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Folders deze week:
Roxs Elektro

Nijnsel en Olland maken het samen te bont

Zowel vrijdag als zaterdagavond was het genieten in de dorpshuizen van Olland en Nijnsel. De deelnemers maakten het aardig bont. Sketches, dans, muziek en 
klets bepaalden het programma in de Holm en in De Beckart. Natuurlijk kwamen de prins en de adjudant ook nog een kijkje te nemen. In zijn woonplaats zorgde 
hij zelfs nog voor een aangename verrassing.                      » Lees verder op pag. 20

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

    CARNAVALSTIP !!
fLuoRISeReNde 

hAARMATjeS
VANAf € 4,95

nog 3 dagen
tot carnaval 

nog 3 dagen
tot carnaval 
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Duizenden 
gezamenlijke 
horecamunten 
gestolen
Afgelopen weekend zijn er in een 
horecagelegenheid aan de Zwem-
badweg duizenden horecamunten 
ontvreemd die dienden als de be-
kende gezamenlijke horecamunt.  
Het is een harde klap voor de 
Rooise horeca. Er zijn direct maat-
regelen genomen.

De bekende gele gezamenlijke ho-
recamunt, die de afgelopen jaren in 
omloop is geweest, zal alleen nog 
tot en met deze carnaval geldig blij-
ven. Naast deze munt wordt er deze 
week nog een nieuwe munt gepro-
duceerd. Deze zal ook komende 
carnaval al geldig zijn en daarna 
fungeren als de nieuwe gezamen-
lijke munt voor de Rooise horeca.
Heeft u een tip of ziet u komende 
carnaval iets verdachts? Bel dan 
naar de politie: 0900-8844 of mis-
daad anoniem: 0800-7000

Grote belangstelling voor ‘Lekker thuis blijven wonen’
De belangstelling voor de dubbele 
manifestatie, gisterenmiddag en 
avond in Mariëndael, was overwel-
digend. Precies de juiste doelgroep, 
jonge senioren, was aanwezig om 
te luisteren naar de mogelijkheden 
die er zijn om op termijn veilig, 
vertrouwd en makkelijk thuis te 
blijven wonen. Het evenement was 
een initiatief van gemeente Sint-
Oedenrode in samenwerking met 
Lekkerthuisblijvenwonen.nl.

In de grote en in de kleine zaal ston-
den allerlei kraampjes opgesteld. Zo 
stonden er bijvoorbeeld een maal-
tijdservice, een thuiscoach, hulp bij 
administratie, thuiszorg, het inter-
netcafé van de KBO enz. 

 » Lees verder op pag. 2
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
administratie@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

www.rabobank.nl/stos
Volg ons op Twitter: @RaboSTOS

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u een gezellige carnaval toe!

Op maandag 20 februari zijn onze
kantoren gesloten.

U kunt 24 uur per dag uw bankzaken regelen via www.rabobank.nl

Beroering na commissievergadering 
Bestemmingsplan Buitengebied

Sombere gezichten achter de tafels van College 
en ambtenarij na het aanhoren van de burgers, 
die gebruik maakten van het spreekrecht tij-
dens de vergadering van de voorbereidings-
commissie op 7 februari jl. 

Er waren 154 “zienswijzen”, d.w.z. commen-
taren binnengekomen, op het ontwerpbestem-
mingsplan buitengebied. 36 Lieten van zich 
horen, of werden vertegenwoordigd door een 
juridisch adviseur. De rode draad door de com-
mentaren was de communicatie met de ge-
meente. Tevens stoorde men zich aan de lange 
wachttijden na aanvragen voor uitbreiding, ver-
andering of woningbouw. Agrarische of ander-
soortige bedrijven, die niet vooruit kunnen met 
hun bedrijfsvoering. 

Men voelde zich onbegrepen en vastgepind 
door regels. De heer van Gastel, aanwezig 
namens het ZLTO was nogal duidelijk in zijn 
mening. Volgens hem is de gemeente Sint-
Oedenrode één van de moeilijkste gemeenten 
in de regio, waar het gaat om regelgeving. Hij 
herhaalde de al meerdere keren gedane uitno-
diging aan de gemeente om samen te werken 
en advies uit te brengen. Reactie had hij er nog 
niet op gekregen. Volgens van Gastel  roepen 
overheden om deregulering, echter in de agra-
rische sector is daar weinig van te merken, in-
tegendeel, steeds meer regels en daardoor een 
forse kostenverhoging, die door agrariërs niet 
meer op te brengen is. 

Het gebeuren had duidelijk invloed op de com-
missieleden. De samenwerking CDA, DGS en 
VVD was duidelijk. Huiswerk voor College en 
schoon schip maken, daarna verder. Dit schoot 
Frans v.d. Boomen ( BVT ) in het verkeerde 
keelgat. Na een gedegen voorbereiding op deze 
bijeenkomst was hij niet van plan om het hier-
bij te laten. Dus kwam er toch nog een eerste 
en tweede termijn. Mevr. van de Berk, verant-
woordelijk wethouder, gaf toe geschrokken te 
zijn. Het was niet de bedoeling om onderne-
mers aan banden te leggen. Zij nam het geheel 
mee naar het College en beloofde de insprekers 
een snel en goed overwogen antwoord. De 
eindoverweging van de meerderheid was dui-
delijk in lijn met de wensen van CDA, DGS en 
VVD. Liever goed met eventuele vertraging op 
de koop toe, dan een plan waar niet mee te 
werken is. De datum voor een nieuwe verga-
dering van de voorbereidingscommissie zal zo 
spoedig mogelijk worden vastgesteld.

Na vele fijne jaren van samen zijn en dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en 
heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons mam, oma en overgrootoma

Tiny van de Ven-de Koning
weduwe van

Albert van de Ven

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

 Middelrode: Ria en Jos
   Martijn
   Koen en Daisy
   Mijke ❤ en Peer

 Sint-Oedenrode: Hannie en Ad
   Bart en Brenda, Jarno, Bart, Jim, Lynn
   Jaap en Mijntje, Isa
   Marieke 

12 februari 2012
Correspondentieadres: 

Boskantseweg 7, 5492 BT  Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 
10.00 uur in de parochie H. Oda, locatie H. Martinus aan 

het Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna aansluitend om 
12.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in 

het crematorium te Uden, Belgenlaan 11.

Samenkomst is in de kerk, waar u het condo-
leanceregister kunt tekenen. Na afloop is er 
gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium.

U kunt nog afscheid van haar nemen in 
Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-
Oedenrode, op vrijdag 17 februari van 19.00 
tot 19.30 uur.

OVERLIJDENSBERICHTEN

Ook de Witte Dienstenpoule was 
aanwezig. Een nieuw initiatief dat 
kleinschalige klusjes aanbiedt via 
internet. Allemaal voorzagen ze de 
bezoekers van het nodige advies.

Jan Brouwers was aanwezig na-
mens Home4Life, een bedrijf dat 
complete woningen dusdanig 
kan inrichten of verbouwen, zo-
dat mensen op hun gemak thuis 
kunnen blijven wonen. Zo bieden 
ze ultramoderne tablets (touch-
screen computers) aan die de se-
nioren van alle gemakken voor-

zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
om met de computer snel iemand 
in te schakelen in geval van nood. 
Of het scherm laat zien wie er ’s 
avonds laat nog aan de deur staat. 
Is dat niet te modern en daardoor 
moeilijk hanteerbaar voor deze 
doelgroep? Brouwers: “Je kunt het 
zo moeilijk maken als je wilt, maar 
dat doen we niet. We zorgen dat 
er niet teveel keuzes op komen te 
staan. En natuurlijk bieden we ook 
een stuk begeleiding. Het is op 
zich best een moeilijke doelgroep, 
omdat ze vaak zeggen ‘ik ben toch 
niet ziek?’. Dat klopt vaak, maar 
het is wel be-
langrijk om alvast 

(vervolg voorpagina)

Grote belangstelling voor ‘Lekker 
thuis blijven wonen’
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Niet iedereen blij met krediet openbare verlichting
Met het vervangen van de open-
bare verlichting loopt het college 
wel een beetje te hard van stapel, 
merkten verschillende fracties 
op tijdens de vergadering van de 
voorbereidingscommissie afgelo-
pen donderdag. 

Met de opmerking “De prijzen van 
led-verlichting gaan in rap tempo 
omlaag” zette Janneke van den 
Heuvel (HvR/PvdA) de toon voor 
de discussie. “Veiligheid gaat vóór 
alles, maar misschien kan de ver-

vanging in sommige gebieden la-
ter.” Rien Verhagen (CDA) haakte 
daarop in met een voorbeeld over 
zijn TV, die hij pas vervangt als hij 
stuk is en niet als hij voor die tijd is 
afgeschreven. Daar haakte porte-
feuillehouder Dekkers weer op in. 
“Als ’ie veel stroom verbruikt is dat 
misschien toch wel voordeliger.” 
Voor 2012 is 170.000 euro uitge-
trokken voor de vervanging. Dat 
bedrag kon best over twee jaar 
verdeeld worden, vonden de criti-
casters. Ze maakten de vergelijking 

met het onderhoud van wegen, 
waar dit ook was gebeurd.
Ze konden Dekkers niet over-
tuigen: een groot deel van de 
investeringen wordt alleen al te-
rugverdiend met de besparing op 
stroomverbruik en onderhoud, 
stelde hij. Bovendien worden er 
ook lichtmasten vervangen die 
misschien wel duurder worden.
Frans van den Boomen daagde het 
college uit om hun voorstel goed te 
onderbouwen voor de aanstaande 
gemeenteraadsvergadering.

Einde experiment werkplekken supermarkt Boskant 
Supermarkt Attent Support & Co 
in Boskant kan binnenkort geen 
aanspraak meer maken op finan-
ciële ondersteuning in personele 
kosten. De supermarkt ontving de 
vergoeding door het werk bieden 
aan “mensen met een achterstand 
op de arbeidsmarkt”. De doelstel-
ling daarbij was om deze mensen 
een betere kans te geven om een 
reguliere baan te vinden. 

In totaal ging het om zes tot acht 
personen, waarvan de meesten 

parttime werkten. Vanuit de Wet 
Werk en Bijstand gaf de rijksover-
heid Rooi in totaal 250.000 euro 
voor dit doel. Dit is nu terugge-
bracht naar 110.000 euro. Dit was 
echter niet de reden dat de geld-
kraan voor het supermarktperso-
neel dichtgaat, verzekerde porte-
feuillehouder René Dekkers. “De 
enige reden is, dat de doelstelling 
herintreding op de arbeidsmarkt 
niet is gehaald.” Met andere woor-
den: de bewuste personeelsleden, 
behorend tot het zogenoemde 

“granieten bestand” van de ge-
meente, zijn er niet in geslaagd 
om een reguliere arbeidsplaats te 
vinden.

Op de vraag of Attent Support & 
Co zonder deze tegemoetkoming 
het hoofd financieel boven water 
zou kunnen houden, kon Dekkers 
geen uitspraak doen. Hoewel de 
leefbaarheid in het kerkdorp daar-
mee verder kan afbrokkelen, is het 
in de eerste plaats een onderne-
mersrisico, stelde hij vast.

Sint-Oedenrode heeft een Seniorenraad 
Na een intensieve voorbereidings-
tijd heeft de werkgroep in goed 
overleg met diverse organisaties 
het groene licht gekregen om ook 
in Sint-Oedenrode te starten met 
een Seniorenraad.

Inmiddels zijn de vrijwilligersorga-
nisaties en professionele instellin-
gen van Sint-Oedenrode per brief 
geïnformeerd over deze positieve 
ontwikkeling. In het oprichtings-
plan wordt de seniorenraad om-
schreven als: een groep van vrijwil-
ligers die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft aan de gemeente, 
organisaties en andere dienstver-
lenende instellingen. Naast het 
coördineren  en initiëren van ver-
schillende activiteiten kan zij ook 
fungeren als een denktank in het 
belang van het welzijn van alle se-
nioren (55 plussers)

Uitdrukkelijk willen de initiatiefne-

mers daarbij aantekenen dat het 
geen bestuursorgaan  is en zeker 
geen overkoepelende organisatie. 
In goed overleg met bestaande 
organisatie en instellingen zal zij 
nieuwe initiatieven ontwikkelen in 
het belang van de senioren. 

De Seniorenraad telt momenteel  
tien leden  Naaste vier onafhan-
kelijke leden: de dames Marianne 
Bekkers, Annemiek Lavrijssen en 
de Heren Bert Heijen enTjeu Ver-
happen   zijn zes leden door or-
ganisaties voorgedragen.  Door 
de KBO’s Toon Hageman, Mar-
cel Janse en Theo Schevers, door 
Wovesto Frans Jongbloets, door 
Salus Wim van Kreij en door Oden-
dael Cees van Rossum. 

Tijdens de oprichtingsvergade-
ring is Wim van Kreij gekozen tot 
voorzitter, Bert Heijen secretaris 
en Tjeu Verhappen zal de functie 

van penningmeester gaan vervul-
len. De voorlopige Seniorenraad 
zal  naast statuten verder een be-
leids- en actieplan gaan opstellen. 
Bij de samenstelling van het be-
leidsplan wordt zoveel mogelijk re-
kening gehouden met de wensen 
van de senioren en de betrokken 
organisaties en instellingen. Om 
die reden stelt de seniorenraad 
het zeer op prijs om reacties uit de 
samenleving te vernemen die, zo 
mogelijk,  in de plannen kunnen 
worden meegenomen. De sug-
gesties en wensen kunnen worden 
doorgegeven aan bovengenoem-
de leden van de Seniorenraad  Het 
telefoonnummer van de secretaris 
Bert Heijen is 0413-474508 en zijn 
e-mailadres bert.heijen@kpnmail.nl.  
Degenen, die op een of andere 
manier bereid zijn om als vrijwilli-
ger het werk van de Seniorenraad 
te ondersteunen kunnen zich mel-
den.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Kossen | Design

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

Kogelbiefstukken

4de gratis

SPECIAL

Crunchy rosbief

15 min 180 c

100 gram

2

10

VLEESWARENKOOPJE

bij gebradengehakt +

boterhamworst

gratis 100 gram vleessalade

WEEKAANBIEDING

4 TACO-BURGERS+ 4 

SLAVINKEN

SAMEN VOOR

6

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

SHOARMA-PAKKET

VLEES,SAUS,BROODJES

PER PAKKET

6

00

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

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

Ouders op informatieve kroegentocht
Het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) organiseert in samenwer-
king met Rooise cafés,  politie, 
gemeente, GGD, Novadic-Kentron 
en jongerenwerk Salus “Uit met 
Ouders”. Het wordt een informa-
tieve  kroegentocht voor ouders 
in de gemeente Sint-Oedenrode. 
Wilt u weten waar tieners tijdens 
het uitgaan verblijven en waar zij 
tegen aan kunnen lopen, ga dan 
mee met  ‘Uit met Ouders’  in 
Sint-Oedenrode op woensdag 21 
maart aanstaande.

‘Uit met Ouders’  is een actie om 
ouders  van jongeren in de leeftijd 
van 12 tot en met 17 jaar te infor-
meren over verschillende aspecten 
van uitgaan Sint-Oedenrode. Alco-

hol en jongeren zijn veel besproken 
onderwerpen. Er verschijnen ook 
regelmatig berichten over drugs 
in de uitgaansgeweld. Aan welke 
gevaren staan tieners bij het uit-
gaan bloot? En hoe reëel is de be-
zorgdheid van ouders? Objectieve 
informatie en een kijkje ter plekke 
geven een duidelijk beeld. ‘Uit met 
Ouders’  Woensdag 21 maart van 
19.00 tot 22.00 uur, start gemeen-
tehuis Sint-Oedenrode.

Na een korte inleiding gaan ze 
naar het uitgaansgebied. Daar be-
zoeken raadsleden en ouders in 
groepen verschillende cafés. In elk 
café wordt een korte presentatie 
gegeven over de thema’s: Alcohol  
en jongeren door de GGD, Café 

van Ouds, Drugs en jongeren door 
Novadic Kentron, Mariëndael, Uit-
gaan en Veiligheid door Politie en 
portier, Café ’t Pumpke, Vertoning 
van de film “ Bezopen”, jongeren-
centrum De Werf 

Bent u geïnteresseerd in ‘Uit met 
Ouders’ en heeft u een zoon/
dochter die op stap gaat of bin-
nenkort misschien op stap zal 
gaan, dan kunt u zich uiterlijk 16 
maart 2012 aanmelden. Dit  kunt 
u doen door een email te sturen 
naar info@cjggeeftantwoord.nl 
met uw contactgegevens en het 
aantal personen. U kunt ook bel-
len naar 0800 – 254 00 00.  Hier 
kunt u ook terecht voor eventuele 
vragen.
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Ineens stonden er twee mensen aan 
de deur. Mijn deur.
De deur van het huis waar ik woonde. 
Ik kende ze. Natuurlijk kende ik ze. 
Mijn eigen moeder en vader. Zoveel 
jaar na hun dood. Of ze niet binnen-
kwamen, vroeg ik. Nee, alleen even 
vragen hoe het ging. Ze moesten verder. En weg waren ze.
Ik sloot de deur en opende mijn ogen…..

     Kees Hermis

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Verkiezing ‘Project van het Jaar’ in Sint-Oedenrode
Op woensdag 7 maart organiseert 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del een feestelijke bijeenkomst in 
’t Leeuwke (Sonseweg 3) in Sint-
Oedenrode. Deze avond staan alle 
projecten in het middelpunt, die 
in 2011 een bijdrage uit het Coö-
peratief Dividend hebben ontvan-
gen. Welk project wordt ‘Project 
van het Jaar’ in Sint-Oedenrode? 

Breng uw stem uit 
Als lid van Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel stemt u tijdens de 
bijeenkomst direct op uw favoriet. 
Samen met al onze leden bepaalt 
ú tijdens deze avond dus de win-
naar! Het ‘Project van het Jaar’
wint niet alleen de eretitel maar 
mag komend jaar bovendien re-

kenen op een extra bijdrage in 
promotie en (financiële) middelen. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan via www.rabobank.nl/stos tot 
uiterlijk 22 februari. 

Kanshebbers
De projecten uit Sint-Oedenrode 
die in 2011 een bijdrage van onze 
winst hebben ontvangen zijn:
1. Boek met liederen, gedichten en 
anekdotes van Roemrijk Rooi
2. Vier lichtmasten voor het trai-
ningsveld van de jeugdloopgroep 
van S.V. Fortuna ’67
3. Aanleg speelplaats op sportpark 
De Neul door Voetbalclub Rhode
4. Het aanleggen van een natuur-
lijk bos- en speelterrein door Kiwa-
nis Rooi

5. Opvoering van Theaterstuk 
Alice in Wonderland door Theater-
groep Oeck
6. Aanleg van een Jeu de Boules-
baan voor Odendael
7. Inrichting gezamenlijke ont-
moetingsruimte voor starters door 
Stichting Starterscollectief

Programma met lokaal tintje
Vanaf 20.00 uur start het pro-
gramma onder begeleiding van 
Marcel van Herpen. Voor zijn vrij-
willigerswerk (kunst en cultuur) 
en verdiensten in (inter)nationale 
stichtingen ter bevordering
van onderwijs en kinderrechten 
werd hij in 2009 gedecoreerd als 
‘Ridder in de Orde van Oranje
Nassau’. Maar voor de meeste is 

Marcel bekend als oud-presenta-
tor van ‘De Kamer van Brabant’ op 
Omroep Brabant. De bijeenkomst 
wordt afgewisseld met optredens 
van Theaterkoor Rooi. Bekend van 
o.a. de grote productie ‘Feest!’ 
en de zelfgeschreven musical 
‘Afri-Kaas’. In 2011 brachten zij 
‘Droomhuis’ ten tonele. 

Jaar van de Coöperatie
Dit jaar is een bijzonder jaar voor 
de Rabobank. De Verenigde Naties 
hebben 2012 uitgeroepen tot het 
Jaar van de Coöperatie. Een mooie 
aangelegenheid om u ook tijdens 
deze bijeenkomst te laten zien 
hoe wij met elkaar bouwen aan 
een betere wereld. Te beginnen bij 
onze lokale gemeenschap.

Open Coffee ’t Groene Woud

Het begin van een vruchtbare samenwerking

Het concept ‘Open Coffee’ is over 
komen waaien uit Amerika. Sa-
men, in een ongedwongen sfeer, 
netwerken onder het genot van 
een lekker kopje koffie. Ook in 
deze regio is dat mogelijk. Fred 
van Rooij, Marischka Klotz en 
Rieki ter Beek namen het initiatief 
en sinds kort vindt iedere tweede 
woensdag van de maand ‘Open 
Coffee ’t Groene Woud’ plaats. 

Afgelopen woensdagochtend was 
de bijeenkomst in Sint-Oedenro-
de. Bij Cambiance de Kienehoef 
om precies te zijn.

Het samenzijn is voor iedereen die 
graag wil netwerken en kennis wil 
delen. Een ideale manier ook om 
je netwerk te vergroten. Open 
Coffee ‘t Groene Woud richt zich 
vooral op de gemeenten Boxtel, 

Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-
Michielsgestel. Ook worden er al 
contacten gezocht in andere ge-
meenten. Er zal geprobeerd wor-
den om de locaties zoveel mogelijk 
te laten wisselen.
Eén voor één kwamen de gasten 
binnen druppelen. Volgens Van 
Rooij zijn sommige personen er 
bijna iedere keer bij, maar merken 
ze ook dat er steeds vaker nieuwe 

geïnteresseerden bijkomen. Alle-
maal ondernemende mensen in de 
breedste zin van het woord. Dus 
freelancers, verenigingen, een-
manszaken enz. Ook Jop en Jorien 
Hermes uit Sint-Oedenrode kwa-
men een kijkje nemen. Samen run-
nen ze het bedrijf Visaplan. Ze ont-
wikkelen (land)kaarten en mappen. 
“Van idee tot kaart, zeg ik altijd. 
We werken voor bedrijven, maar 
bijvoorbeeld ook voor de overheid. 
Als het maar iets met onze omge-
ving te maken heeft”, glimlacht 
Jop tevreden. Hij en zijn vrouw Jo-
rien waren op uitnodiging van Van 
Rooij op de bijeenkomst aanwezig. 
“We vinden het heel interessant”, 
aldus de cartograaf. “Het is mooi 
kleinschalig, waardoor je makke-
lijk contact legt. We zijn zeker van 
plan om vaker te gaan. Bekend 
maakt immers bemind.”
Ondertussen hebben alle aanwezigen 
wel een of meer gesprekspartners. Zo 
nu en dan wordt er een kaartje aan-
gereikt. Misschien wel het begin van 
een vruchtbare samenwerking.

- volledige invoer boekhouding
- aangifte omzetbelasting
- samenstellen jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

Wilgenstraat 9
5492 EL Sint-Oedenrode
0413-477828
06-51883968

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

60 jaar getrouwd op Valentijnsdag

Dat hadden Antoon (87) en Josien 
(84) van Sinten nooit kunnen ver-
moeden toen ze zestig jaar geleden 
in het huwelijksbootje stapten. Toen 
werd Valentijnsdag nog niet gevierd 
namelijk. Gisteren wel! Afgelopen 
zondag vierden het jubilerende 
bruidspaar al een feestje met de fa-
milie. Ook op Valentijnsdag gingen 
ze samen uit eten met de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. Er is namelijk al een vierde 

generatie Van Sinten. Antoon en Jo-
sien kregen ’s middags bezoek van 
de burgemeester in hun woning aan 
de Neulstraat. Voorheen woonde 
het koppel in de Hertog Janstraat, 
aan de Eerschotsestraat en in de Em-
maustraat. Ze leerden elkaar kennen 
voor de fabriek van Jansen – De Wit. 
Antoon werkte daar en hij floot re-
gelmatig naar Josien, die werkte als 
dienstmeid bij familie Wijn. “En ik 
maar blozen”, lacht Josien.

Geharrewar over straatnamen
Soms kunnen commissieleden 
zich druk maken om onderwer-
pen waar niemand discussie zou 
verwachten. Straatnamen bijvoor-
beeld. Donderdagavond gebeurde 
het toch.

Het college wil enkele straten in 
Heikant hernoemen, om verwar-
ring te voorkomen bij de aanslui-
ting met het in aanbouw zijnde 
Sluitappel-noord. Zo zou er een 
Thorbeckepad komen tussen de 
Kampen en de Sluitappel. Maar 
naar een groot staatsman als Thor-
becke vernoem je toch een straat, 
geen pad? merkte Peter Verkuij-
len op. Wethouder René Dekkers, 
aanvankelijk verbaasd dat er over 
zoiets discussie ontstond, be-
diende hem op zijn wenken. Juist 
omdát het zo’n groot staatsman 
was  wordt een pad naar hem ver-
noemd, plus een straat, gekscheer-
de hij. Een deel van de Colijnstraat 

zou namelijk Thorbeckestraat gaan 
heten.

VVD-er Wil Maas merkte op niet 
rouwig te zijn om de Den Uijlstraat 
om te dopen in Biesheuvelstraat, 
want van Den Uijl had hij niet zo’n 
hoge pet op. Het bleek echter te 
gaan om het nog niet aangelegde 
deel van de Den Uijlstraat. 
In het staartje van de discussie 
voegde BVT- er Frans van den Boo-
men er nog een keer aan toe dat 
Thorbecke inderdaad een straat-
naam verdiende. Hij was immers 
de staatsman die de gemeentewet 
heeft gemaakt. Niemand reageerde 
daar in de vergadering kritisch op.
Wel na afloop. CDA-er Wiel Spor-
ken: “Weet hier nou niemand dat 
Thorbecke niet de grondlegger 
was van de gemeentewet, maar 
van onze grondwet?”
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

RESTAURANT - 
VERGADER 

& PARTYCENTRUM 

DE BEURS

Beste mensen,
Enige weken geleden hebben wij aangegeven per 1 maart 2012 
te stoppen met de bedrijfsvoering van de Beurs Sint-Oedenrode.

De vele reacties die volgden hebben ons aangenaam verrast.
Wij willen deze beslissing dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Tijdens een feestelijke receptie nemen wij graag afscheid van iedereen 

waarmee wij de afgelopen 39 jaar met veel plezier contact hebben gehad 
om samen met ons deze mooie periode af te sluiten.

U bent zondag 26 februari 
tussen 14.00 uur en 19.00 uur van harte welkom.

Samen met onze kinderen hopen wij u 
op deze receptie te mogen ontmoeten.

Vriendelijk groeten,
Peter en Joke de Koning- Versantvoort

Kim en Jan, Mies, Lieke en Vincent

Als herinnering aan ons afscheid willen wij graag iets blijvends aankopen, 
misschien is een bijdrage hiervoor een cadeautip.

Wil en Ans van der Linden zullen onze receptie begeleiden. 
Voor vragen hieromtrent kunt u met hen contact opnemen. 

Tel. 0413-474468 of 06-44185894

Kofferen 22,
5492 BN Sint Oedenrode.

Tel: 0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Uw skikleding
weer als nieuw !

Met 
persoonlijke
aandacht en

deskundig 
advies

lid van:

Geheugentraining KBO en Welzijn Salus
In het najaar van 2011 hebben de KBO en 
Welzijn Salus een training georganiseerd 
over de werking van het geheugen. Deze 
training was een succes en een heel aantal 
mensen hebben nadien gevraagd of het nog 
een keer aangeboden kan worden. Dat heb-
ben we kunnen regelen.

Wat: Aan bod komen de werking en de mo-
gelijkheden maar ook onmogelijkheden van 
het geheugen. Duidelijk wordt waardoor het 
geheugen tijdelijk slecht kan werken en wat 
men dan kan doen om daar zo weinig mo-
gelijk last van te hebben. Wie: De informatie 

wordt gegeven door mevr. Mieke Daniëls. Zij 
is gediplomeerd docente geheugentraining. 
Wanneer:  Woensdag 22 en 29 februari en 
7 en 14 maart van 09:30 – 11:30 uur Waar:  
Deze wordt gehouden in Odendael, in De 
Reusel.

Voor deze training vragen wij een bijdrage 
van € 45,-, hier is een kop koffie/thee en cur-
susmateriaal inbegrepen. Voor informatie en 
aanmelden bij Salus Welzijn, telefoon: 0413 
– 473504 en 
mevr. Nel Dielemans, 
telefoon: 0413 - 474430.

Online offerte voor uw administratie?

w w w . b e k k e r s a d v i e s . n l

Meer avondwinkels in Rooi
In Sint-Oedenrode krijgen, behalve super-
markten, meer winkels de kans om op zon- 
en feestdagen ’s avonds de deuren open te 
houden. De detailhandels in levensmidde-
len in het winkelconcentratiegebied krijgen 
in de tweede helft van dit jaar een uitnodi-
ging van de gemeente om zich daarvoor op 
te geven. Naast AH en EMTE zullen hieruit 
vier winkels geselecteerd worden. De cri-
teria hiervoor zijn nog niet vastgesteld. De 
slijterij van de EMTE valt hier, evenals op dit 
moment, buiten omdat gedestilleerde dran-
ken niet tot de levensmiddelen worden ge-
rekend.

De Aldi ligt buiten het winkelconcentratiege-
bied en kan niet meedingen. De avondopen-
stelling is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur; 
het is aan de ondernemer welk tijdstip hij de 
winkel sluit. Een of meer ondernemers buiten 
het winkelconcentratiegebied hebben de ge-
meente verzocht om een toeristische status 
aan te nemen. In zo’n geval is avondopenstel-
ling mogelijk binnen de hele gemeente. Het 
college is hier geen voorstander van. 

De gemeenteraad heeft het laatste woord bij 
vaststelling van de verordening. Het nieuwe 
beleid gaat in op 1 januari 2013.



























 

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

Welkom kleine meid!

Naomi
7 februari 2012

Dochter van 
Marc van Gemert en 
Bianca van Gerven.

Zusje van Robin

Azaleastraat 22
5492 JB St-Oedenrode

40 jaar
Maurice

Rens, Stan, 
Juul

39 jaar
Mariëtte
Rick, Tim, 
Cas, Imke

Cees
Proficiat!

Bas & Anja

DeMooiRooiKrant
wenst u 

een fijne carnaval

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

ROOISE 
FAMILIEBERICHTEN.NL
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Zorgeloos overstappen 
met een gratis uitgebreide 

installatie t.w.v. € 95,-!

Kijk voor meer informatie op onze site www.TriNed.nl 
of bel naar onze klantenservice 0413  477885.

*Actieperiode tot 31 maart 2012.

Stap nu over naar 
100% glasvezel 

zonder eenmalige kosten!

TriNed heeft 
de tarieven 

blijvend verlaagd!



Woensdag 15 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 7
Amigos Menswear schenkt kleding 
aan Ghana project

In DeMooiRooiKrant van vorige 
week stond een artikel over twee 
Rooise studenten Verzorging die 
zich in Ghana in gaan zetten voor 
de plaatselijke bevolking. De ei-
genaren van Amigos Menswear, 
Bart Passier en Paul van den 

Biggelaar, zien hun kans schoon 
om daar hun steentje aan bij te 
dragen. Ze schenken kleding om 
onder de bewoners van het Afri-
kaanse land te verdelen.

“We zochten al langer naar een 
manier om op deze wijze een bij-
drage te leveren aan een goed 
doel”, legt Passier uit. “Echter 
vinden we het maar niets als we 
niet weten waar de kleren terecht 
komen. Of ze überhaupt wel in de 
juiste handen belanden. In dit ge-
val is het anders. Niek en Ilse gaan 
zelf naar de mensen toe. Ze zullen 
het dus ook zelf overhandigen. 
Daarom willen we ze graag deze 
flinke hoeveelheid kleren meege-
ven. We verwachten dat de men-
sen in Ghana er blij mee zijn!”

Inzamelingsactie voor zeehonden Pieterburen
In de zeehondencrèche in Pieterbu-
ren verblijven momenteel meer dan 
350 zeehonden. Door het slechte 
weer zijn jonge zeehonden in de 
problemen geraakt en ook worden 
er veel zeehonden binnengebracht 
die ziek zijn, veelal ontstaan de 
problemen door longwormen.

Door het grote aantal zieke zeehon-
den, is er een tekort ontstaan aan 
ruimte om de dieren onder te bren-
gen, maar ook aan handdoeken. 
Deze worden gebruikt bij de verzor-
ging van de dieren. Er worden per 
zeehond 9 handdoeken gebruikt.

Door de vrijwilligers Wilma Pe-
pers en Gonnie v.d. Heuvel van 
buurgemeente Veghel is er een 
inzamelingsactie gestart van hand-
doeken voor de zeehonden van 
Pieterburen. Wij als medewerkers 
van zwembad “de Neul” vinden 
dit een leuk een goed initiatief en 
willen graag onze bijdrage leveren. 
Natuurlijk hopen wij op steun van 
onze bezoekers. Wij hebben daar-
om in de hal van ons zwembad een 
rode kliko geplaatst waarin een ie-
der zijn/ haar oude handdoeken 

kan achter laten. Deze kliko blijft 
tot mei in onze hal staan. In mei 
brengen de vrijwilligers de inge-
zamelde handdoeken persoonlijk 

naar Pieterburen. Voor meer info 
kunt u bellen met 0413-292779 of 
06-13617409. Je krijgt dan Wilma 
Pepers aan de lijn.

Op de foto Wilma Pepers en haar man Harrie.

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Sticker korting op vele artikelen tot 30%

-10%

-20%
-25%-30%

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

diez • eastborn • hofstede • imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz 

maghalke • raanhuis • rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • vi-spring  

Burgemeester 
ontvangt alle 
MooiRooiKranten 
van 2011

Afgelopen maandag ontving Bur-
gemeester Maas uit handen van 
Jeroen van de Sande van DeMooi-
RooiKrant alle edities van 2011, 
prachtig gebundeld in twee delen. 
De burgemeester gaf aan er erg blij 
mee te zijn. Mocht hij nog willen 
weten wat er vorig jaar allemaal is 
gebeurd in Sint-Oedenrode, dan 
heeft nu twee dikke boeken om in 
terug te bladeren.

Voortreffelijk eten 
ter ondersteuning Papgat
Traditiegetrouw vond 2 weken 
geleden op dinsdag  een culinair 
hoogstaand sponsordiner van 
Stichting Papgat plaats in samen-
werking met Gerard Wollerich in 
het gelijknamige restaurant. Dit-
maal voor de dertiende keer en 
wederom was het een groot  suc-
ces. Fantastisch eten, leuke mu-
ziek, goede bediening van de Raad 

van Elf en alleraardigst gezelschap 
maakten de avond een succes.
 
Met deelname aan dit diner spon-
seren de deelnemers Stichting Pap-
gat. Met behulp van de opbrengst 
kan de stichting allerlei activiteiten 
organiseren, zoals de jaarlijkse gro-
te optocht, die op Carnavalszon-
dag door Sint-Oedenrode trekt. 

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl
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Hij kos wel ‘s kaod worre, mer ‘t waor toch ‘nne goeie kloot. 
(Hij kon wel eens kwaad worden, maar het was toch een goede kerel)
Bron: Brabantse Spreukenboekje. Verkrijgbaar in ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

Gister was het weer Valentijn

huisartspraktijk

ach ja,
natuurlijk! Dat
verklaart een

hoop!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Heer Julius en Vrouwe Triestiana 
“Ene klassieke dialoog” 
.

Heer Julius:
“gij zijt mij ontrouwe
edele Triestania, mijne vrouwe”
.
Vrouwe Triestiana:
“och neen, Julius, mijn stoere knaap
mijn hartstocht duurt den gehele 
slaap”
.
Heer Julius:
“gij kreunt in uwe slaap steeds voort:
oh, Gijsbrecht, neem mij ongestoord”
.
Vrouwe Triestiana:
“ach mijn Julius, wees niet bevreesd
ik ben niet verder dan onze bedstee 
geweest”
.
Heer Julius:
“lang was ik hene, op kruistocht 
gezonden mijn hart was slechts aan 
u gebonden”
.
Vrouwe Triestiana:
“mijn eenzaamheid heb ik gedeeld 
met de Heer van Aemstel,
slechts op hem was ik gericht”
.
“dag en nacht
las ik bedroefd, Vondels gedicht”

***
“Gijsbrecht van Aemstel”  is een to-
neelstuk van Joost van den Vondel  
( 1587-1679)

Carnaval met 
Wijkvereniging 
Eerschot
Ook wij hebben onze activiteiten 
aangepast aan het naderende car-
naval. Vandaag kunnen alle kin-
deren die zich hebben aangemeld 
komen knutselen. Wij gaan iets 
maken voor carnaval. De eigen-
bijdragen is € 1.50.

Voordat wij ons in het feest-
gedruis van carnaval storten, 
op vrijdag 17 februari nog een 
avondje lekker een kaartje leg-
gen. Om 20.00 uur  kunnen 
alle leden van de wijkvereni-
ging vanaf 16 jaar en ouder 
weer komen jokeren of rikken 
in Meerschot, maar Angéle is 
om 19.30 aanwezig om voor 
jullie een kopje koffie of thee in 
te schenken. Carnavals kleren is 
deze avond geen bezwaar en de 
loterij prijzen en hapjes zijn aan-
gepast aan dit thema.

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week: 

Henriëtte van den Berk

Sint-Oedenrode

Winnaar:
T. van Schijndel

Hazelaarstraat 29
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

NIEUW BIJ VEREIJKEN:
TESTCENTER VAN 

FESTOOL APPARATUUR
Interesse in een Festool apparaat? 
Bij ons kunt u hem eerst uittesten!!

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

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
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Heuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 47 24 63

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Carnavalskraker!
500 grAm 

SHOArmA Of gyrOS
+

1 grOTe bAk 
TOmATenSOep

+
4 wOrSTenbrOODjeS

SAmen VOOr € 11,11
gewijzigDe OpeningSTijDen CArnAVAl

mAAnDAg geSlOTen
DinSDAg Open VAn 08.30 TOT 12.00 uur

VAnAf wOenSDAg nOrmAle OpeningSTijDen

PREaDICT VOF
Aangiftepraktijk Inkomstenbelasting voor particulieren
Administraties - Rechtspositie- en ontslagvraagstukken

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING JAAR 2011 VOOR PARTICULIEREN 

Uw belastingaangifte IB/PV over het jaar 2011 snel en vakkundig verzorgd met professionele 
aangifteprogrammatuur en tegen een scherpe prijs? Dan bent U bij ons op het juiste adres. 
Op verzoek komen wij bij U aan huis. U ontvangt van elke aangifte een uitgebreid rapport.

De kosten bedragen (inclusief 19% btw):
Enkelvoudige aangifte IB/PV                                      €   71,40
Gezamenlijke aangifte IB/PV fiscale partners         € 113,05
Toeslag voor bezoek aan huis incl. reiskosten         €   29,75
Aanvraag of wijziging toeslagen worden gratis verzorgd i.c.m. aangifte IB/PV.

Informatie en afspraak
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak: 

bel Gerard van Kollenburg (adviseur/vennoot) onder nummer 06-51879567

Meidoornstraat 7, 5492 EC Boskant (Sint-Oedenrode)
Telefoon 06-51879567 email: preadictvof@gmail.com

KvK nr 17148615  BTW: NL-8109.41.351.B.01
BECON-geregistreerd belastingconsulent

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Met twee zeebenen op Rooise grond

Hoe ver je in Sint-Oedenrode je 
neus ook in de lucht steekt. Er 
valt hier geen zouten zeelucht te 
bespeuren. En de kans dat je een 
zeemeeuw hoort of ziet vliegen is 
niet zo groot. Toch deert het San-
der niet. Hij heeft zeemansbenen, 
maar gedijt prima in de Brabantse 
zandgrond. Zijn leven als zeeman 
heeft hij al jaren geleden achter 
zich gelaten. Sinds 1967 woont hij 
in Sint-Oedenrode. Zijn herinnerin-
gen bewaart hij tussen de oren en 
in dikke fotoalbums. Hij leest nog 
veel boeken over schepen en is lid 
van ‘de Lijn’, een vereniging voor 
oud-medewerkers van de Holland-
Amerika lijn. Vorig jaar proefde 
hij nog even van zijn vorig leven. 
Samen met zijn zoon en schoon-
dochter maakte hij een reis richting 

New York. Op het schip waar hij 
jarenlang de hutten van passagiers 
beheerde. Het werd een boot-
trip terug in de tijd. Terug naar de 
mooiste periode van zijn leven…

“Je raadt wel wat mijn taak was 
in het bordenhok. Juist ja, afwas-
sen. Ik had geen opleiding, dus 
daar moest ik beginnen. Het was 
aan mij om zo snel mogelijk pro-
motie te maken. Aan boord waren 
enorm veel baantjes. Na een tijdje 
werd ik bediende in de Messroom. 
Daar kwamen de passagiers sa-
men om te eten. Ik maakte het 
ontbijt, de lunch en het diner klaar. 
’s Avonds serveerde ik de drank-
jes”, blikt Sander terug. Hij had 
het voortreffelijk naar zijn zin op 
het schip. Hij en zijn collega’s wa-

ren nooit vrij, maar daar raakten ze 
aan gewend. Onderling maakten 
ze veel plezier. Tot 1956 bleef hij 
op de Nieuw Amsterdam. Daarna 
maakte hij lange reizen op een 
vrachtschip om later weer terug 
te keren op het vertrouwde nest, 
de Nieuw Amsterdam. In principe 
was dat zijn thuis. Daar werkte hij 
de rest van zijn zeemansbestaan, 
op enkele uitstapjes met de Rot-
terdam na.

Sander stond bekend als een harde 
werker. Inmiddels had hij het ge-
schopt tot huttensteward. Hij had 
de verantwoordelijkheid over veer-
tien eerste klas hutten; Elf twee-
persoons hutten en drie eenper-
soons hutten. De Rotterdammer 
voelde zich als een vis in het wa-
ter. Hij was ‘eigen baas’, niemand 
stond hem in de nek te blazen. Hij 
hoefde alleen maar te zorgen dat 
hij op tijd de hutten schoon had en 
dat hij klaar stond voor ‘zijn’ reizi-
gers. Sander: “Van begin decem-
ber tot en met eind april maakten 
we cruises. New York was altijd het 

centrale punt. Van daaruit maak-
ten we trips naar onder andere het 
Caribische gebied. In het begin 
was het natuurlijk prachtig om te 
zien. Vooral New York maakte in-
druk, maar ook Jamaica, Curaçao 
en Sint-Maarten waren erg mooi. 
Op Haïti wilde je niet zijn. Dat was 
echt verschrikkelijk. Toen was er 
al corruptie. De mensen werden 
er arm geboren en kwamen om 
van de honger. We brachten er 
ooit eens een schip rijst naar toe, 
maar toen we een keer er op te-
rugkwamen, lag het nog steeds in 
grote loodsen opgeslagen. De be-
woners kregen niets.” Na een paar 
jaar bleven we vrijwel overal aan 
boord. We hadden het allemaal al 

zo vaak gezien. Behalve in New 
York, daar hadden we onze vaste 
barretjes.”

Aan boord van de Nieuw Amster-
dam werkten zo’n zevenhonderd 
mensen. Ongeveer tweehonderd 
daarvan kwamen niet uit Neder-
land. “Voor ik aan boord kwam 
sprak ik geen woord Engels. Dat 
leerde ik op het schip, door met 

collega’s en passagiers te praten. 
Iedere dag leerde ik bij. Ik heb de 
meest prachtige verhalen gehoord 
en dat heeft mijn leven absoluut 
verrijkt. Natuurlijk maakten we ook 
van alles mee en zagen we zo nu 
en dan wereldberoemde mensen, 
zoals Doris Day en Clark Gable, 
die deze reizen maakten om uit te 
rusten. Maar ook Toon Hermans 
en Prins Bernhard. Ik bracht ’s 
ochtends het ontbijt bij Bernhard. 
Eerst liep er telkens een soort van 
bediende van de Prins mee, die 
alles in de gaten hield, maar dat 
wilde de Prins absoluut niet heb-
ben. Hij vertrouwde me volkomen 
en zo nu en dan maakten we een 
kort praatje.

Begin jaren zeventig stapten voor-
al steeds minder Amerikanen op 
de cruiseschepen. Ze pakten 
voortaan het vliegtuig. Reizen door 
de lucht werd meer en meer voor-
delig. Het personeel op de sche-
pen werd te duur en dus werd het 
tijd voor Sander om een baantje 
aan wal te zoeken. Gelukkig voor 
hem leverde dat geen problemen 
op. Hij werkte de rest van zijn le-
ven in de horeca in de regio rond-
om Sint-Oedenrode, zijn nieuwe 
thuis.“Ik heb nooit meer naar een 
baan op zee gesolliciteerd. Hoewel 
het de mooiste tijd van mijn leven 
was, heb ik het nooit gemist. De 
reis van vorig jaar met mijn zoon 
en schoondochter was echt fan-
tastisch. Prachtig om weer op dat 
schip terug te zijn. Ik voelde me 
weer een kleine jongen.”

“AAN BOORD HEB IK DE MEESt PRACHtIGE 
vERHALEN GEHOORD. DAt HEEft MIjN LEvEN 
ABSOLuut vERRIjKt.”

Als kleine jongen liep Sander Kros over de kades van de Rotterdamse ha-
ven. Hij voelde zich nietig tussen al die grote schepen. Maar net als zijn 
vriendjes droomde hij er van om ooit eens op zo’n boot te werken. Jaren 
later werd het werkelijkheid. Als achttienjarige Rotterdamse knul sol-
liciteerde hij bij de Holland-Amerika Lijn. En met succes, want begin mei 
1954 zwaaiden zijn ouders hem uit. Hij had een baantje in het bordenhok 
op cruiseschip Nieuw Amsterdam. Zijn leven als zeeman was begonnen.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Achterstesteeg 6  5491 SV 25-01-2012 Wijziging op reeds verleende vergunning voor uitbreiding stallen
J. M. v. Gerwenlaan ongen. ---- 01-02-2012 Kappen van 1 els
Hoogstraat 63  5492 VV 02-02-2012 Verbouwen opslagruimte
Ollandseweg 59  5491 GP 02-02-2012 Plaatsen dakkapel
Vresselseweg 43  5491 PA 07-02-2012 Herbouwen schuur
Heuvel 18  5492 AD 07-02-2012 Aanpassen gevel 
Sloef 12   5492 TN 07-02-2012 Realiseren mantelzorgwoning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Valstraat thv nummer 8 - 2-2-2012 Kappen van 1 els.
Vossenbergweg ong.
 perceel L nummer 159 - 7-2-2012 Kappen van 2 are berkenbosje onder voorwaarde van herplant.
Ollandseweg 117  5491 XA 7-2-2012 Kappen van 1 berk en 1 treurwilg onder voorwaarde van herplant.
Ollandseweg 1  5491 GP 8-2-2012 Kappen van 1 naaldboom en 1 gleditsia onder voorwaarde van herplant.
Haver 2 a  5491 NS 09-02-2012 Bouwen vrijstaand woonhuis
Vresselseweg 71 a  5491 PB 07-02-2012 Uitbreiden woonhuis
Hoogstraat t.h.v. nr. 58 - 13-02-2012 Aanleggen inrit/uitweg
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunningen
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Zwembadweg 35-37 5491 TE  06-02-2012 Bouwen paardenrijhal met boxen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Bikkelkampen 20 5491 RE  Veranderen van melkrundveehouderij en tuinbouwbedrijf ingevolge het Besluit 
    landbouw milieubeheer.
Kremselen 12 5492 SJ  In werking hebben van een gemechaniseerd loonbedrijf ingevolge het Besluit 
    landbouw milieubeheer.
Liempdseweg 14 5492 SM  Veranderen van akkerbouwbedrijf ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Schoor 11 5492 TB  Veranderen van rundveehouderij ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 7 tot en met 13 februari 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- van stichting Manege de Pijnhorst voor het organiseren van een vlooienmarkt op 9 september 2012 in en rondom ma-
nage de Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-Oedenrode.
- van Friesland Campina voor het organiseren van de Campina Open Boerderijdag op 28 mei 2012 op het erf van fam. 
van Echt, Sloef 4 te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - aan bestuur carnavalsstichting Papgat voor het organiseren van carnavalsactiviteiten in de gemeente Sint-Oedenrode 
tijdens de carnaval van 2012 tot en met 2016.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
- In verband met de opbouw van de jeugdtent voor carnaval zal de weekmarkt op vrijdag 17 februari 2012 verplaatst 
worden naar één rijbaan van de Markt. Hierdoor zal de Markt tussen het Kapittelhof en de Stompersstraat (deels voor 
panden Markt 1 tot en met 15) op vrijdag 17 februari 2012 vanaf 07.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer.
- In verband met de grote optocht in Sint-Oedenrode zullen op 19 februari 2012 van 11.00 uur tot 16.00 uur de volgende 
wegen afgesloten zijn voor het verkeer:  De Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philipusstaat, van Rijckenvorsel van 
Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog Hendrikstraat, Heuvel.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Zwart mapje met E.reader merk Kindle 

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 18 februari
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat met carnaval
De gemeentelijke milieustraat aan de Eversestraat is op maandag 20 en dins-
dag 21 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur open.

Chemokar op zaterdag 18 februari 
De chemokar staat op de volgende plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat 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

Samen met uw wijkagenten werken aan een 
gezellig en veilig carnaval
Ook dit jaar moet carnaval een 
leuk feest zijn voor iedereen van 
jong tot oud. De politie, met name 
uw wijkagenten en het team waar 
zij deel van uit maken, dragen hun 
steentje bij om alles goed te laten 
verlopen in Sint Oedenrode. Dat 
doen zij in nauwe samenwerking 
met verschillende beveiligingsbe-
drijven. Er zijn goede contacten 
met de beveiligingsmedewerkers 
en voor dit carnaval zijn duidelijke 
afspraken gemaakt.

We zullen nog een keer de spelre-
gels aanhalen waar scherp op gelet 
zal worden, door de politie maar 
ook door de medewerkers van de 
beveiligingsbedrijven. 
In de horeca zal extra gelet wor-
den op een aantal zaken, te weten:
Openlijke geweldpleging, mis-
handeling, belediging, vernieling/
baldadigheid en wildplassen. Deze 
zaken worden echt niet getole-
reerd en hier zal ten alle tijden te-
gen worden opgetreden!
Maar ook wordt er gelet op het 

valselijk gebruik van een legiti-
matiebewijs of het vervalsen van 
een legitimatiebewijs. Wanneer dit 
wordt ontdekt, zal altijd de politie 
ingeschakeld worden en volgen er 
sancties, bijvoorbeeld een taak-
straf via Bureau HALT.
Wij proberen er, samen met u, een 
GEZELLIG maar vooral ook VEILIG 
feest van te maken! 
Frans van Rozendaal en Anita van 
Erp Wijkagenten Sint-Oedenrode
Te volgen via twitter: @WijkAg_
RooiWest en @WijkAg_Rooi

Openingstijden gemeentehuis Carnaval
Tijdens carnaval is het gemeen-
tehuis gesloten op maandag 20 
februari en dinsdag 21 februari 
2012.
Voor aangifte van geboorte en 
overlijden kunt u terecht op dins-
dagochtend 21 februari  van 09.30 
– 10.00 uur. Kijk voor onze regu-
liere openingstijden en voor het 
maken van een afspraak op 

www.sint-oedenrode.nl  of bel 
voor het maken van een afspraak 
(0413) 481911.

Nominaties Sportgala 2012
Op vrijdagavond 9 maart a.s. gaat om 19.30 uur het Sportgala weer van start! 
Het Sportgala wordt gehouden in cultureel educatief centrum Mariëndael. 
Tijdens het Sportgala worden de sportkampioenen 2011 van de gemeente 
Sint-Oedenrode gehuldigd en worden Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Sportvrijwillig(st)er en het Talent van het jaar 2011 bekend gemaakt.

Genomineerden
De genomineerden worden aangewezen door de Huldigingscommissie 
Sportgala 2012. Uit de diverse aanmeldingen, voordrachten en infor-
matiebronnen heeft de Huldigingscommissie na zorgvuldig beraad de 
volgende kandidaten genomineerd voor de titels:

Nominaties Sportman 2011
- Rick van den Oever : Handboogschieten, handboogvereniging  
     Concordia
- Joery van Rooij  : Alpine skiën, SKI-T 2000
- Ruud van der Rijt    : Voetbal, Willem II

Nominaties Sportvrouw 2011
- Elise Pennings  : Zwemmen, zwemvereniging Zeester-Meerval  
     Uden
- Annelieke Stoop : Paardrijden, Rooyse Ruiters en Ponyruiters
- Alicia Holsken  : Boksen, boksvereniging The Golden Gloves

Nominaties Sportploeg 2011
- Gemengd Team 1 : Tennis, TV de Kienehoef
- Rhode 2  : Voetbal, RKSV Rhode
- Raftteam Fl’eau : Raft, Hooidonkse Kano Club

Nominaties Sportvrijwillig(st)er 2011
- Erik Vervoort   : TV de Kienehoef
- Twan Gevers   : Handboogsportvereniging Concordia
- Hans van der Staak  : Zwem- en waterpolovereniging Argo
- John Parker   : Gehandicapten Zwemvereniging
- Jan van Boxtel   : Vv Boskant
- Nard van Dijk, Toon van Hooff, Peter van Kaathoven, Rien Kastelijn,     
 Geert Verhagen, Martien Verkuijlen: RKSV Rhode, vv Boskant, vv Ollandia
- Thea van de Laar  : KV Boskant
- Angela van de Koevering : KV Concordia

Het ‘Sporttalent van het jaar’ wordt jaarlijks tijdens het Sportgala bekend 
gemaakt. Hiervoor worden geen sporters genomineerd.
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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

Mannen met henneptoppen 
aangehouden
Op woensdag 01 februari rond 
01.15 uur hield de politie twee 
mannen (38 en 29 jaar) uit Sint 
Oedenrode aan op de Florisstraat 
omdat agenten in hun auto ruim 
26 kilo henneptoppen vonden. 

De zakken met toppen kwamen 
tevoorschijn toen de mannen en 
hun voertuig aan een algemene 
controle werden onderworpen. 
Diezelfde dag deed de politie 
huiszoeking in de woningen van 

de twee mannen. Daarbij werd 
onder andere een koolstoffilter, 
vaak gebruikt in hennepkweke-
rijen, aangetroffen. Niet alleen 
de aangetroffen hennep, maar 
ook de bestelauto van de man-
nen werd in beslag genomen. Het 
tweetal werd in gesloten voor het 
verdere onderzoek, maar don-
derdag 01 februari aan het eind 
van de middag weer in vrijheid 
gesteld. De politie maakt proces-
verbaal op. 

Verdachte Eindhoven aangehouden
Twee mannen uit Eindhoven (20 
en 23) zijn woensdag aangehou-
den op verdenking van woning- 
en bedrijfsinbraken. Hierbij zijn 
ook diverse auto's gestolen. De 
wagens zijn weer bij nieuwe 
misdrijven gebruikt.

De politie schoot op 17 oktober 
op één van die auto’s. Dit was 

toen de inzittenden van het voer-
tuig er bij een tankstation op de 
Insulindelaan in Eindhoven van-
door gingen.
De inbraken en diefstallen zijn in 
oktober en november vorig jaar 
gepleegd. Dit gebeurde in de 
omgeving van Eindhoven, Best, 
Sterksel, Sint Oedenrode, Heesch 
en Oss. 

Rooise brandweer redt biggen
Rond 15.00 uur afgelopen vrijdag 
werd de hulp van de brandweer 
ingeroepen voor enkele dieren in 
nood. Aan de Zwembadweg waren 
biggen in de gierkelder terecht ge-
komen. De brandweerlieden heb-
ben de beestjes kunnen redden uit 
hun benarde positie. 

Veel ongelukken door gladheid

Net voor de afslag Sint-Oedenro-
de is op de A50 afgelopen maan-
dag kort voor half 8 een auto van 
de weg geraakt en in een sloot 
tot stilstand gekomen. De brand-
weer werd naast de ambulance 
opgeroepen omdat er mogelijk 
iemand bekneld zou zitten. Dit 
bleek echter niet het geval te zijn. 
Er is bij dit ongeval niemand ge-
wond geraakt. 

Enkele honderden meters verder 

als waar iets eerder ook al een 
ongeval plaats vond, is op de 
A50 bij Sint Oedenrode wederom 
een auto van de weg geraakt. 
Het voertuig kwam hierbij tot 
stilstand tegen een lichtmast. Bij 
dit ongeluk is niemand gewond 
geraakt.

Maandag rond 8 uur is op de 
Liempdseweg een auto tegen 
een boom gereden. Hierbij is 
tenminste 1 persoon door het 
ambulancepersoneel nagekeken, 
maar hoefde niet naar een zie-
kenhuis vervoerd te worden. Het 
voertuig is door de fikse gladheid 
gaan schuiven en na eerst via een 
boom gereden te zijn, aan de 
overkant van de weg tegen een 
andere boom tot stilstand geko-
men.

vanaf 18 februari

Nieuwe Mazda CX-5 bij autobedrijf Jan Voets

De nieuwe Mazda CX-5 staat vanaf 
zaterdag 18 februari in de show-
room van Jan Voets in Sint-Oeden-
rode. De CX-5 is de eerste van een 
nieuwe generatie auto’s van Mazda 
die beschikt over de baanbrekende 
SKYACTIV technologie. Dankzij 
deze technologie slaagt Mazda erin 
om kracht en rijplezier te combine-
ren met uitstekende milieu- en vei-
ligheidsprestaties. Dit vertaalt zich 
voor de benzineversie in een hoog 
vermogen (165 pk) in combinatie 
met een A-label, 20 % fiscale bij-
telling en een hoog trekgewicht van 
1800 kg. Een unieke combinatie. Het 
aansprekende en dynamische de-
sign van de compacte SUV crossover 
is gebaseerd op het nieuwe design-
thema ‘Kodo – Ziel van Beweging’. 

“Sinds de enorme groei van Mazda 
begin jaren ´90 met de succesnum-
mers 323 en 626 is het niet meer 
voorgekomen dat er voorafgaand 
aan de introductie van een nieuw 
model al zoveel klanten hun auto op 
papier hebben gekocht”, vertelt Jan 
Voets. “Zoals het hoort bij Mazda is 
ook deze nieuwe CX-5 weer uiterst 
multifunctioneel”, vervolgt hij. “De 
auto heeft de slimme en gebruiks-
vriendelijke Karakuri-functionaliteit 
van andere modellen. Maar nu met 
‘s werelds eerste 40:20:40 in delen 
neerklapbare achterbank, op afstand 
te bedienen. Als het middelste gedeel-
te van de achterbank is neergeklapt 

kunnen ook lange objecten ingeladen 
worden, zelfs als er aan beide zijden 
kinderzitjes zijn geplaatst. En als alle 
rugleuningen worden neergeklapt 
ontstaat er een vlakke laadruimte. De 
hoedenplak beweegt automatisch op 
en neer met de achterklep.”

Scherpe prijzen
De benzineversie van de nieuwe Maz-
da CX-5 staat vanaf 18 februari bij 
alle Mazda-dealers in Nederland voor 
prijzen die beginnen bij € 25.990,-. 
De aantrekkelijke Business-uitvoering 
met gratis Lease Pack (met onder 
meer bi-xenon koplampen, adaptie-
ve bochtverlichting, Lane Departure 
Warning, High Beam Control en ge-
integreerd Mazda-navigatiesysteem 
op basis van TomTom) begint bij € 
29.990,-. De uitvoeringen met diesel-
motoren (met onder meer een trek-
gewicht van 2000 kg) worden in juli 
op de Nederlandse markt verwacht.
Voor meer informatie:
Autobedrijf Jan Voets, 
Telefoon: 0413-474000,
 e-mailadres:verkoop@janvoets.nl
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13.30 – 15.30  

 
Carnaval discozwemmen ism Dommelzicht  
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18.45 - 20.15  
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jeugd en volwassenen 
discozwemmen 

 
zaterdag 
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13.30 - 15.30 
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zondag  

 
26 februari 

 
10.30 - 13.00  

 
familiezwemmen 

 
 
Zwemles 
In de periode van zaterdag 18 februari tot en met  vrijdag 24 februari komen alle zwemlessen en 
doelgroepactiviteiten te vervallen. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de balie van het zwembad. 
 
Wellie wensen iedereen veul leut. 
 
Zwembad De Neul, (0413) 477409, www.deneul.nl 
 
 
 

Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet tenminste bevat-
ten:
- de naam en het adres van degene  
  die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het 
  besluit waartegen het bezwaar is 
  gericht;
- de gronden van het bezwaar. 

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

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening 
bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoed-
eisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet wor-
den getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd. 
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Openingstijden zwembad De Neul, Carnaval 2012

Meer blauw op straat in Rooi
De twee wijkagenten in Rooi krijgen 
er een collega bij. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de ontwikkeling van de 
nationale politie, aldus burgemees-
ter Peter Maas bij de bespreking van 
de nota integraal veiligheidsbeleid 
2012 – 2014 met de pers. Deze nota 
is het sturingsmiddel voor de politie, 
dat wil zeggen dat de gemeente naar 
de politie kan aangeven welke aan-
dachtspunten Sint-Oedenrode krijgt. 
Dit zijn vermogensdelicten (o.a. in-
braken en diefstallen), overlast en 
kleine ergernissen (o.a. parkeren, 
hondenpoep),  alcohol en drugs, en 
verkeersveiligheid.

De uitbreiding gaat voor Rooi wel 

ten koste van de jeugdagent, die 
echter uitsluitend voor dat doel was 
ingezet. Al met al komt er dus meer 
blauw op straat. “Het specialisme 
jeugdpolitie is dan geconcentreerd 
op districtsniveau,” aldus Maas.

Met enige trots vertelde hij dat 
Rooi, ondanks de hogere inbraak-
cijfers in januari, een van de hoog-
ste scores in Nederland had bij het 
oplossen van vermogensdelicten. 
“Dat was over de afgelopen pe-
riode dan ook wel speerpunt,” 
voegde hij eraan toe.
In september volgen weer wijkge-
richte acties om bewoners alert te 
maken op inbraakrisico’s.
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Deze week twee opgaven. We zijn benieuwd of iemand een oplossing kan geven!

1 Carnaval 1960. Wie zijn deze ‘rare’ dames? Eentje is er al bekend, namelijk Sizy van Kaathoven. Maar wie 
zijn de anderen? 

2 Wie kent deze harmonie? Wie zijn deze personen?

Geef uw oplossing(en) door via 0413-479322, redactie@demooirooikrant.nl.
Of kom binnen in ons kantoor, Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Historische beelden
Te koop/Te huur

Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Gegarandeerd leuke vakantie! 
Boek onze zeer luxe nieuwe 6 per-
soons camper.
Pasen en 1e week meivakantie nog 
vrij voor EUR 625,00 per week.
Andere periode’s op aanvraag. 
Tel. 06-53231903
Info@robbescheuten.nl
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
Te koop gevraagd;
Woning met tuin en flinke garage
in de nabijheid van het centrum.
06-20802670
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------

Te Koop
zwart lederen bankstel
2 + 2,5 zits
In zeer goede staat! 
tel. 0413 - 476807
--------------------------------------

Aangeboden
Nieuw in Nijnsel!
Gediplomeerd Provoet Pedicure
Lupinestraat 13
Miryam van Aalst
StudioSilkSkin
0413-475419/06-40506167
--------------------------------------
Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage
op www.de-bodhiboom.nl  of bel:
06-52 21 36 52.
--------------------------------------
Jonge vrouw zoekt poetsadres.
Beschikbaar: maandag en zaterdag
Mevrouw Rommers 
06 – 23028511
Gelieve te bellen na 18:30 uur
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl.

Dieren
WWW.HONDENSCHOOL
HETROOIKE.NL 
Het adres voor PUPPY- & gehoor-
zaamheidscursussen.
Maak kans op een V.I.P. arrange-
ment voor de DOG-WHISPERER !
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 of zie site.

Diversen

Hulp in de huishouding gevraagd 
voor een adres in Sint-Oedenrode.
Uren in overleg.
Voor meer informatie: 
06-47518489
--------------------------------------

De Anekdote….
Elfstedentocht
In Rooi heb je twee 70 plussers die het nog steeds niet kunnen laten de schaatsen uit het vet te halen als het 
begint te vriezen. Toen er vorige week sprake was van een Elfstedentocht kregen Toon van Zon en Gijs van 
Aarle weer de kriebels.
In 1986 en 1997 hebben die twee de tocht met succes uitgereden en beide voelen zich nog goed genoeg 
om mee te doen.

Zij logeerden toen bij de familie Titus Terwischa van Scheltinga.
In tussen is Titus 86 jaar en woont al een aantal jaren in een bejaardenhuis.
Toon belt naar Titus om te vragen, als er een tocht komt of hij bij familie of kennissen een slaapplaats kan 
regelen.

Titus zegt dat hij zal informeren en dan terug zal bellen. Een uur later belt Titus terug; “Sorry Toon, ik heb 
niemand kunnen vinden, maar wellicht heb ik een alternatief, het is namelijk zo dat ze hier in het bejaarden-
huis nog een kamer beschikbaar hebben, wat denk je daar van”?. Nou, Toon zei natuurlijk ja, want of we de 
tocht wel of niet uitrijden, daar voelen wij ons zeker thuis.

Heeft u zelf ook een leuke anekdote (het mag over van alles gaan) die u met ons wilt delen? Stuur dan een 
mail naar redactie@demooirooikrant.nl of loop eens binnen bij Heuvel 17!

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed



Woensdag 15 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 13

Vrijdag 17 februari:
20.30 uur tot 00.30 uur, Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar,  Entree € 5,- 
            (incl. 1 gratis lot voor loterij)

Dit jaar elke avond een loterij, 

win een tablet pc!!
Zaterdag 18 februari:
14.30 uur tot 17.00 uur,    Alle kinderen t/m groep 4,    Entree € 2,-
18.00 uur tot 20.15 uur,    Jeugd groep 5 t/m 8,        Entree € 3,-
20.30 uur tot 00.30 uur,    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar,   Entree € 5,- 
            (incl. 1 gratis lot voor loterij)

Zondag 19 februari: 
Tijdens en na de optocht carnavalsbal tot 17.00 uur,    Entree gratis
18.00 uur tot 20.15 uur,    Jeugd groep 5 t/m 8,     Entree € 3,-
20.30 uur tot 00.30 uur,    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar,  Entree € 5,- 
            (incl. 1 gratis lot voor loterij)

Maandag 20 februari:
10.30 uur tot 12.00 uur,  Alle kinderen t/m groep 4,     Entree € 2,-
Tijdens en na de kinderoptocht carnavalsbal tot 17.00 uur,   Entree gratis
18.00 uur tot 20.15 uur,    Jeugd groep 5 t/m8,     Entree € 3,-
20.30 uur tot 00.30 uur,    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar,  Entree € 5,- 
            (incl. 1 gratis lot voor loterij)

Dinsdag 21 februari:
10.30 uur tot 17.00 uur, Carnavalsbal,       Entree € 2,-
Balonnenclown/spelletjes/imitatiewedstrijd. Tussen de middag broodjes worst en erwtensoep.
18.00 uur tot 20.15 uur,    Jeugd groep 5 t/m 8,     Entree € 3,-
20.30 uur tot 23.45 uur,    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar,  Entree € 5,- 
            (incl. 1 gratis lot voor loterij)

Na afloop aansluitend Willemke pap verbranden op de markt.

LET OP:  
Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID.
Voor actuele informatie en het programma tijdens de carnavalsmiddagen; Kijk op www.MooiRooi.nl 
VRAGEN?  
www.jeugd-carnaval.nl of jeugdcarnavalrooi@hotmail.com  
Voor nood tijdens Jeugd Carnaval (tent op de markt) 06-53726295

MARVU 
ALBERT HEIJN SINT-OEDENRODE
DE BEURS
SMETSERS HOUTHANDEL
WINKELSTRAAT HERTOG HENDRIKSTRAAT
L. V.D. BIGGELAAR INSTALLATIETECHNIEK B.V.
DE ROOYSE AUTOBEDRIJVEN
FORMIDO
VAN DEN BERK BOOMKWEKERIJEN
KIEKERJAN
FORUM
JAN HABRAKEN GLAS- EN ALUMINIUM WERKEN B.V.
RABOBANK SINT-OEDENRODE SCHIJNDEL
HUISKENS OPTIEK
VD VLEUTEN ELEKTROTECHNIEK BV
HUWA INTERNATIONAL BV
KEADIN

A. VAN LIEMPD SLOOPBEDRIJVEN BV
ELZEN CLEANING PRODUCTS
GRAND CAFÉ & PARTYCENTRUM DE VRIENDSCHAP
DE KONING MAKELAARDIJ BV
VAN HOOF REIZEN
SAVOHS
PRINTSERVICE SINT-OEDENRODE
AUTOBEDRIJF L. VD WARENBURG
KAPSALON UNIQUE
BETONFABRIEK A. VAN DE MEULENGRAAF & ZN. B.V.
RESTAURANT KRETA
WIRE FURNITURE BV
KAPSALON BELLA PLAZA
S.A.M. UITZENDBURO
RESTAURANT KAM FA
PAN & COOK
GLASZETTERSBEDRIJF LEENDERTS

VAN KURINGE ADVIESGROEP
ESSO BONGERS
KAPTEYNS PARTYVERHUUR
LINKCARE BV
SCHILDERSBEDRIJF KEES KOOT BV
TEXTIELVERZORGING VAN BEECK
TRAITEUR-SLAGERIJ VERHEIJEN
CAFETARIA "DE MÈRT"
CAFETARIA DE KOFFER
BAKKER BART
DRANKENHANDEL VAN BOXMEER
EM TÉ
BAKKERIJ BEKKERS
KEURSLAGERIJ G. KLUIJTMANS
BPG BOXTEL HOUT EN BOUWMATERIALEN
DEMOOIROOIKRANT
TVE

SPONSOREN



Woensdag 15 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe14 
Dromen van Victorie..?

Een unieke foto: Bobliners die stil staan! Je 
kunt van alles bedenken als je de foto be-
kijkt van deze vier Boskantse dansmariekes. 
Zijn ze aan het uitrusten van weer een inten-
sieve training, zijn ze gewoon aan het ge-
nieten van het heerlijke winterzonnetje of.. 
zijn ze aan het dromen van een mogelijke 
overwinning op het prestigieuze dansma-
riekesfestijn dat aanstaande vrijdag voor de 
derde maal in successie wordt gehouden?

Feit is dat Carnaval 2012 met rasse schreden 

nadert en dat het hoofddoel van dit geweldige 
feest gezellig samen feest vieren is..! Voor de 
Papgatse “Dansmariekesscène” zal vrijdag-
avond 17 februari het hoogtepunt van car-
naval zijn. Dan treffen de Rooise clubs elkaar 
voor het eerst in partycentrum “De Vriend-
schap” waar een sportieve strijd op dansge-
bied zal plaats vinden. Uiteraard zullen ook 
Prins Frans Pap d’n derde en zijn Adjudant 
Hans van de partij zijn. Prins Frans zal de com-
petitie met meer dan gemiddelde belangstel-
ling gaan volgen, aangezien de dansmariekes 
van zijn club, D’n Egelantier, de vorig jaar ge-
wonnen wisseltrofee zullen gaan verdedigen. 

Wilt u ook samen met alle andere Rooise car-
navalsvierders carnaval 2012 inluiden en ge-
nieten van dans en gezelligheid, dan bent u 
van harte welkom op vrijdag 17 februari vanaf 
20.00 uur in party centrum “De Vriendschap”.

Seniorencarnaval bij Dommelzicht
Op zaterdag 18 februari is er bij Dommel-
zicht een carnavalsmiddag voor senioren. 
Het idee voor deze nieuwe middag ontstond 
tijdens het drukbezochte nieuwjaarsconcert 
van het seniorenorkest ‘Het Dommelvolk’. 
Dommelzicht ligt voor veel senioren om de 
hoek en blijkt daarom uitermate geschikt 
voor activiteiten, die gericht zijn op senioren.  

De muziek tijdens de carnavalsmiddag wordt 
verzorgd door dj Eef Brouwers uit Boskant.  
Zelf behoort hij ook tot de senioren, maar 
zijn kennis van muziek zeker niet! Eef heeft 
een zeer groot arsenaal aan muziek. Zijn 

eerste platen stammen uit de jaren ‘20 van 
vorige eeuw, maar ook muziek van moderne 
dj’s zijn terug te vinden in zijn verzameling. 
Alles geordend naar stijl en dansvorm. 

Rond 14.00 uur zal dj Eef starten met de 
muziek, bestaande uit onder andere echte 
carnavalskrakers van vroeger, meezingers, 
foxtrots, tango’s en walsen. Dommelzicht is 
rookvrij en de entree is gratis. Op zondag-, 
maandag- en dinsdagmiddag is Dommelzicht 
geopend vanaf 13.00 uur en gericht op fami-
lies met kinderen, die zich kunnen vermaken 
op de verlichte dansvloer of in de ballenbak. 

Discozwemmen tijdens de carnaval
Op dinsdag 21 februari vindt in Dommel-
zicht in samenwerking met Zwembad de 
Neul een carnavalsmiddag plaats. De mid-
dag start met discozwemmen van 13.30 uur 
tot 15.30 uur. Daarna gaat de disco verder 
in Dommelzicht op de verlichte dansvloer. 
Tijdens de disco krijgen de kinderen wat 
te eten en te drinken en een echte carna-
valsverrassing. Natuurlijk kan een snoepzak 
ook niet ontbreken. 

Tijdens het discozwemmen zijn ouders en 

andere belangstellenden van harte welkom. 
De entree van het zwembad is deze middag 
via Dommelzicht. De kosten voor deze mid-
dag zijn € 9,50 per kind. Kinderen dienen 
zich voor maandag 20 februari op te geven 
via info@dommelzicht.nl.
Op zondag-, maandag- en dinsdagmiddag is 
Dommelzicht geopend vanaf 13.00 uur en ge-
richt op families met kinderen, die zich kunnen 
vermaken op de verlichte dansvloer of in de 
ballenbak. Op zaterdagmiddag is er een senio-
renmiddag. De entree bij Dommelzicht is gratis.  

Rooise duifmeneer verovert Papgat
De Rooise duifmeneer, Prins Frans Pap d’n 
Urste Derde, staat op het punt om Papgat 
te veroveren. Met zijn lokroep  HOE, HOE, 
HOE lokt hij niet alleen duiven. Komende 
week zal hij menig Papbuik in staat van op-
winding proberen te brengen met zijn lok-
roep: Gin  Gedonder, HOE HOE gekker HOE 
HOE skonder. Als u ergens het HOE, HOE, 
HOE hoort, pas dan goed op en laat U niet 
te veel meeslepen. U bent gewaarschuwd! 
Voor zijn werkwijze kunt U kijken op 
www.de-plekkers.nlheuvel 44, sint-oedenrode

benedenzaal

14.30u tot 1.00u                                     dinsdag 21feb

10.30u tot 15.00u                                

10.30u tot 2.30u                      maandag 20feb                             

20.00u tot 2.30u                               

14.00u tot 20.00u                                   zondag 19feb

21.30u tot 2.30u                                 zaterdag 18feb

21.30u tot 2.30u                                  vrijdag     17feb

Paul Elstak
Happy Hardcore DJ 

’s middags een optreden van 

DJ jesse e-mode

‘disco’

Vinzzent 
Dromendans-koning 

’s middags een optreden van 

‘dag van het struif’

gas op de lolly show

DJ-duo Jan Janssen & Terence van Roij

DJ-duo @iamjanjanssen & @djterence 

‘optochtrockers’

sfeer: dat zit wel snor!
‘snorrenfeest’

DJ Geert op vrijdag’
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BOVenzaal
20.30u tot 2.30u      zaterdag 18feb

14.00u tot 2.30u                zondag 19feb

15.00u tot 1.00u             dinsdag 21feb

‘Drive-in Show
Midnight 

                             Special’

‘Drive-in Show
Midnight Special’

      ondersteund door ‘Drive-in     
               Show Midnight Special’

‘Amsterdamse             
                              Middag’

Jeugdoptocht weer door de Rooise straten 
Natuurlijk kunnen de jongere Papbuiks-
kes ook dit jaar hun leuke carnavalsideeën 
laten zien tijdens de jeugdoptocht. Deze 
vertrekt maandagmiddag om 11 minuten 
over twee vanaf het gemeentehuis. Wie 
mee wil doen kan zich daar vanaf 13.00 
uur inschrijven.

Als er tractors in de jeugdoptocht meerijden 
is het verplicht dat bij elk wiel een volwasse-
ne loopt, dit om ongelukken te voorkomen. 
Gebeurt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt 
om het voertuig uit de optocht te weren. De 
route is als volgt: gemeentehuis, Laan van 
Mariëndaal, Hertog Hendrikstraat, Heuvel, 
Markt, Borchmolendijk, Philippusstraat, Coe-

veringslaan, Ameroyenhof, Neulstraat en als 
eindpunt de Markt.
Diverse Rooise kapellen zorgen voor veel mu-
ziek en het zal beslist weer een gezellige tocht 
worden. Zeker als er veel kinderen meedoen 
en er veel komen kijken. Iedereen mag mee-
doen! Wie meedoet, heeft in ieder geval al 
een snoepzak gewonnen. Verder zijn er nog 
diverse  ‘echte’ prijzen met de daarbij beho-
rende oorkonde te winnen: voor de mooiste 
wagens, de mooiste groepen en voor de kin-
deren die alleen in de optocht meelopen. Na 
de optocht is er een groot carnavalsbal in de 
jeugdtent waar iedereen gratis binnen mag. 
Voor meer inlichtingen: 
Ton Arts, Tel: 0413-474154

Carnavalsbal in Odendael 
KBO Sint-Oedenrode organiseert in samenwer-
king met Odendael een Carnavalsbal voor de 
55 Plussers in Sint-Oedenrode en voor ieder-
een die van dansen en lekkere  muziek houdt. 
Het vindt plaats op zaterdag 18 februari.

Misschien komen de Prins en zijn gevolg, als 

ze daar de tijd voor kunnen vinden, ook nog 
wel even op bezoek. De muziek wordt verzorgd 
door Piet de Koning die met zijn instrumentari-
um garant staat voor gezellige muziek uit de ja-
ren zestig die menige voetjes van de vloer krijgt. 
De Entree bedraagt  € 1,-  Aanvang: 19.30 u
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Rooise horeca grenzeloos gastvrij met 
gezamenlijke munt tijdens carnaval
Tijdens de carnaval is de Rooise horeca we-
derom grenzeloos gastvrij,  omdat ze één 
gezamenlijk horecamunt hebben. 

“Ook dit jaar tijdens de carnaval kunnen de 
carnavalsvierders in Papgat betalen met een 
één gezamenlijk horecamunt “, aldus Fred van 
Rooij, voorzitter van Stichting Gezamenlijke 
Horecamunt. Niet meer allerlei verschillende 
munten maar één munt tijdens de carnaval. 
Voor de bezoekers is dit zeer aantrekkelijk 
want ze lopen niet met allerlei verschillende 
munten op zak. Nu kunnen bezoekers van de 
carnaval met één gezamenlijke horecamunt 
betalen in de verschillende horecagelegenhe-
den. Het betaalmiddel is het gehele jaar in te 
leveren, dus ook na de carnaval. 

De horecagelegenheden die deze horeca-

munt verkopen en accepteren zijn herken-
baar door een raamsticker. De waarde van 
deze horecamunt is € 2,00 per stuk . Er zijn 
ook halve munten beschikbaar.

De gezamenlijke horecamunt is verkrijgbaar 
bij de volgende horecabedrijven: Cafe ’t 
Pumpke, Cafe Oud Rooy, Tapperij d’n Dom-
mel, Cafe Van Ouds, Cafe ’t Straotje, Za-
lencentrum de Beurs, Cafe ’t Kofferen, Cafe 
d’n Toel, de Dorpsherberg, de Vriendschap, 
de Vresselse Hut, Cafe Oud Nijnsel, Dom-
melzicht , Cambiance de Kienehoef en ook 
bij Cafetaria de Koffer.

Wilt U de Rooise horeca volgen via twitter? 
Dat is sinds kort ook mogelijk via  @hore-
carooi , zodat U op de hoogte blijft van de 
actuele informatie van de Rooise horeca. 

Kidsclub neemt voorproef op carnaval

Op de kidsclub van Ma-
riëndael vond afgelopen 
zondagochtend 12 februari 
al een heus carnavalsfeest 

plaats. Speciaal afgestemd voor de kinde-
ren van groep 1 t/m 4. Het feest begon om 
half 11. Voor alle minigasten was er volop 

muziek waar op gedanst kon worden, er 
werden mooie carnavalsposters geknutseld 
en schitterende glittertattoos gezet. Cock-
tails konden door de gasten naar eigen 
wens gemixt worden, limonade was er zo-
veel je maar drinken kon. En uiteraard kon 
er ook lekker gesnoept worden. Als klap op 
de vuurpijl was er een clown die de meest 
mooie ballonfiguren in elkaar kon zetten. 

Alle gasten hadden er buitengewoon veel 
werk van gemaakt om er zo mooi en ori-
gineel mogelijk uit te zien. Aan het einde 
van de ochtend koos de jury na lang be-
raad, aangezien alle kinderen werkelijk erg 
mooi gekleed waren,  toch 1 winnaar en 
1 winnares met de mooiste kleding. Bij de 
jongemannen was dit Spiderman en bij de 
jongedames het engeltje, beiden konden 
huiswaarts keren met hun ijsprijs.

Op de camping carnavalle, dé is al 11 jaor knalle
Cambiance de Kienehoef heeft in samen 
werking met carnavalsvereniging De Plek-
kers en SambaRooi een gezellig carnavals-
programma in elkaar gedraaid. Op de cam-
ping vieren ze alweer voor de elfde keer 
carnaval. Reden voor een knallend feest!

Op zaterdagmiddag 18 februari om 11 minu-
ten over 1 start de kindercarnavalsmiddag. Er 
zijn allerlei activiteiten voor de jeugd waaron-
der een heuse kinderdisco met DJ Bram.

Natuurlijk wordt er gezorgd voor chips, drin-
ken en een snoepzak . Voor de kinderen is er 
van alles te beleven. Uiteraard komen onze 
Jeugdprins Kevin, adjudant Lars en nar Mark 
ook. Reserveren is wenselijk, want VOL = 
VOL . U kunt zich per mail opgeven 
oclvanschaijk@onsbrabantnet.nl of telefo-
nisch bij 0413 – 476426. Entree: € 5,-. Plek-
kers gratis. ’s Avonds om 11 over 8 start het 
Plekkersbal. De officiële start van carnaval in 
het Plekkershol. Goede muziek van de 
Bloasplekkers en honderden eieren.

zondag
Op zondag keert na de optocht iedereen te-
rug naar het Plekkershol voor de uitslag en 
de leuke kinderdisco. In de avond heerlijke 
samba van Samba Rooi, tijdens de Brazili-
aanse avond. Zelfs de Belgische Napoleonse 
Hijskapel treedt op. Prins Frans en zijn ge-

volg komen een kijkje nemen.
 
maandag
Tijdens deze maandag middag verzorgd 
de Kienehoef weer een heuse kinderdisco 
show.
De kleinste kinderen kunnen lekker uit hun 
dak gaan met de door hun eigen gekozen 
liedjes.
Tijdens deze middag is er de prijsuitreiking 
van de kleurwedstrijd die gehouden wordt 
omdat ze al 11 jaor carnavalle op de cam-
ping. ’s Avonds wordt traditiegetrouw de 
Prins op de hak genomen door de Plekkers. 
Wat hebben ze dit jaar in petto? Ook deze 
keer weer lekker roggebrood met zult.

dinsdag 
Dinsdagmiddag is de dweilmiddag. Vanaf 
11 minuten over 3 wordt de kinderdisco 
weer opgestart.  
Tijdens deze middag brengen verschillende 
carnavalsclubs uit Papgat een bezoek aan 
het Plekkershol. En uiteraard geven de 
Bloasplekkers weer een uitgebreid concert. 
’s Avonds leggen we het af en gaan we nog 
even heerlijk uit ons dak!  Alle dagen tijdens 
de carnaval hebben wij onze vaste DJ en is 
de snackbar geopend vanaf 16.00 uur. Voor 
degene die niet genoeg krijgen van de car-
naval kun de komen haring happen of frika-
dellen eten op woensdag vanaf 21.00 uur.

Heersers van Papgat lezen, de kinderen 
luisteren
In november was de verrassing  groot bij 
Kinderdagverblijf Bellefleur toen ze hoorden 
dat de mannen van Dorien en Esther met de 
scepter gingen zwaaien tijdens carnaval 2012! 
Dat was wel een mooie gelegenheid om prins 
Frans en zijn adjudant Hans uit te nodigen om 
te komen voorlezen. Deze uitnodiging namen 
ze graag aan en op 14 februari was het zo ver. 
De kinderen van de ‘Bengel groep’ hadden een 
spandoek gemaakt om hen welkom te heten. 
Voor zichzelf hadden ze  een steek geknutseld,  
zodat ze ook allemaal een beetje prins zijn! 
Voor dochtertje Suzan was het natuurlijk hele-
maal speciaal dat papa Hans voor kwam lezen.
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2e
HALVE
PRIJS

1.00 EURO
KORTING

 3.49

2.49

2STUKS

 3.99

3.39
 3.30

2.47

 3.99

2.49
 2.12

1.49

 2.19

1.64

 2.86

1.99

Bavaria pils
krat 12 flesjes à 0.3 liter*

AH Verse scharreleieren
Doos 20 stuks

Beckers frikadellen
Doos 20 stuks

AH Verse Brabantse worstenbroodjes
Zak 4 stuks

Ouwehand zure haring
Emmer 900 gram
Kilo 3.77

Unox erwtensoep
2 blikken a 0.8 liter

Unox Gelderse of magere rookworst
Stuk à 275 gram
Kilo 5.96

 1.65

1.29

 4.89

2.99

AH Satéstokjes ajam of babi
Uit de diepvries
2 dubbelpakken a 280 gram
Kilo 2.66

AH Leverworst
Verpakt 500 gram
Kilo 2.58

Albert Heijn Sint Oedenrode Gewoon bij Albert Heijn.
Deze carnavalsaanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m woensdag 22 februari 2012.
* Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. De aanbieding is exclusief statiegeld. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

  Alles voor    
 een heerlijk
     carnaval! 
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Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst:
www.rabobank.nl/stos

Ledenbijeenkomst 7 maart 2012

Op woensdag 7 maart organiseren wij een feestelijke 

ledenbijeenkomst. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom 

in ’t Leeuwke in Sint-Oedenrode. Deze avond zetten wij alle 

projecten in het middelpunt, die in 2011 een bijdrage uit ons 

Coöperatief Dividend hebben ontvangen.

Welk project wordt ‘Project van het Jaar’ in 
Sint-Oedenrode? 

Als lid van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel stemt u tijdens 

de bijeenkomst direct op uw favoriet. Samen met al onze leden 

bepaalt ú tijdens deze avond dus de winnaar! 

Stem op uw favoriet tijdens de 
verkiezing ‘Project van het Jaar’!

Rabobank. Een bank met ideeën.

2012: 

Jaar van de 

Coöperatie
Kanshebbers op de titel:

1. Boek met liederen, gedichten en anekdotes van 
    Roemrijk Rooi

2. Vier lichtmasten voor het trainingsveld van de 
    jeugdloopgroep van S.V. Fortuna ’67

3. Aanleg speelplaats op sportpark De Neul door 
    Voetbalclub Rhode

4. Het aanleggen van een natuurlijk bos- en 
   speelterrein door Kiwanis Rooi

5. Opvoering van Theaterstuk Alice in Wonderland  
    door Theatergroep Oeck

6. Aanleg van een Jeu de Boulesbaan voor Odendael

7. Inrichting gezamenlijke ontmoetingsruimte voor 
    starters door Stichting Starterscollectief

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Carnaval in d'n Dommel
Vrijdagavond 

Pulluh Vulluh
Tijdens de carnaval, 

alle shotjes 
4 haluh, 3 betaluh

woensdag vanaf half 9 

haring happen
alle dagen geopend vanaf 12.00 uur

Coöperatief Dividend Rabobank

Voetbalclub Rhode: opknappen speelterrein

Op woensdag 7 maart organiseert Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel de verkie-
zing van het ‘Project van het Jaar’ in de 
gemeente Sint-Oedenrode. In 2011 ont-
vingen verschillende Rooise verenigingen 
of stichtingen een bijdrage uit het fonds 
Coöperatief Dividend. 

Jaarlijks wordt een gedeelte van de winst 
van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel 
besteed aan het verbeteren van de eco-
nomische, sociale, duurzame en culturele 
omgeving. Vaak begint een project met 
een goed idee maar ontbreken de financi-
ele middelen. Alle projecten die in 2011 een 
bedrag ontvingen van de Rabobank, doen 
mee aan de verkiezing ‘Project van het 
Jaar’. Deze weken leest u in DeMooiRooi-
Krant welke projecten een bijdrage hebben 
ontvangen en welk idee met deze bijdrage 
is gerealiseerd. Deze week  vertelt Wim van 
Meijl van Rhode hoe de club de bijdrage 
van het Coöperatief Dividend wil besteden.

Voetbalclub Rhode staat net zoals de Rabo-
bank midden in de samenleving. Met zo’n 
750 actieve leden is het een van de groot-
ste verenigingen in Sint-Oedenrode. Het is 

de grote wens van de club om het aantal 
kleedlokalen uit te breiden en de bestaande 
kleedlokalen op te knappen. De plannen 
hiervoor zijn inmiddels in een vergevorderd 
stadium. Zodra deze klus is geklaard, gaat 
de club het speelterrein naast het hoofd-
veld aanpakken. 

Wim van Meijl, vicevoorzitter en voorzit-
ter Evenementen Commissie van Rhode: 
“We hebben een aanvraag ingediend voor 
een bijdrage uit het fonds Coöperatief Di-
vidend. Wij willen het speelterrein opnieuw 
gaan inrichten. De speeltoestellen die daar 
nu staan zijn ons al lang een doorn in het 
oog. Wekelijks komen hier veel kinderen en 
niet alleen om te voetballen. In onze kan-
tine is de buitenschoolse opvang gevestigd 
van ‘De Verbinding’. De kinderen die hier 
gebruik van maken, willen we ook een vei-
lige en uitdagende speelomgeving bieden. 
Daarnaast zijn we een openbaar sportter-
rein, dus ook kinderen uit het centrum kun-
nen straks profiteren van de nieuwe speel-
toestellen.

We gaan bekijken of het haalbaar is om de 
speeltoestellen door BWI ‘t Palet te maken. 

Zij hebben een werkplaats waar onder an-
dere mensen met verstandelijke beperking 
werken. Het is natuurlijk een hele mooie 
gedachte als dat te realiseren is. Op deze 
manier snijdt het mes aan meerdere kanten 
en kunnen we er een mooi maatschappe-
lijk project van maken. En dat is volgens mij 
ook waarvoor het ‘Coöperatief Dividend 
bedoeld is.”

Gaan jullie het project van het jaar wor-
den?
Wim: “Poeh…we zijn natuurlijk wel een 
hele grote club in Sint-Oedenrode. Als onze 
leden ook allemaal lid zijn van de Rabobank 
en dan ook nog eens komen stemmen op 
deze avond, dan maken we denk ik wel een 
grote kans.”

Van den Berk 
assurantiën verhuist 
naar Kofferen

Van den Berk assurantiën gaat zeer bin-
nenkort verhuizen van de Borchmolendijk 
naar het Kofferen. De verhuisdatum is ge-
pland op 31 maart aanstaande. Daarmee 
komt er een einde aan een tijdperk van 
6,5 jaar dat Van den Berk gevestigd is aan 
de Borchmolendijk. Voor de klanten van 
de onderneming verandert er verder niets, 
behalve dan dat de bereikbaar verbeterd. 
Tegenover het nieuwe kantoor bevindt  
zich namelijk een uitgebreide parkeer-
plaats. Voor Van den Berk assurantiën zelf 
levert het nog meer voordelen op. Het 
nieuwe onderkomen is namelijk een stuk 
groter. De ruimte kunnen ze goed gebrui-
ken. Een gedeelte van het pand wat over-
blijft willen ze gaan verhuren. 
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Sint Petrusschool

Gymles op de ijsbaan

Al komt er voorlopig nog geen 
Elfstedentocht, toch is de koorts 
in Rooi niet helemaal geweken. 
Overal wordt volop genoten van 
de ijsbanen die her en der zijn 
verschenen. Op basisschool Sint 
Petrus staat de vrijdag normaal 
in het teken van de gymles. Dan 
gaan ze beurtelings met de bus 
naar sporthal de Kienehoef. Dit 
keer liep het anders. De bus werd 

afgebeld en de kinderen kregen 
gymles op de eigen ijsbaan.

“Goed idee”, vonden de kinderen. 
Met stevige laarzen en sleeën gin-
gen de kleuters als eerste van start. 
Lekker glibberen en glijden over 
het ijs. Na hen volgde de rest van 
de school. Een aantal speelden een 
wedstrijd ijshockey. Anderen draai-
den pirouettes, reden om het hardst 

of kregen een gratis schaatsles van 
de juf. Een groepje enthousiaste-
lingen maakten een eigen spel. Per 
tweetal vormden ze een brug en de 
derde ging eronderdoor. 

Dankzij de ouderraad konden de 
kinderen, juffen en aanwezige 
hulpouders zelfs genieten van koek 
en zopie. Plezier voor iedereen en 
volop beweging tijdens deze gymles. 

Buiten gymmen kan ook in de winter

Dinsdagmiddag 7 februari zijn 
de groepen 5 t/m 8 van basis-
school Kienehoef gaan schaatsen 
op de vijver van park Kienehoef. 
De mooie laag ijs maakte een bui-
tengymles mogelijk. Normaal ge-
sproken gymmen de kinderen op 
dinsdag in de sporthal, maar die 
dag was een uitzondering. 

Bijna alle kinderen hadden de schaat-
sen ondergebonden en gingen met 
frisse moed het ijs op. Degene zonder 
schaatsen werden op de slee voortge-
trokken door de fanatiekste schaat-

sers. Zo vulde de ijsbaan van het park 
binnen enkele ogenblikken zich met 
zo'n 120 enthousiaste kinderen. 
Frisse temperaturen, een stralende 
lucht, een zonnetje en een gezel-
lige Koek en Zopie-tent maakten 
het tot een zeer geslaagde middag. 
Alle kinderen kregen een bonnetje 
waarmee ze een beker heerlijke 
chocolademelk met slagroom en 
een koek konden krijgen. Wij willen 
de Lions Club Sint-Oedenrode be-
danken voor hun bijdrage aan deze 
lekkernijen, die ten goede komt 
aan Kinderboerderij Kienehoef. 

Lions Club en gemeente laten zich van beste kant zien

Geen Elfstedentocht! Dat deed veel mensen 
pijn. Toch hebben we in Rooi enorm veel ple-
zier beleefd aan het ijs. Er werd overal veel 
geschaatst en geglibberd. Wederom werd 
bewezen dat je ook daardoor geld op kunt 
halen voor het goede doel. Enkele leden van 
de Lions Club bemanden dagelijks een Koek 
en Zopi tent in het Kienehoefpark. Ze zamel-

den geld in voor Kinderboerderij 
Kienehoeve.

Henk Barendrecht, Gé Muller, Jos 
Teurlings, maar vooral ook Bart 
van Gerwen hebben zich tijdens de 
vorstperiode flink ingezet om van 
waarde te zijn voor de Lions en dan 
met name voor het goede doel. Ze 
verkochten soep, chocolademelk, 
snoep en andere versnaperingen 
voor een aantrekkelijke lage prijs. 
Iedere middag en avond was er 
iemand van hen aanwezig om de 
schaatsers van dienst te zijn. Ze ver-
wachten dat ze in totaal ongeveer 

vierduizend consumpties hebben verkocht. Ook 
de gemeente droeg haar steentje bij en daar 
waren de Lions ze heel dankbaar voor. Dankzij 
de gemeente deed de verlichting het altijd goed 
en werd de baan met regelmaat geveegd. De 
gemeentewerkers Wim Hulsen en Karel Aarts 
kwamen zelfs in hun vrije uren voorbij met de 
veegmachine. 

Discoschaatsen als slagroom op het ijs
Meer dan een week lang was het drukte van jewelste op de ijsbaan van Dommelrode. De organisatie zorgde 
er iedere dag weer voor dat de baan er perfect bij lag. Veel vrijwilligers hielpen hen daarbij. Vrijdag vond er iets 
speciaals plaats. Discolampen hingen boven het ijs en dus kon er gedanst worden! Het mag gezien worden als 
de slagroom op het ijsfeest wat iedereen heeft mogen beleven.

RESTAURANT - 
VERGADER 

& PARTYCENTRUM 

DE BEURS

Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode Tel: 0413-472645
Voor uitgebreide informatie kijk op onze website www.debeurssintoedenrode.nl

LET OP:
In verband met bedrijfsovername 

zijn onze huidige 
consumptiemunten (paars en roze) 

en cadeaubonnen 
na de Carnaval 

niet meer geldig!
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Leiding gezocht voor 52e Jeugdvakantieweek

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de jeugd-

vakantieweek zijn alweer in volle 
gang. Wij zijn dan ook weer hard 
op zoek naar enthousiaste men-
sen die het leuk vinden om een 
groepje kinderen te begeleiden tij-
dens de week die plaats zal vinden 
van 6 t/m 10 augustus. Dus ben jij 
16 jaar of ouder en hebben jij en 
je vrienden zin om één van deze 
enthousiaste leiders te zijn? Geef je 
nu dan snel op bij Eric Markgraaff, 
tel. 840709 of beter nog: email ons 
via info@jeugdvakantieweek.nl. 
Jullie onmisbare hulp is ook dit jaar 
weer heel erg welkom!  

De inschrijving voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8, vindt plaats op 
donderdag 10 mei van 18.30 uur 
– 19.30 uur in ‘Dommelzicht’ te 
Dommelstraat 18. 

Elfstedentocht op Rijsingen 

Café

Op de vijver op Rijsingen werd wel een Elfstedentocht gereden. Er werd een kleine route uitgezet 
waar gretig gebruik van werd gemaakt door de omwonenden, maar ook mensen van buitenaf 
kwamen een rondje schaatsen. Het Buurtschap had gezorgd voor muziek en lekker eten en drinken.

Voor goed 
en goedkoop 

onderhoud

HEUVEL 6     5737 BX  LIESHOUT
TEL: 0499 - 421231     WWW.DECONCURRENT-LIESHOUT.NL

Nieuwe modellen fietsen 2012 zijn binnen.
AANBIEDINGEN:

* Winterbeurt nu 25 euro 
 (excl matarialen&onderdelen en m.u.v. race en atb)

* 20% korting op cadeau-artikelen
* 20% korting op winter-artikelen

Toch Gesprek te Pas in Damiaancentrum
Ondanks dat het Carnaval is, 
wordt ook op de derde zondag 
van februari de thema- wande-
ling Gesprek te Pas gehouden 
vanuit het Damiaancentrum aan 
de Schijndelseweg 46 in Sint-
Oedenrode. Het onderwerp van 
gesprek is juist deze keer: tole-
rantie. Wat zijn de grenzen van 
jouw verdraagzaamheid? Zijn er 
gevaren aan tolerantie? Deze en 
dergelijke vragen komen aan de 
orde bij het Gesprek te Pas. Wie 
wil deelnemen meldt zich op zon-
dag 19 februari om 10.30 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. De bijeenkomst begint 
om 10.30 uur en zal om ongeveer 

12.30 uur worden afgesloten. De 
opzet is telkens hetzelfde:

Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling 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 mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.30 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 Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
Wegwijzering aanwezig, toegan-
kelijk voor rolstoelen.

Onze kosten bedragen per deelne-
mer aan het ‘Gesprek te Pas’ onge-
veer 4 euro, wij zijn tevreden met 
elke bijdrage naar draagkracht. 

Zie ook www.damiaancentrum.nl 
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Nijnsels ijspret op ‘het pek’
Op het pek van Nijnsel heeft de jeugd  alweer 
ruim twee weken genoten van de ijsbaan. 
Op zondag 29 januari kwam het contact tus-
sen  de dorpsraad en de oudervereniging op 
gang om de schaatsbaan aan te gaan leg-
gen. Gelukkig dacht Wim Hulsen van de ge-
meente er ook positief over dus kon er tot 
aanleg worden overgegaan. Ook werd de 

oude vertrouwde koek en zopie tent weer 
voor de dag gehaald. Namens de ouderver-
eniging zorgde Gera Verhappen ervoor dat 
de Koek en Zopi tent constant was bezet met 
voldoende mensen en voorraad, waar Police 
Dogs voor zorgde. Bricol zorgde voor ver-
lichting zodat de oudere jeugd ’s avonds de 
baan op kon. Karel Aarts en Maarten Strijbos 

hielden de baan 
namens de ge-
meente goed bij. 
Firma Verhappen 
regelde een con-
tainer voor het af-
val. Het was iedere 
dag super gezellig. 
De oudervereni-
ging wil alle vrij-
willigers bedanken 
voor de inzet van 
de afgelopen twee 
weken. 

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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NIJNSEL EN OLLAND MAKEN HET SAMEN TE BONT
Nijnsel
Spreekstalmeester Frans Sijbers had het eerste deel 
van de show wederom het woord. Zijn stem klonk 
vertrouwd in de oren en dat maakte de avond extra 
Nijnsels. Met plezier kondigde hij de artiesten aan. 
De percussiegroep mocht beginnen. Altijd een lastige 
taak. Vooral de jongelingen van de groep kwamen 
met strakke koppies het podium op, maar hun eigen 
‘remix’ van het Safri-duo werd erg goed ontvangen. 
Dat zag ook filmer Roel Mildner, die na de openings-
act in het zonnetje werd gezet voor zijn elf jaar trou-
we dienst als cameraman. 

Na het korte intermezzo drukte hij weer op record 
en kon de show verder gaan. De twee eerstvolgende 
acts brachten de jongste deelnemers op het podium. 
De Kneuterdurskes lieten maar weer eens zien dat 
ze erg goed kunnen dansen. Marjolein Steenbak-
kers leerde ze de pasjes. Een knap staaltje werk. De 
jonge danseressen werden afgelost door Daan Voets 
en Stefan van Acht. De twee maten gingen uit vis-
sen en maakten de ene goede grap na de andere. 
Echte talenten, die nu al goed zijn. Wie weet waar 
dat eindigt! Misschien halen ze wel het niveau van 
hun moeders Marga en Nicole, die later die avond in 
actie kwamen met hun ijzersterke campingverhaal en 
de zaal op zijn kop kregen.

De twee dames zijn ervaren en kennen het klappen 
van de zweep. Jeroen Kossen en Eric van de Ven 
daarentegen maakten hun debuut. De eerste grap 
sloeg meteen in en dat luchtte aardig op. Daar bleef 
het niet bij. Ze schudden er meer uit hun mouwen. 
Vrijdag ging het goed, zaterdag nog beter. Wellicht 
krijgt hun verhaal over de Nijnselse supermarkt vol-
gend jaar een vervolg. De organisatie had de pro-
grammering goed in elkaar gezet. Na de grappen 
van Jeroen en Eric plaatsten ze namelijk een muzikaal 
stuk. De Harmonie ging terug in de tijd en bracht en-
kele poppen weer tot leven. Een erg leuk stuk wat op 
veel waardering kon rekenen. Ook de Weieven was 
weer van de partij. Iedereen herinnerde zich nog het 
uiterst grappige ziekenhuisbezoek van vorig jaar. Dit 
keer knapten ze de Beckart op in het kader van het 
IDOP. Het ging echter weinig over dat thema, maar 
de teksten waren weer ijzersterk.

De grootste groep die optrad was Korfbal Nijnsel. 
Maar liefst 22 dames deden mee aan het songfesti-
val. De meezingers noopten het publiek tot klappen, 
neuriën en meezingen. De meest ervaren tonprater 
Geert-Jan van de Weideven deed het wat  rustiger 
aan, maar dat heeft juist zijn charme. Heerlijke droge 
humor van de bovenste plank met zelfs een hoog-
staand gedichtje tussendoor. Goede bekenden van 
hem, Johan van der Pas, Stef Taks en Carlo van Kes-
sel, traden na hem op namens Nijnsel Voetbal. De 
drie tenoren kwamen wel heel dicht bij het publiek. 
Op zaterdag hield één van hen wel heel lang het 
masker op. Toen het af werd gegooid was de zaal 
verbaasd. Het was de prins in hoogsteigen persoon. 
Daar was hij dus!

Na het optreden van Rooise Zooi, die cd’s aan de 
man brachten voor het goede doel, sprongen Ard en 
Patrick in de ton. Het duo doet al jaren mee en na het 
winnen van de Blèrcup durfden ze ook hier weer een 
prestatie te leveren. Ze waren niet de enige afgevaar-
digden van d’n Egelantier. Ook de dansende dames 
van de carnavalsvereniging lieten alvast zien dat ze in 
vorm zijn voor het dansmariekesfestijn van volgende 

week. Tiona kwam ook sterk voor de dag. Ze waren 
de enige die klets, zang en muziek wisten te 
combineren. Een erg origineel en strak optre-
den. Na hen betraden ‘de 3 buuven’ het po-
dium. Ze hebben al vaker meegedaan, maar 
hun acts groeien alsmaar. Hoe ze deze keer 
achter het raam belandden was uiterts hu-
morvol.

Infinity sloot de avond af, met weer een nieu-
we dans. Die dames krijgen het iedere keer 
weer voor elkaar. Evenals het organiserende 
comité, dat terug kan kijken op twee geslaagde 
avonden…

Bonte Avond Olland
Klets en humor zegevieren
Een staande ovatie kreeg hij; Mari Leenderts. 
Vorig jaar was hij prins carnaval. Noodge-
dwongen moest hij toen de presentatie van 
de Ollandse Bonte avonden overlaten aan 
anderen. Maarten van Hoof nam het stokje 
over en dat deed hij zo goed dat Mari in hem 
een volwaardig opvolger vond. Afgelopen 
weekend droeg Mari officieel zijn microfoon 
en jasje over aan Maarten van Hoof.
“De laatste avond in de Holm”, aldus 
Maarten. Er wordt immers hard gewerkt 
aan de bouw van het nieuwe Hart van 
Olland. Maar dat is niet het enige. Tij-
dens de act ‘Nie mauwe mѐr bouwe’ 
kwam naar voren dat bij de Dorpsher-
berg ook wordt gebouwd en o.a. bij 
Twan Brinkman. Laatstgenoemde blijkt 
goed bezig: “Twan wil dat de jeugd 
in Olland blijft”, kletste het tweetal. 
“Wist je dat hij een kleine krijgt? Hij wil zeker 
alvast een huis voor die kleine, voordat hij er is.” Ook 
‘de klusjesman’ wist erover mee te praten. 
Deze ambachtsman kon ’t al lichtelijk ma-
ken: “Behalve elektriciteit, want ik kan niet 
tegen spanning.”
Een dankbaar onderwerp van gesprek was 
de nieuwe sponsorzuil van KV Odisco en het 
feit dat er in Olland nogal wat mensen van de 
fiets of ladder blijken te vallen. Maar er werd 
niet alleen gekletst. ‘De dansmarietjes’ haal-
den de beentjes van de vloer en er waren zelfs 
artiesten van buiten Nederland. Niemand kon 
immers ‘De drie tenoren’ verstaan. Toch bleek 
tijdens de ‘Multiculturele gymles’ dat integratie 
ook in Olland van groot belang is. Over gymles 
gesproken… twee ‘klunzen in de sport’ wisten 
de zaal met stalen gezicht minutenlang op hun 
stoel te houden tijdens hun droge ‘klunzenlied’. 
Knallende afsluiter van de avond ver-
zorgden ‘de opvliegers’ met hun smur-
fenmedley.
Elke groep werd door de ‘power-
dancers’ zeer professioneel naar het 
podium begeleid. Ook tijdens de bonte 
middag gaven zij act de présence. Daar 
floreerde het jeugdige talent. Zang, 
dans, playback, het kon niet op. Olland 
herbergt talent in vele soorten en ma-
ten, maar met name de ‘klets’ en de 
humor zegevieren. Wist je dat er een 
clubje is opgericht voor mensen met 
een lelijk gezicht? Wil je je aansluiten, 
ga naar 
www.heddegijokunnevèrkenskop... .nl

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Een schiterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.
Hier een paar voorbeelden van deze collectie.

Nieuw
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BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48

INFO@WOONWINKELSCHIJNDEL.NL
WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Pullman All Inclusive Box
Tijdelijk comforttopper t.w.v. €500,00 gratis.
Nu al een Pullman boxspring voor:

Ben je nieuw op de woonmarkt en 

op zoek naar de nieuwste trends 

op woongebied. Weet je precies wat 

je wilt of wil je liever geadviseerd 

worden? Woonwinkel voor starters

is de expert die jou kan helpen.

Kom langs of kijk vast op onze website:

www.woonwinkelvoorstarters.nl

€2350,00

Biodiversiteit in onze tuin. Wat is dat?

Nu de maand januari ineens voor-
bijgevlogen is, begint menigeen 
zich te realiseren dat het tuinsei-
zoen dichterbij komt. Dit is de tijd 
om tuinplannen te maken en tuin-
voornemens van vorig jaar verder 
uit te werken. We moeten een 
beslissing nemen over planten of 
heesters die vorig jaar niet goed 
presteerden of zijn doodgegaan 
en waar nu een gat is gevallen in 
de border. Wat moet daar nu voor 
in de plaats komen?

Zo nu en dan willen we iets heel 
anders. Het kan om een klein ge-
deelte van de tuin gaan, maar 
soms willen we het hele hof in een 
nieuw jasje steken. Dat is een flinke 
ingreep, dus daar moet over nage-
dacht worden. En als we dan toch 
eenmaal bezig zijn is het een goed 
idee om meteen meer bloeiende 
planten en heesters te planten, 
want ‘Groen in de tuin’ is weer he-
lemaal terug. Na een periode van 
grind, split, tegels wordt nu weer 

meer en meer groen toegepast.

We willen bloemen, bessen en 
kleuren en de tuin moet weer lek-
ker geuren. De natuur terug in 
onze tuinen, zodat ook vogels, 
vlinders en bijen weer terugko-
men. Goed voor de biodiversiteit 
en duurzaamheid. Met biodiversi-
teit wordt bedoeld: een verschei-
denheid aan planten- en diersoor-
ten. Maar ook micro-organismen 
in de grond, het z.g. bodemleven, 
hun onderlinge samenhang en sa-
menhang met bodem, water en 
lucht. Dit geldt echter ook voor 
grote natuurgebieden, parken, 
speeltuinen enz. Eerst maar eens 
de eigen tuin…

In een afwisselende tuin waar 
steeds iets bloeit, vinden dieren veel 
meer nestel- en schuilgelegenheid 
en voedsel. Dit kan bereikt worden 
door veel verschillende planten en 
struiken te planten, die bloeien op 
verschillende momenten. Boven-

dien is ‘groen’ heel goed voor ons. 
Na onderzoek is aangetoond dat 
mensen in een groene omgeving 
minder vaak en minder lang ziek 
zijn. Ook ondervinden mensen 
in een groene omgeving minder 
stress. Steeds vaker worden men-
sen daarom de natuur in gestuurd 
voor een wandeling, die bijdraagt 
aan hun herstel. Ook voor rolstoel-
gebruikers geldt dat het in de na-
tuur vertoeven heilzaam voor ze is. 
Voor dit zogenaamde biowalking, 
worden in toenemende mate rol-
stoelpaden aangelegd.
 
Het is belangrijk om dood materi-
aal niet meteen op te ruimen. Het 
biedt een schuilplaats in de winter 
aan grotere en kleinere diertjes 
en insecten. Ook met nestkastjes, 
vlinderkasten en insectenhotels 
kunnen we dieren helpen. Als u 
die niet heeft, kunnen holle bam-
boestokjes in een bosje samenge-
bonden, (voor de solitaire bijtjes 
die NIET steken) of een bos takken 
met dood blad op een plekje ach-
teraf (voor egels) al helpen. Wan-
neer u dit dode materiaal pas in 
het voorjaar opruimt heeft u vele 
dieren de winter door geholpen. 
Onze tuin is geen eiland, maar 
vormt een geheel met andere tui-
nen, openbaar groen en buitenge-
bied

We maken ook gebruik van biolo-
gische meststoffen, die bij elk tuin-
centrum te koop zijn. Hieraan zijn 
al micro-organismen toegevoegd. 
Zo brengt u het evenwicht in de 
tuin terug. Deze micro-organismen 
verbeteren de bodemstructuur en 
stimuleren de wortelgroei. Dit leidt 
tot een hogere weerstand tegen 
ziekten en plagen, en de planten 
nemen voeding en vocht beter op. 
Chemische bestrijdingsmiddelen 

horen niet thuis in biodiversiteit. 
Niet alleen schadelijke insecten 
worden zo gedood, maar ook de 
nuttige die we hard nodig heb-
ben. Ook de bij heeft hiervan te 
lijden. Bijen hebben we nodig om 
onze bloeiende fruitbomen te be-
stuiven. In plaats van chemische 
bestrijding kan gebruik worden 
gemaakt van natuurlijke vijanden. 
Die zitten vaak op kaartjes die u in 
de desbetreffende struik kunt han-
gen. Ook lieveheersbeestjes eten 
zo’n 150 bladluizen per dag, ter-
wijl loopkevers - waarvan er 372 
verschillende soorten in ons land 
voorkomen - echte rovertjes zijn.  
Laten we onze helpers in ere hou-
den, dus geen chemische troep!
 
Duurzaamheid is een bekend be-
grip en zeker toe te passen in onze 
tuinen. We kunnen b.v. Neder-
lands kastanjehout of larixhout 
kopen in plaats van tropisch hard-
hout. Het scheelt transportkosten, 
het is duurzaam en een goed al-
ternatief. Op Internet worden hele 
partijen gebruikte materialen aan-
geboden, zoals steensoorten voor 
het leggen van een pad of terras of 
het bouwen van een muurtje.
 
Hopelijk voelen de mensen in 
Sint-Oedenrode zich enthousiast 
worden om dit staaltje biodiver-
siteit en duurzaamheid in praktijk 
te brengen, zodat ‘ons Rooi’ nog 
veel groener en bloemrijker wordt 
dan nu al het geval is. Dat het een 
prachtige en gezonde omgeving 
blijft om in op te groeien. Alvast 
veel succes gewenst! 

Carli Bronneberg, 
Tuinontwerp-adviesbureau 
Ruisend Groen, 
Oude Lieshoutseweg 1A
5492 HT, Sint-Oedenrode.

 

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE ST - OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Sint-Oedenrode DOET: oproep aan alle verenigingen, 
stichtingen en instellingen 

Vrijwilligersactie NL DOET
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart is 
het weer zover. Vele maatschappelijk 
betrokken Nederlanders steken dan 
de handen uit de mouwen tijdens NL 
DOET. Dit is de grootste vrijwilligers-
actie van het land en wordt georga-
niseerd door het Oranje Fonds. Vorig 
jaar waren 250.000 Nederlanders 
actief tijdens NL DOET. Ook Sint-Oe-
denrode doet mee met dit initiatief. 
In Sint-Oedenrode verzorgt Welzijn 
Salus de ondersteuning  en voorlich-
ting voor deze actie. NL DOET is een 
uitgelezen kans  voor het opknappen 
van klussen, (sociale) activiteiten en 
andere leuke initiatieven.

Wilt u als organisatie iets doen 
voor de samenleving?  

Uiteraard hebben we klusaanbieders 
nodig. Verenigingen, stichtingen en 
instellingen zijn onmisbaar om deze 
dagen tot een succes te maken. En 
u krijgt er als wijkvereniging, sport-
club of school ook wat voor terug! 
Meedoen betekent extra handen, 
nieuwe netwerken en naamsbe-
kendheid voor uw organisatie. 

Wat voor soort klussen en activi-
teiten?
Schilderwerkzaamheden in of aan 
het verenigingsgebouw, mensen 
in een verzorgingshuis een bijzon-
dere dag bezorgen, meehelpen op 
een school bij een bijzondere activi-
teit of het opruimen van zwerfvuil. 
Wandelen met ouderen of mensen 
met een beperking die een extra 

uitje wel kunnen gebruiken etc. etc. 

Aanmelden
Wilt u als (maatschappelijke) organi-
satie meedoen aan NL DOET en een 
klus aanmelden? Dat kan eenvou-
dig via de website www.nldoet.nl. 
U dient hier een korte omschrijving 
te geven van de klus, het benodigd 
aantal en soort vrijwilligers en uw 
contactgegevens op te geven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het or-
ganiseren van klussen dan kunt u 
natuurlijk ook terecht op de bo-
vengenoemde website of contact 
opnemen met Femke Broeders, 
te bereiken op 0413-471646 of 
f.broeders@welzijnsalus.nl 

Lezing over betekenis voorpootrecht
Het pootrecht, ook wel voorpoot-
recht, recht van voorpoting en 
plantrecht genoemd, is een eeuwen-
oud recht dat nog steeds bestaat in 
de Meierij. Het voorpootrecht houdt 
in dat grondbezitters het recht heb-
ben om bomen te planten, te bezit-
ten en te rooien in de berm van de 
weg die grenst aan het eigen perceel. 
Dit oud-vaderlands recht is ontstaan 
in de middeleeuwen. In documen-
ten uit de 12e en 13e eeuw wordt 
al gewag gemaakt van dit recht. Dit 
cultuurhistorische fenomeen heeft 
in belangrijke mate bijgedragen aan 
de structuur van het Meierijse land-
schap en is nog steeds actueel.

Op dinsdagavond 6 maart as. zal 
om 20.00 uur de heer Rien van de 
Laar uit Kasteren, als deskundige op 
dit terrein, in het cultureel centrum 
Mariëndael een inleiding houden 
over de historische en hedendaagse 
betekenis van het (voor-)pootrecht.
Het initiatief tot deze thema-avond 
is genomen door de Stichting Het 
Roois Landschap, de Heemkundige 
Kring De Oude Vrijheid en de Stich-
ting Roois Cultureel Erfgoed. Deze 
organisaties zijn van mening dat 
het voor de Meierij unieke (voor-)
pootrecht aandacht verdient van-
wege zijn cultuurhistorische, land-
schappelijke en hedendaagse be-
tekenis. Het hertogdom Brabant 
telde oorspronkelijk veel bossen. 
Toen de bevolking groeide was er 
een grote behoefte aan hout als 
bouwmateriaal en brandstof. Op 
grote schaal werden bomen gekapt 
wat leidde tot ontbossing. De Her-
tog van Brabant greep in en gaf de 
eigenaren van de aan hem toebe-
horende wegen het recht om in de 
bermen bomen te planten. Bij ie-

dere kap moest de poter belasting 
betalen, houtschat genaamd. Deze 
belasting is in 1795 afgeschaft. Bij 
de totstandkoming van ons Ko-
ninkrijk werden de gemeenten ei-
genaar van de openbare wegen. 
Vanaf 1838 werden geen voor-
pootrechten meer gegeven.
De historische pootrechten in het 
gebied van de Ruilverkaveling Sint-
Oedenrode zijn in 1989 door de 
Landinrichtingsdienst geïnventari-
seerd. Alle grondeigenaren hebben 
toen hun rechten kunnen aange-
ven waarna deze rechten uiteinde-
lijk kadastraal zijn vastgelegd. Ieder 

die zijn pootrechten toentertijd niet 
heeft gemeld, heeft zijn rechten ver-
speeld. De desbetreffende beplan-
tingen zijn sinds 2005 in eigendom 
en beheer van de gemeente geko-
men en op een kaart ingetekend.
De landschappelijke en econo-
mische betekenis van dit aloude 
recht is groot te noemen. Hoewel 
geen nieuwe rechten meer kun-
nen worden gegeven is het toch 
interessant om het maatschappe-
lijk belang van het pootrecht die 
avond door een deskundige te 
laten belichten. Het bijwonen van 
deze thema-avond is gratis.

Nieuw: workshops bij 
Tuincentrum Brekelmans

Tuincentrum Brekelmans gaat 
workshops aanbieden. Leuke, 
bijdetijdse cursussen voor ieder-
een die mooie, en verrassende 
dingen wil maken van bloemen, 
planten, accessoires en allerlei 
materialen. Begin maart starten 
de eerste workshops op zolder 
van het sfeervolle ‘Ouw Huis’ 
aan de Boskantseweg. Brekel-
mans zorgt voor al het nodige 
materiaal. U als deelnemer voor 
de extra creativiteit.
 
In de ochtend van 8 maart vindt 
de allereerste workshop plaats. 
Tot maximaal acht personen kun-
nen zich voor de cursus inschrij-
ven. Gelukkig is het niet de enige 
cursusochtend. Ook op 15 en 22 

maart krijgt iedereen de mogelijk-
heid om mee te doen. Bij extra 
aanmeldingen komen er nog cur-
susochtenden bij. Behalve deze 
vastgestelde data kun je ook een 
groep inschrijven op afspraak. 
Dus wil je met je vriendinnenclub 
of collega’s gezellig onder bege-
leiding bezig zijn met bloemen, 
accessoires en materialen. Schrijf 
je dan in bij Tuincentrum Bre-
kelmans. Wilt u zich inschrijven 
voor de vastgestelde workshops? 
Meld u zich dan voor 1 maart in 
de winkel. Tijdens carnaval is het 
tuincentrum gesloten op maan-
dag en dinsdag. Meer informatie: 
www.tuincentrumbrekelmans.nl, 
tel: 0413-472562 of vraag in de 
winkel.

advertorial

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 0499-392365
INFO@KIDZINDUSTRY.NL, WWW.KIDZINDUSTRY.NL

JONGENS EN/OF MEISJESKLEDING 
Baker Bridge - BENGH per principesse - Blue System - Bomba - CKS  Claesen’s 
Feetje - Geisha - Gymp - Gymp / Communie - IKKS baby / peuter - MuyMalo 

R’Belle by Scotch - Relaunch - Reset - Retour - Tumble & Dry - Vingino

Antony Morato - Baker Bridge - BOR*Z - Monta -  Scotch Shrunk

ONZE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

IS ZO MOOI……
Maandag en dinsdag tijdens Carnaval gesloten.

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST - 0499-398040

Armani 
Liu Jo 

DL1961
Seven for all mankind

Kudibal
Bobby Bluez

Juffrouw Jansen
Transmission

Glamorous
Question

Kyra & Ko
Valerie

B.Loved

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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7 dagen in de week open vanaf 10 uur
Past. Teurlingsstraat 30 - 5492 EE Boskant (St. Oedenrode)

Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

Al 11 jaor carnavalle… 
… dat is pas echt knalle! 

Openingstijden:      
   Zaal     Snackbar 
Zaterdag:    v.a. 13.00 uur v.a. 16.00 uur 
Zondag:    v.a. 12.00 uur v.a. 16.00 uur 
Maandag:    v.a. 12.00 uur v.a. 16.00 uur 
Dinsdag:    v.a. 12.00 uur v.a. 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 www.kienehoef.nl  

Woensdag 22 februari 

Haringhappen 

Vanaf 21.00 uur 

Op de camping carnavalle… dè is al 11 joar knalle   
www.deplekkers.tk  

Zaterdagmiddag 18 februari 

Kindermiddag t/m 12 jaar 

Te gekke middag met leuke activiteiten: 

* Rad van Fortuin  * Schminken   

* Kinderdisco   * Springkussen 

* Ballonnenblazer    

Opgeven:   Olaf van Schaijk  

   tel. 0413-476426  

   oclvanschaijk@onsbrabantnet.nl 

Maandagmiddag 20 februari VOOR DE KLEINSTEN Kleurplatenactie  En win een VIP-weekend tijdens de kinderdisco Aanvang 15.00 uur  

Dinsdag 21 februari 

Dweilmiddag/avond 

Bezoek van diverse kapellen uit Papgat 

Maandagavond 20 februari 
Bezoek van prins Frans d’n III en adjudant Hans 

 

               Gin gedonder Frans zit eronder!  

Zaterdagavond 18 februari 

Plekkersbal 
 

Met zijn allen op de eier. Volop muziek, gezelligheid en 

zoveel eieren als je maar wilt. Vanaf 20.oo uur  

Zondag 19 februari 

Braziliaanse carnaval m.m.v. Samba Rooi 

Vanaf 20.00 uur 

Toegangsprijs: € 5,- (Plekkers gratis)  

Snoep, chips en drinken wordt gezorgd 
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Van A(uto)   
naar…. B(ed & breakfast)

Inmiddels wonen we alweer anderhalf jaar 
in Zweden en hebben we er een heel kalen-
der jaar op zitten. De Kerstspullen stonden 
begin januari weer op zolder, voor Zweed-
se begrippen overigens al op zolder” want 
de meeste Zweden slaan pas eind januari 
aan het opruimen.

Ook zien we op de ka-
lender dat het eigenlijk 
winter zou moeten zijn, 
maar helaas, met een 
te warm voorjaar,’n te 
hete zomer, ’n te zach-
te herfst hebben we nu 
ook een te milde win-
ter en ja overal waar te 
voor staat…..
Mogelijk is deze zachte 
winter in Zweden een gevolg van global warming. De temperatuur 
komt met enige regelmaat zelfs boven nul. Onze kerst was helaas 
groen, inmiddels zijn we een paar sneeuwbuien verder en ligt er een 
wit laagje over de provincie Värmland.
Voor de dieren is het natuurlijk ideaal, geen gebrek aan voedsel, 
toch konden we het als dierenvrienden niet laten om een voeder-
plek aan te leggen in onze tuin, op ’n rustig plekje aan de rand van 
het bos en…….met resultaat. Al de eerste dag kregen we bezoek 
van een hert en een paar dagen later zijn het er drie. Laatst tij-
dens het ontbijt zagen we er al vijf, ook zagen we een vos die zijn 
nieuwsgierigheid niet kon bedwingen, we boeken progressie. Het 
nieuws verspreidt zich snel.
Intussen maken de inwoners van Hagfors, waar ook wij onder 
vallen zich op voor de Swedish Rally beter bekend als Dakar in de 
sneeuw. Al maanden van tevoren is elk bed bezet en is de organi-
satie druk met 1001 dingen, zelfs het vliegveld is 10 dagen geslo-
ten en wordt gebruikt als episch centrum voor de rally. Hagfors is 
er klaar voor, laat de sneeuw maar komen.

Fortsatt 
(wordt vervolgd)
Familie van der Zanden

Luch
tpo

st

Politie vraagt alertheid in de week voor en tijdens Carnaval

Voorkom een kater... beveilig je huis tegen inbrekers!
Slot opengebroken, ruit ingeslagen, 
een koevoet tussen de deur en alles 
overhoop gehaald: u komt thuis en 
ontdekt dat een inbreker uw emo-
tioneel waardevolle spullen heeft 
meegenomen. En misschien nog 
wel het ergste... er heeft een onbe-
kend iemand door uw huis gelopen 
en aan uw spullen gezeten. U voelt 
zich niet meer veilig in uw eigen 
huis en slaapt slecht. 

Een inbreker vertelt: "Ik sta er re-
gelmatig van te kijken hoe mak-
kelijk mensen het mij maken. Het 
enige wat ik moet doen, is goed 
opletten. Post steekt uit de brie-
venbus, gordijnen zitten dicht en 
het licht is ’s avonds uit. Dan weet 
ik al genoeg en ga ik ’s nachts bin-
nen een kijkje nemen. Bij veel hui-
zen zie je een wc-raampje open-
staan. Misschien lekker voor de 
frisse lucht, maar voor mij een uit-
nodiging om er een koevoet tus-
sen te steken en het huis leeg te 
halen."

Gemiddeld kost het een inbreker 
maar drie minuten om je huis bin-
nen te komen, waardevolle spullen 
mee te nemen en het hazenpad te 
kiezen.

Jaarlijks veel inbraken net voor en 
tijdens Carnaval
Honderdduizenden Brabanders 
genieten tijdens Carnaval enkele 
dagen met volle teugen van dit 
eeuwenoude volksfeest. Carna-
val is de laatste jaren echter óók 
bij woninginbrekers een populaire 
periode in het jaar. Terwijl veel bur-

gers buitenshuis feestvieren, slaat 
het dievengilde toe. De politie 
waarschuwt u dat inbrekers doel-
gericht op zoek gaan naar wonin-
gen, waar duidelijk niemand thuis 
is. Bij twijfel gaan ze eerder een 
straatje verder. Ook wanneer er 
onlangs bij u in de straat ingebro-
ken is, loopt u meer risico om het 
volgende slachtoffer te worden. U 
doet er goed aan uw woning goed 
af te sluiten en een bewoonde 
indruk achter te laten. De politie 
doet er alles aan om de Carna-
valsfestiviteiten zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Ook blijven wij 
surveilleren in de wijken. 

Wist u dat:
•In de week voor Carnaval in 2010   
  werd 96 maal ingebroken;
•in de Carnavalsweek van 2010 
  was dat 74 maal; 
•terwijl het weekgemiddelde dat 
  jaar op 66 woninginbraken lag. 
•In de week voor Carnaval in 2011 
  werd 122 maal ingebroken; 
•in de Carnavalsweek van 2011  
  was dat 82 maal; 
•terwijl het weekgemiddelde dat 
  jaar op 67 woninginbraken lag. 
Hierbij moet wel opgemerkt wor-
den dat het gemiddelde in de don-
kere dagen wat hoger ligt dan in 
de zomer.

Oproep aan inwoners
Wilt u dat wij inbrekers pakken? 
Zorg er dan voor dat we ze op 
heterdaad kunnen betrappen. 
Vertrouwt u een situatie niet? Bel 
ons dan direct, ook als u twijfelt. 
Meld verdachte personen, vreem-

de auto’s of situaties direct bij de 
politie via 112. Daarnaast kunt u 
preventieve maatregelen nemen, 
zoals het zorgen voor degelijk 
hang- en sluitwerk en de woning 
goed afgesloten achterlaten als u 
weggaat. Voor tips en informatie 
over het offensief in de strijd tegen 
woninginbrekers kunt u terecht op 
de speciale website www.samen-
tegeninbrekers.nl of volg ons op 
Twitter: 
www.twitter.com/Tegeninbrekers. 
Ook op 
www.politiekeurmerkveiligwonen.nl 
vindt u preventietips. 

Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er 
een poging gedaan? Dan is het 
van belang dat u altijd aangifte 
doet. De politie kan dan een on-
derzoek instellen en gericht sur-
veilleren. Ook kan met uw aan-
gifte een aangehouden verdachte 
vervolgd worden. Uiteraard kunt 
u voor uw aangifte terecht op het 
politiebureau. Kijk voor aangifte-
mogelijkheden op www.politie.nl/
brabant-noord. 

Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde 
en verdachte situaties in uw wijk. 
Daar kunnen wij úw ogen en oren 
goed bij gebruiken. Ziet u iets wat 
niet in de haak is... of lijkt? Meld 
dit direct bij de politie. >> Melding 
doen van inbraak of verdachte si-
tuatie? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 

www.samentegeninbrekers.nl

Inbreker…

Voorkom een kater... 
beveilig je huis tegen 
inbrekers!

of carnavalsvierder?

Natuurlijk let de politi e op vreemde 
en verdachte situati es in uw wijk. Daar 
kunnen wij úw ogen en oren goed bij 
gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij 
de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 

KBO Sint-Oedenrode werkt met ouderenadviseurs

Op 15 november zijn na een ge-
volgde cursus van het Project Vrij-
willige Ouderenadviseurs Brabant 
vier KBO-ers uit de gemeente 
Sint-Oedenrode gecertificeerd als 
Vrijwillige Ouderenadviseur. De 
vrijwillige ouderenadviseur is een 
oudere vrijwilliger die op verzoek 
van de hulpvrager ondersteunt, 
verwijst, bemiddelt of adviseert 
over regelgeving en voorzienin-
gen op terreinen van inkomen, 
recht, zorg, wonen, welzijn, mobi-
liteit en participatie.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld: 
- Wet  Maatschappelijke Onder-

steuning  (WMO)
-Zorg Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) - Persoon-
gebonden Budget (PGB)
- Wet Tegemoetkoming Chronisch 
Zieken en Gehandicapten (WTCG) 
- Wet tegemoetkoming Compen-
satie Eigen Risico  (CER) - Thuisad-
ministratie (hulp bij ordenen van 
uw administratie) - Woonvormen 
voor Ouderen – Schuldpreventie – 
Vervoersmogelijkheden
-Ouderenmishandeling - Deel-
name aan de samenleving - Over-
heidsbijdragen en meer….

In Sint-Oedenrode zijn de volgen-

de mensen actief; Mieke Heesak-
kers, Annemarie Rovers, Piet Ver-
rijt en Ger Brouwer. In 2012 zullen 
daar, naar verwachting, nog en-
kele bijkomen.
Namens de KBO-afdelingen in 
onze gemeente is Henk Geerts als 
bestuurlijk verantwoordelijke aan-
gewezen. Voor eventuele klachten 
kunt u altijd bij hem terecht. Tel.
nmr.: 0413-473678. Wanneer u 
hulp van een ouderenadviseur 
wenst, kunt u Mieke Heesakkers 
bellen Tel.: 0413-478435 en die 
zal in overleg met u regelen dat 
een van de ouderenadviseurs met 
u een afspraak maakt.

Daarnaast is ook nog het Sociaal 
Spreekuur (formulierenspreekuur) 
dat in alle even weken van het jaar 
op woensdagmiddag in Odendael 
wordt gehouden van 14.00 uur 
tot 16.00 uur dat ook door KBO-
ers wordt bemenst en waarvoor u 
een afspraak kunt maken via de 
welzijnsorganisatie Salus. Hier kan 
iedereen ongeacht de leeftijd te-
recht.Tel.nr. 0413-473504.
U hoeft geen lid van de KBO te zijn 
om van hun diensten gebruikt te 
kunnen maken.
De gecertificeerde vrijwillige oude-
renadviseurs zijn er voor u!

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

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

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

ACTIE ONDERHOUD

tot en met maart

10% korting op arbeid 

bij het uitvoeren van een 

onderhoudsbeurt.

Meld nu aan via:

www.josmartens.nl

Ga een zorgeloze zomer tegemoet!

Onderhoud Mooi Rooi.indd   1 1/25/2012   3:26:08 PM

Vrijwilligers 
Palitieve Terminale 
zorg gezocht

VPTZ start op 16-02-2012 weer 
met de basiscursus voor Vrijwil-
ligers  Palliatieve Terminale Zorg 
Regio Uden / Veghel. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij voor mensen 
die vrijwilligerswerk willen doen 
in de terminale zorg. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u ons 
bereiken of via ons e-mailadres  
info@svptz.nl. op telefoonnum-
mer 06-12114606
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Pinguïns in “Oosters Huwelijk”..?

Toen enkele weken geleden bekend werd 
gemaakt dat er op carnavalsdinsdag een 
“Oosters Huwelijk” gesloten zou gaan wor-
den en dat er mogelijk ook exotische dieren 
te aanschouwen zouden zijn was er werke-
lijk niemand die vermoedde dat deze dieren 
wel eens pinguïns zouden kunnen zijn.

Zaterdagavond 11 februari werd Rooi op-
geschrikt door een horde vreemde Oosters 
ogende figuren met in hun midden 2 pingu-
ins..! Toen er navraag werd gedaan bleek dat 
deze avond gekozen was om de vrijgezellen-
avond te vieren van Sultan Ali’Bernie’Baba en 
Sultana Fati’Mari’Gana (Bernie de Brouwer 

en Marion Schepens). Om een 
grappige vrijgezellenavond te 
beleven is het natuurlijk logisch 
voor mensen uit warme streken 
om verkleed te gaan als dier dat 
het meest van een woestijndier 
afstaat.. juist.. een pinguïn dus.
Het vrijgezellenfeest is uitbundig 
gevierd. Als deze sfeer tot op de 
officiële, onechte huwelijksdag 
voortduurt, belooft dit heel veel 
goeds. 21 februari 2012 gaat in 
ieder geval een unieke dag wor-
den met vele bijzondere gebeur-

tenissen. De grote lijnen van deze dag zijn als 
volgt: om 10.30 uur arriveert het aanstaande 
echtpaar per kameel bij “De Vriendschap” om 
11.00 uur worden Sultan Ali’Bernie’Baba en 
Sultana Fati’Mari’Gana door een geestelijke 
en burgemeester in de onecht verbonden. Dat 
dit op zeer ludieke wijze gaat gebeuren laat 
zich raden. Om 12.30 uur begint het heerlijke 
“1001 nachtmaal” (nog enkele kaarten te 
koop bij Partycentrum “De Vriendschap”) en 
vanaf 14.15 uur begint de gezellige receptie 
waar heel carnavalminnend Papgat op bezoek 
komt. De dag, en tegelijkertijd ook carnaval 
2012 wordt dan afgesloten bij de verbranding 
van Willemke Pap. 

Struiffeest muzikaal hoogtepunt op 
Carnavalsmaandag
Sinds jaar en dag organiseert KV De Nar-
rekap tijdens Carnaval op de maandagoch-
tend het struiffeest in de zaal van De Beurs. 
Dit jaar hebben Stichting Papgat, KV De 
Narrekap en Team De Beurs de handen in-
een geslagen om dit muzikale evenement 
grootser dan ooit te maken. 

Traditiegetrouw trekken de Rooise kapellen 
en hun fans op maandagochtend tijdens de 
Carnaval massaal richting De Beurs om te 
genieten van elkaars repertoire, onbeperkt 
gratis struif (‘Brabants woord voor pan-
nenkoek’ aldus Wikipedia) en een gezellige 
ambiance. Van 11.00 uur tot circa 16.00 uur 
blazen de aanwezige kapellen op tourbeurt 
een aantal van hun nummers waardoor een 
gezellige en ongedwongen sfeer ontstaat. 
Als klap op de vuurpijl worden de kapellen 
bij De Beurs in de middag getrakteerd met 
een optreden van VINZZENT, bekend van de 
tophit ‘Dromendans’. 

Ieder jaar komt het voor dat er buitenrooise 
kapellen via via een uitnodiging ontvangen 
om ook een noot te komen blazen tijdens 
het Struiffeest. Dit gegeven hebben Stich-
ting Papgat, KV De Narrekap en Team De 
Beurs aan het denken gezet waarna een 
grootse promotieactie opgezet is. Ruim 800 
kapellen uit heel Nederland zijn aangeschre-
ven en het resultaat mag er wezen. 
Vele enthousiaste reacties volgden en diver-
se kapellen hebben de uitnodiging met beide 
handen aangepakt en zullen aanwezig zijn 
bij het Struiffeest. Muzikale delegaties uit 
Papendrecht, Ysselstein, Gemert, Sleeuwijk, 
Lieshout, Ewijk, Beuningen, Geldrop en Gor-
kum komen sfeer proeven in Papgat. 
Na het struiffeest trekken de kapellen met de 
benenwagen of onze Rooise Borrelbus tot in 
de late uurtjes gezellig van kroeg naar kroeg 
om Papgat volledig in vuur en vlam te zet-
ten. Je bent gewaarschuwd, kan gezellig zijn. 

Carnavals en Après-Ski Café D’n Toel
Gin gedonder, hoe gekker hoe skônder is 
het Carnavalsmotto van Papgat dit jaar. Café 
D’n Toel heeft van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om de hele tent om te toveren tot 
‘Carnavals en Après-Ski Café D’n Toel’. Trek 
je lederhose maar aan en kom naar Café D’n 
Toel. Daar kun je genieten van sneeuw, echte 
ski’s een lekker pintje bier en uiteraard van 
carnavals- en après-ski muziek.

Voordat de carnaval echt begint draaien we 
vast warm in Café D’n Toel. Vrijdag 17 febru-
ari begint hier het feest. Die avond gaan de 
eigen Toel-munten in de voorverkoop voor de 
speciale prijs van €1,70 p/st. Uiteraard verko-
pen we ook de Rooise Horecamunt (€2,- p/

st), die je kunt gebruiken in alle Rooise cafés. 
Beide munten zijn de gehele carnavalsperiode 
geldig. 

Elke ochtend, tussen 10.00 en 12.00 uur, kun 
je in Café D’n Toel voor slechts €5,- genieten 
van een prinsheerlijk ontbijt: Lekkere brood-
jes en een vers ei erbij. Uiteraard komt Prins 
Frans Pap d’un derde, zijn adjudant en het 
hele gevolg bij ons langs en ook de oergezel-
lige Ollandse optocht op maandag mag je niet 
missen.
 
Heb je er al eentje op? Niet getreurd, de bor-
relbus rijdt dagelijks heen en weer en stopt 
ook bij Café d’n Toel.

Deurdouwers weer on Tour(s)

Harry van de ven en Peter van 
thiel van de Deurdouwers hebben 
ook dit jaar weer de traditie in ere 
gehouden door in tours gezegend 
water voor de Heilige Martinuska-
pel op te halen. Samen reden ze 
op en neer naar frankrijk. Behalve 
het water namen ze ook een inge-
zegende carnavalskaars mee terug. 
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WC EXPERIENCE

100 % BRABANTSE ROCK & LOLL

GASTERIJ ‘DE PUNDER’ LIEMPDE

V.V.K. € 10,00                  D.V.K. € 12,50
DORPSSTRAAT 37, 5298 CA LIEMPDE, 0411-631682

AANVANG 21.00 UUR
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Edwin Sanders

Op de Rooise loper……….

In ons Mooi Rooi zijn er vele bur-
gers die zich op velerlei gebied 
inzetten. Denk bijvoorbeeld aan 
sportverengingen, ouderenzorg, 
kinderopvang, dieren en nog veel 
meer. Ja, met naam genoemd 
de eeuwige vrijwilliger. Voorals-
nog laat het duidelijk zijn dat een 
vrijwilliger doorgaans geen saaie 
persoon is, die geen werk heeft, 
beetje zielig is en nog wat onder 
de mensen wil komen. Niets is 
minder waar, de meeste vrijwilli-
gers zijn juist hele actieve mensen, 
die in veel gevallen een drukke 
baan hebben en vooral voldoende 

onder de mensen komen. Vaak zijn 
ze in hun positie gerold en zijn er 
naar jaren nog actief in.

Wij van Mooi Rooi willen op deze 
vrijwilligers eens een zonnetje la-
ten schijnen. Dit om ze wat beter 
te leren kennen en tegelijkertijd 
onze waardering kunnen uitspre-
ken aan hen. Vandaar hebben 
wij vandaag op de rooise loper….   
Edwin Sanders

Hallo Edwin, wil je je even voor-
stellen?
Natuurlijk, ik ben Edwin Sanders, 

geborgen en getogen te Rooi. 
Woon sinds 6 jaar in het kerkdorp 
Nijnsel.
Ik werk al 10 jaar als zweminstruc-
teur bij zwembad de Neul. Voor 
die tijd heb ik 5 jaar gewerkt als 
bakker.

Je bent vrijwilliger, waar?
In maak deel uit van: De Sinter-
klaascommissie, ben groepsleider 
bij zowel de Zevensprong als bij de 
Jeugdvakantieweek, voor de ze-
vensprong maak ik ook nog deel 
uit van de sponsorcommissie, ben 
bestuurslid (afdeling opleidingen) 
bij de reddingsbrigade te Veghel, 
secretaris van de stichting Jeugd-
carnaval en tot voor kort was ik 
ook nog bestuurslid van de EHBO.

Dat is een hele lijst, maar we 
willen graag voor nu, dat we de 
Jeugdcarnaval even uitlichten.
Wat doe je precies als vrijwillig-
ster bij de Stichting Jeugdcarna-
val?
Bij de stichting Jeugdcarnaval 
ben ik secretaris, dit houdt in dat 
ik verantwoordelijk ben voor alle 
verslaglegging van de stichting. De 
stichting Jeugdcarnaval opereert 
los van de stichting Papgat, beide 
stichtingen hebben hun eigen be-
stuur en taken, maar hebben uiter-
aard wel overleg met elkaar. We 
beginnen al na de zomervakantie 

maandelijks met vergaderen. Deze 
frequentie neemt toe naarmate 
Carnaval dichterbij komt.
We beginnen met het samenstel-
len van de Jeugdraad, dit zijn 14 
kinderen uit groep 8 en 1 nar uit 
een lagere groep. 
De keuze hieruit wordt gemaakt 
uit de aanvragen die zelf inge-
stuurd zijn. Daarnaast verzorgen 
we het uitgaan gebeuren voor de 
jeugd in Sint Oedenrode, kinderen 
die te jong zijn voor het Café, maar 
wel willen genieten van Carnaval, 
dit houdt in het regelen van de 
tent, het geluid, de vergunningen, 
begeleiders voor de jeugdraad, be-
geleiding voor in de tent. En niet 
te vergeten het bouwen van de 
Jeugdprinswagen.
Het geld dat nodig is om dit waar 
te maken komt veelal uit de ver-
koop van consumpties in de tent, 
maar wordt ook mogelijk door 
sponsering van onze lokale onder-
nemers, zie onze website www.-
jeugdcarnaval.nl

Edwin, kun je ons vertellen hoe-
veel uur je hier in de week mee 
bezig bent?
Gemiddeld genomen zal het 
jeugdcarnaval (met de dagen van 
carnaval meegerekend) een 3 a 4 
uur per week in beslag nemen. Al 
mijn vrijwilligerswerk bij elkaar ge-
nomen zal komen op een 16 uur 

per week.

Waarom ben je dit gaan doen?
Bij de stichting Jeugdcarnaval ben 
ik in eerste instantie als begeleider 
gaan werken, naar een jaar ging 
1 deel uit maken van een sub-
bestuur en het jaar daarna werd ik 
gevraagd voor het bestuur, waar ik 
nu alweer een 4 jaar deel van uit-
maak.

Krijg je hier een vergoeding voor?
Nee, ik krijg voor al mijn vrijwilli-
gerswerk geen vergoeding, hooguit 
een bijdrage in de onkosten.
Bij de stichting Jeugdcarnaval heb-
ben we wel met alle vrijwilligers 
een gezamenlijke feestavond.

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
Het is leuk om met kinderen be-
zig te zijn, waarom; ze zijn eerlijk, 
spontaan, leuk en alle kinderen zijn 
anders. Het is voor kinderen ook 
belangrijk dat ze kunnen samen-
komen op een plek die aan hun 
wensen tegemoet komt.

Edwin, wij willen graag met dit in-
terview onze waardering naar je 
uitspreken.
Jij mag met recht op de rooise lo-
per vandaag……. tada

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Hoezo Crisis? Bij onze banken tot 25% korting

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Wij Wensen u 
een fijne carnaval

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

Meld je aan voor reünie ‘t Klumpke

Witte gij nog en kende gij nog 
……….., ging ’t de gehele tijd, tij-
dens de reünie van het personeel 
van bar disco ’t Klumpke.  Verschil-
lende oud bezoekers van ‘t Klumpke 
zijn dit gebeuren ter ore gekomen en 
reageerden van: “Het zou kei skon 
zijn om een reünie te houwe vur de-
gene die er vrüger veul kwamen. Ik 
wit zeker dat er veul animo vur is!”. 
Dit geluid is ook vaak te horen als 
de kroegtijgers van het voormalige 
Klumpke elkaar tegenkomen.

Een vijftal oud kroegtijgers, Peer 
Bekkers, Jan van Kronenburg, Theo 
van Erp, Harrie Swinkels en Henk 
Kersten, hebben de koppen bij el-
kaar gestoken en het initiatief op-
gepakt om dit te gaan organiseren. 
Maar vóór men verder gaat met 
het organiseren ervan, wil men 
eerst peilen in hoeverre en hoeveel 
er belangstelling is voor het houden 
van deze reünie. Afhankelijk hier-
van zal men verder gaan met het 
zoeken naar een geschikte locatie, 
het verder invullen van de avond 
en een definitieve datum vaststel-
len. Later hierover dus meer.
Nu wederom een oproep aan ie-
dereen die vruuger bij ’t Klumpke 
kwam om zich op te geven, ten-

einde er samen weer een ou-
derwetse gezellige avond van te 
maken en om samen al die mooie 
herinneringen nog eens op te ha-
len van weleer. Dit alles wordt 
luister bijgezet door de diskjoc-
keys van én de muziek van toen, 
kortom: “Back to 70’s en 80’s”. 
Spreek iedereen aan die je kent 
van destijds en of wijs personen op 
deze bijzondere reünie. Aanmel-
den, graag vóór 31 maart 2012, 
kan op de volgende wijze: E-mail: 
info@reunieklumpke.nl  Website: 
www.reunieklumpke.nl  Vermeld 
je naam, e-mailadres, telefoon-
nummer en ‘t aantal personen. 
Bar-Disco-’t Klumpke van juli 1972 
tot januari 1988.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Tijdens carnaval 
zetten wij de bloemetjes buiten!
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MET VOLLE MOND....
Voorlichting
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Eerder heb ik in deze rubriek al eens 
gewag gemaakt van seksuele voor-
lichting, en dan met name op een 
progressieve basisschool in de buurt 
van Tilburg, waar de kinderen van 
groep 8 op wel heel indringende 
wijze worden ingewijd in de gehei-
men en bijbehorende aspecten van 
de menselijke geslachtsdaad. Nadat 
ik alle details had gehoord bedacht 
ik dat ze net zo goed een pornofilm 
in de klas hadden kunnen draaien, 
om de allerlaatste onduidelijkheden bij de kinderen weg te halen, dat 
had qua inhoud van het plastische verhaal van de onderwijskracht geen 
wezenlijk verschil gemaakt. Ja, de ouders waren tevoren wel benaderd 
of hun kinderen voorgelicht mochten worden en ja, een aantal ouders 
was achteraf onaangenaam verrast. Maar de meerderheid dacht na-
tuurlijk: “daar zijn we mooi van af!”. In mijn adolescentie was van zulke 
taboedoorbrekende  en “verlichtende” situaties geen sprake, maar hoe 
ging dat dan wel?
Johan woonde op een boerderij en daarachter lag een groot ven. Hij, 
maar ook zijn hele familie, was vrijgevochten en kende god nog gebod. 
Ze hielden zich bezig met jagen en stropen en in de maanden maart en 
april spijbelde hij regelmatig omdat ie dan met z’n vader en broers kie-
vitseieren ging rapen. Dan kreeg hij strafwerk en zo maar ik geloof niet 
dat hij zich er iets van aan trok. Johan was unne echte boer, hij droeg 
zo’n petje met klep en van die omhooggevouwen zijflappen en regel-
matig jatten we elkaars hoofddeksel. Op een gegeven moment mocht 
ik van m’n moeder niet meer met hem omgaan omdat, volgens haar, hij 
mij had besmet met hoofdluis. Flauwe kul natuurlijk, de hele school had 
hoofdluis, maar Johan zal voor haar wel beneden stand zijn geweest.
Op een zondagmiddag reed ik desondanks op mijn fietsje naar de boer-
derij, want mijn kameraad had me beloofd met een roeiboot op het ven 
te gaan varen. Van achter het erf liep een een smalle vaargeul door het 
elzen- en wilgenhout richting de plas en daar manoeuvreerde hij met 
een lange staak behendig doorheen. Eenmaal op open water ging hij 
tegenover me zitten, haalde tot mijn ontsteltenis een pakje sigaretten 
uit z’n zak – we waren elf of zo – en bood mij er ook een aan. Al paffend 
begon hij te vertellen over wat ie wist: hij benoemde de geslachtsdelen 
in volkse taal, dat het een in het ander ging en dat daar dan ook nog 
iets uitkwam. Ik kon het maar nauwelijks bevatten, vond het eigenlijk 
maar raar en sprak er verder met niemand over. En zo kwam ik op de 
middelbare school en daar kon de confrontatie natuurlijk niet uitblijven. 
Evert B., vetkuif en rebel, Beatle-hater en later een van de voormannen 
van de linkse jongeren in Eindhoven, herhaalde de woorden van Johan 
destijds op de plas, toonde de snelle handbeweging onder in de fietsen-
kelder en that was all, folks! Van m’n ouders, broers of zusters taal nog 
teken en dat is altijd zo gebleven. Nou goed, er was wel eens een echt-
paar op de bühne van de aula, tijdens de middagpauze, hij in pak en zij 
in stijf mantelpak, dat iets probeerde te vertellen over het wonder van 
God en over liefde tussen man en vrouw, maar ze werden onder luid 
gejoel weggehoond, met alleen een woest om zich heen meppende 
conciërge als vermeende redder in de nood. Ook later, tijdens ’n paar 
bezinningsdagen op kostschool kwam een soortgelijk echtpaar iets ver-
tellen over de eisprong, bevruchting , cyclus en hoe mooi de Here dat 
toch allemaal had gemaakt. En zo kreeg ook deze les voor mij dezelfde 
status als bijvoorbeeld een uur algebra en lette ik, zoals gewoonlijk, niet 
goed op. De aap kwam uit de mouw toen ik voor het eerst ‘n beetje 
mocht voelen bij een lief meiske, Mieke heette ze, en die mij uiteindelijk 
een halt toe moest roepen. “Ik heb de maandstonde”, sprak ze zacht 
en verontschuldigend. Ik keek naar buiten en zei: “maar het is toch 
helemaal geen volle maan?” Nou ja………..

Coquelet à l’estragon (2 pers. Valentijnsdiner)

1 coquelet (Klein haantje, groter dan een poussin, vaak scharrel)
1 glas droge witte wijn, ½ theelepeltje honing
2 eetlepels gevogeltefond (Petrushoeve), bosje verse dragon, 1/8 
room
Verwarm de oven voor op 180°C. Peper en zout de coquelet (in z’n ge-
heel) en doe wat dragonsteeltjes in de buikholte. Braad het haantje kort 
rondom bruin in wat boter. Zet met braadpannetje en al 30 minuten in 
de oven. Haal uit de pan en houd warm. Blus de pan op hoog vuur af 
met de wijn en laat inkoken tot 2 eetlepels. Giet de room erbij en laat 
even inkoken tot sausdikte. Dan de fond en honing erbij en even aan 
de kook laten komen. Hak een eetlepel dragonblaadjes fijn en doe bij 
de saus. Verdeel het haantje in stukken, serveer met pasta en de saus.
Eet met handen en voeten, samen met uw lief, en lik elkaars vingers af 
in plaats van een servet te geven. Every day is Valentinesday

Er is veel te doen over het RTL 4 
programma, Help ons kind is te 
dik. Je bent er fan van of je haat 
het, ik zit een beetje in het mid-
den. Elke week kijk ik vol ver-
wondering naar het programma 
waarin Nicolette van Dam samen 
met haar team een kind met ern-
stig overgewicht probeert te la-
ten afvallen. Wat gelukkig in de 
meeste gevallen aardig lukt. 

Door: Kim Rijkers

Steeds meer kinderen worden te 
zwaar. Door teveel en verkeerde 
calorieën,  en te weinig beweging 
zien we de jeugd de pan uit groei-
en, met alle gevolgen van dien. 
Want naast het feit dat je kind een 
grote kans heeft op het ontwik-
kelen van suikerziekte, hart- en 
vaatziekten, klachten van zijn ge-
wrichten en zelfs bepaalde vormen 
van  kanker, zijn de psychosoci-
ale gevolgen van het overgewicht 
vaak zeker zo ernstig. Kinderen 
worden gepest, voelen zich een 
buitenbeentje en kampen met een 

negatief zelfbeeld.  Uit onderzoek 
blijkt dat momenteel 1 op de tien 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
overgewicht heeft. Daarvan heeft 
1 op de 3 last van een verhoogde 
bloeddruk!!!!  
Veel ouders hebben zelf niet in de 
gaten dat hun kind te zwaar is, en 
zelfs als de schoolarts of huisarts 
aangeeft dat er iets moet gebeu-
ren, lijkt het nog niet altijd door 
te dringen. De gevolgen voor de 
toekomst lijken nog een “ver van 
je bed show”, maar zijn dichterbij 
dan je denkt. Met een “dat zien 
we morgen dan wel weer” instel-
ling  help je,  je kind van de regen 
in de drup.
Wat mij met name veel zorgen 
baart is dat veel ouders niet de ver-
antwoordelijkheid nemen voor het 
eetgedrag en overgewicht van hun 
kind. Je kunt en mag van een kind 
van acht niet verwachten dat hij 
zelf zorg draagt voor zijn ontbijt, of 
dat hij zelf zijn tussendoortje kiest 
in de ochtend.  Natuurlijk kiest 
een kind voor een mars in plaats 
van voor een appel, als hij de kans 

krijgt, geef 
hem eens on-
gelijk. Maar 
wie geeft je 
kind die keu-
ze…? 
Gelukkig is de 
begeleiding 
van kinderen 
met overge-
wicht steeds 
meer gericht op het gehele gezin. 
Want niet alleen het kind heeft 
begeleiding nodig, je begint bij de 
basis…de ouders!!
In het tv programma, help ons kind 
is te dik, zie ik regelmatig radeloze 
ouders, die geen idee hebben hoe 
ze om moeten gaan met het eetge-
drag van hun te dikke kind. Logisch 
want het is ook niet niks. Je wil je 
kind niet alles verbieden. Maar als 
het je niet lukt je kind een gezond 
eetpatroon aan te leren ben je het 
aan je oogappel verschuldigd om 
hulp te zoeken en hem te steunen 
in zijn strijd. Begin eens met een 
kijkje in de spiegel, want een beter 
milieu begint bij jezelf….toch? 

Help ons kind is te dik

Wereldberoemd duo geeft Magic Dinner Show in De Pelgrim

Niet bedonderd, maar verwonderd

Met de monden nog open van ver-
bazing schuifelden de gasten terug 
naar hun tafeltje om te gaan ge-
nieten van het hoofdgerecht. Even 
daarvoor waren ze getuige van een 
indrukwekkende mentalistische 
truc van het goochelaarsduo Rob 
en Emiel. Niet bij iedereen bekend, 
maar wereldwijd maken ze faam 
met de meest indrukwekkende 
goochelacts. Afgelopen woensdag 
verzorgden ze de première van de 
Magic Dinner Show in De Pelgrim. 
Het werd een betoverend succes.

Ongeveer de helft van de aan-
wezigen wist precies wie ze voor 
zich hadden staan. Ze kenden Rob 
en Emiel van ‘de nieuwe Uri Gel-
ler’ show. Daar werden de heren 

uiteindelijk derde. De belangrijkste 
mentale truc, waar ze wereldkam-
pioen mee zijn geworden, wilden 
ze graag tonen. Terwijl Rob ge-
blinddoekt op het podium zat, 
vroeg Emiel aan de mensen in de 
zaal om de handpalm uit te steken 
en er een voorwerp op te leggen. 
Daarna gebeurde het onmogelijke. 
Rob wist precies te noemen wat 
de mensen  in hun hand hadden 
liggen. Tot in detail wist hij dingen 
te vertellen die hij nooit zou kun-
nen zien. Zelfs het serienummer 
van een vijftig euro biljet noemde 
hij feilloos op. En dat terwijl hij met 
de ogen dicht tussen het publiek 
was gaan staan, zodat de gasten 
konden zien dat hij geen hulpmid-
delen gebruikte. 

Tussen de gerechten door werden 
de gasten door Rob en Emiel uit-
genodigd om plaats te nemen in 
hun kleine theater. Behalve men-
tale trucs, brachten ze ook on-
navolgbare kaarttrucs en kletsten 
ze de boel gezellig aan elkaar. De 
goochelaars zijn tevens cabaretier. 
Hun enthousiasme werkte aan-
stekelijk. Zelfs bij het Brabantse 
publiek, dat doorgaans de kat uit 
de boom kijkt. Beide heren heb-
ben duidelijk plezier in het vak. De 
ene na de andere onwaarschijnlijke 
truc, maakten van het publiek een 
stel zittende vraagtekens. Ook na 
de show gingen de heren door. 
Ze kropen tussen het natafelende 
publiek. Zoals ze zelf zeggen: “We 
hebben jullie niet bedonderd, maar 
verwonderd.” 
Je zou bijna vergeten dat het eten 
voortreffelijk was. Dankzij Rob en 
Emiel, maar vooral ook dankzij De 
Pelgrim als initiatiefnemer beleef-
den de gasten een onvergetelijke 
avond vol verrassingen. De ko-
mende maanden zullen ze nog va-
ker optreden in Mariahout. Het is 
meer dan de moeite waard. Meer 
informatie: 
www.depelgrim-mariahout.nl of 
tel: 0499-421448

Carnavalskraker Rooise Zooi volop in de verkoop
Afgelopen weekend zetten de 
mannen van Rooise Zooi  De 
Holm en De Beckart al op zijn kop 
met hun nieuwe hit: Bij de Knop-
toren geboren. De heerlijke carna-
valeske meezinger sloeg in als een 
bom. Inmiddels zijn er al een paar 
honderd cd’s verkocht en de op-
brengst gaat naar een goed doel, 
namelijk Stichting Side by Side.  

Stichting SidebySide heeft verschil-
lende vormen van zorg. Onze hulp 
draagt bij aan iedere individuele 

cliënt als het gaat om zorg, wo-
nen, werken, leren, dagbesteding 
en welzijn.
Stichting SidebySide zorgt ervoor 
dat mensen met een verstandelijke 
beperking en een laag inkomen 
gelukkig kunnen zijn en het beste 
uit zichzelf kunnen halen. De cd’s 
kosten 3 euro per stuk en zijn te 
verkrijgen bij: Amazing, ’t Pape-
ras, Dorpsherberg, D’n Toel, Oud 
Rooij, D’n Dommel, ’t Pumpke, 
DeMooiRooiKrant, Brownies & 
Downies en Van Ouds. 
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Rijdt  
                     u straks met 165 pk

                                       en een A-label

Hoe krijgen we meer power uit minder energie? Het is een van de 
vragen waarop Mazda een nieuw, revolutionair antwoord heeft: 
de Mazda CX-5. Een crossover tussen sportiviteit en effi ciency, 
tussen ruimte en gewichtsbesparing. 
De Mazda CX-5 is er al vanaf € 25.990,- of € 529,- per maand.

Introductieshow:
zaterdag 18 februari

Gem. verbruik CX-5 2.0 (165 pk) 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: 6,0/1:16,6/139.

defy convention

• 1.800 kg trekkracht
• 165 pk (121 kW)

 

Energielabel A

 

Energielabel A

AUTOBEDRIJF JAN VOETS B.V.
Industrieweg 1 (Bedrijventerrein Nijnsel) • 5492 NG Sint Oedenrode • Tel. 0413 – 474 000 • info@janvoets.nl • www.janvoets.nl

Prijs excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs via Mazda Leasing. Vraag ons naar de voorwaarden. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten 
van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service.

De Elfstedentocht als bewijs dat alles kan

Door: Ruud verstraten

Nee, zo sportminnend is Aarts, ge-
boren en getogen in Nijnsel maar 
inmiddels al jaren woonachting in 
Middelrode,  niet eens. Toen hij in 
aanloop naar de Alternatieve Elf-
stedentocht benaderd werd om sa-
men met voormalig schaatser Carl 
Verheijen (meervoudig Nederlands 
en wereldkampioen) een clinic te 
geven, vroeg Aarts zich hardop af 
wie ‘die Karel van der Heiden’ dan 
wel niet was. Maar van uitdagingen 

houdt hij des te meer. Want Aarts 
mag in 2000 na een ongeluk dan 
een partiële dwarslaesie opgelopen 
hebben en dus afhankelijk zijn van 
zijn rolstoel, hij is niet bij de pakken 
neer gaan zitten. 

Toen een collega hem een halfjaar 
geleden uitdaagde om in Oostenrijk 
deel te nemen aan de Alternatieve 
Elfstedentocht hoefde hij dan ook 
niet lang na te denken. Dat die tocht 
niet alleen op fysiek vlak (tweehon-
derd kilometer met een temperatuur 

ver onder het vriespunt), maar zeker 
ook op technologisch vlak (een rol-
stoel waarmee je het ijs op kunt, die 
bestond namelijk nog niet) het ui-
terste van hem zou vergen, ach, dat 
maakte het avontuur alleen maar 
extra interessant. Samen met broer 
Paul sleutelde hij net zo lang aan zijn 
handbike (een soort fiets die aange-
dreven wordt door armkracht), tot 
deze klaar was voor het ijs. En zo 
werd op het Rooise bedrijventerrein 
De Kampen, in een loods van Paul’s 
bedrijf Masta Aanhangwagens, ge-
werkt aan een geheel nieuw con-
cept – een concept dat schaatsen 
ook voor mensen met een beperking 
mogelijk maakt. Het voorwiel kreeg 
spikes, de achterwielen werden ver-
vangen door schaatsen en tal van 
aanpassingen volgden. Langzaam 
maar zeker werd de handbike een 
icehandbike. Er werd getest en ge-
traind op kunstijsbanen in Eind-
hoven en Biddinghuizen. Andere 
schaatsers keken vol bewondering 
maar ook ongeloof toe. Een man 
met een partiële dwarslaesie die één 
van de meest populaire en heroïsche 
schaatstochten wil gaan rijden, is dat 
wel mogelijk? Aarts dacht van wel. 
En mocht die tweehonderd kilome-
ter een brug te ver zijn, wat dan nog, 
hield hij steeds vol. “Ik sta tenminste 
weer op het ijs en wie had dat een 
jaar geleden ooit durven denken?”

Het uur van de waarheid volgde op 
vrijdag 3 februari. De strijd met de 
techniek had hij al gewonnen, de 
icehandbike was er klaar voor. Nu 
de strijd met zichzelf. En die met 
de elementen. Op de Oostenrijkse 
Weissensee viel zo nu en dan een 
vlokje sneeuw, maar bovendien was 
het koud. Snijdend koud, min vijf-
tien toch zeker. En dan waaide het 
ook nog eens venijnig. Het werd 
een beproeving, bij vlagen een hel-

letocht zelfs. Gesteund door een 
ploeg van schaatsers die hem de 
hele dag begeleidden, maar ook het 
verzorgingsteam aan de kant, legde 
hij de ene na de andere kilometer af 
en terwijl de duisternis al ingevallen 
was, gleed Aarts na elf uur en ne-
gen minuten over de finish. Twee-
honderd kilometer, afgelegd per 
schaats. Helletocht? Een zegetocht 
eerder. Wat nou, beperking!?

Stel, je bent door een ongeval afhankelijk van je rolstoel, maar je ziet in 
de winter iedereen schaatsen en jij wil dat ook, wat doe je dan? Simpel, 
dacht de 55-jarige Ad Aarts, dan verbouw je net zolang je rolstoel tot 
je ook het ijs op kunt. Begin februari behaalde hij op de Oostenrijkse 
Weissensee zelfs zijn Elfstedenkruisje.

Icehandbike krijgt vervolg

Ondanks die partiële dwarslaesie 
weer op het ijs staan, weer letter-
lijk de schaatsen onderbinden. Dat 
was het doel dat Ad Aarts voor 
ogen had, toen hij samen met zijn 
broer Paul aan het sleutelen ging. 
Zonder pretenties, maar inmid-
dels kan wel gezegd worden dat 
het plan enigszins uit de hand is 
gelopen, want in een halfjaar tijd 
hebben de twee broers, opge-
groeid aan de Nijnselseweg, een 
uniek voertuig vervaardigd. En het 
is zonde die icehandbike nu in de 
schuur te zetten en stof te laten 
happen, beseft Aarts zich maar al 
te goed. “We hebben al wat idee-
en om de icehandbike verder te 
perfectioneren.” Hoe dat er pre-
cies uit gaat zien, weet hij nog niet. 
“We hebben ontzettend veel re-
acties gekregen van mensen, maar 
ook bedrijven en zelfs scholen, die 
op wat voor manier dan ook willen 
helpen. Dat laten we nu even op 
ons afkomen en vervolgens gaan 
we kijken hoe we dit het beste aan 
kunnen pakken.” Eén ding is in ie-
der geval wel zeker. Aarts wil het 
idee niet alleen voor zichzelf hou-
den: “Absoluut, je mag ‘m gratis 
komen lenen, kom het maar uit-
proberen.” Voor meer informatie, 
zie: www.icehandbike.com. 

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL
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Zaterdag 18 Februari 

PulleVulle 
Friet Feest    

In samenwerking met 
de Egelantier 

mmv DJ Remco

De friet is uiteraard 
GRATIS

Maandag 20 Februari om 13.00 uurKinderoptocht met aansluitend Kindermiddag in het Kneuterhol. Schminken, ballonnenclown en DJ  JoJo!

Donderdag 23 Februari
Vanaf 21.00 uur Haringhappen!!

Deze avond kan lekker nagebuurt worden 

over hoe skôn het is geweest!

We zien oe gère komme mi deez daag
Verkrijgbaar bij:

‘t Paperas
DeMooiRooiKrant
Forum Bouwmarkt

Papgatvlaggen

€ 11,-
Vlag mee 

met 
carnaval!

Verkrijgbaar bij:
‘t Paperas 

DeMooiRooiKrant
Forum Bouwmarkt

Vlag mee met carnaval !!
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Bij elke €10 aan boodschappen krijgt u bij Albert Heijn één Sanadome 
spaarpunt. Een volle spaarkaart, met 10 originele zegels, geeft €10 
korting op de dagentree van Sanadome voor 1 persoon en gratis 
luxe badslippers t.w.v €10! Geldig t/m 31 juli 2012.

  

 (17.00-23.30 uur): 

 

Sanadome Nijmegen •  Weg door Jonkerbos 90 
6532 SZ Nijmegen •  T: 024 - 359 72 80 
www.sanadome.nl •  info@sanadome.nl

Vanaf zaterdag 18 februari: sparen bij Albert Heijn voor   
  €10 korting  

   
&  gratis 

 badslippers     bij Sanadome

Gewoon bij Albert Heijn.

Dagentree Sanadome (09.00-23.30 uur):

€10 korting & gratis badslippers
Van €28,50 voor €18,50 

Avondentree Sanadome
€7,50 korting & gratis badslippers
Van €22,50  voor  €15,00

€2,50 extra voordeel!
Een volle spaarkaart geeft daarnaast ook nog eens €2,50 korting op: 

• Heerlijk hoofdgerecht of gezonde maaltijdsalade 
in Spa Restaurant Marina van €15 voor €12,50 

• Sabbia Med (lichttherapie) van €8 voor €5,50 
 Kraxenofen (stoombehandeling) van €8 voor €5,50  
 Massage Lounger (massagestoel) van €7 voor €4,50 

Openingstijden Carnavals week:
Zaterdag 8:00 tot 21:00 uur | Maandag  8:00 tot 18:00 uur

Dinsdag  8:00 tot 18:00 uur | Woensdag t/m zat 8:00 t/m 21:00 uur.

Wij wensen iedereeen een prettig carnaval toe
.

Workshop mode ontwerpen en maken bij MiK-Pieter Brueghel

Pubers maken eigen kleding 
Je eigen kleding maken is supercool. Als 
jonge fashionista steel je na zes lessen met 
je eigen ontwerp de show en is jouw creatie 
hipper dan ‘haute couture’.

Tijdens de workshop leer je modeltekenen: 
menselijke figuren tekenen en illustreren met 
verf, pastel, viltstift of papier. Ook maak je 
een ‘sfeerbord' met foto's uit tijdschriften 
en van internet, waarop je modetrends die 
jij leuk vindt, weergeeft in een kleur of op 
thema (reizen, muziek, kunst etc.). Daarna 
ga je echt je eigen kledingstuk ontwerpen! Je 

maakt een patroon, naait het in elkaar, werkt 
het netjes af en gaat het tenslotte helemaal 
‘opleuken’ in je eigen stijl. 
Voor wie: Jongeren vanaf 12 jaar
Aanvangsdatum: Zaterdag 3 maart 2012. 
Duur: 6 bijeenkomsten van 2 uur. Tijd: 
10.00-12.00 uur Prijs: € 53,00. Docenten: 
Anita Eijgermans en Marian Veuskens

Voor meer informatie of aanmelden kunt je 
contact opnemen met MiK-Pieter Brueghel, 
via www.pieterbrueghel.nl of  telefoonnum-
mer 0413-365675. 

Groot, groter, grootst

Workshops groot formaat tekenen en 
schilderen bij MiK-Pieter Brueghel
Groot denken, groot werken, een groots re-
sultaat!  Ontdek het uitdagende fysieke ele-
ment van groot formaat tekenen of schilde-
ren! Het is heerlijk om met een breed gebaar 
flink uit te pakken. 

Groot formaat tekenen
Tijdens deze workshop gaat u een bestaande 
tekening op klein formaat vertalen naar het 
grote vlak. Wat gebeurt er door de wisseling 
van formaat? Hoe maak je toon, kleur en 
vlak met tekenmateriaal? Welke wisselwer-
king vindt er plaats tussen het grote vlak en 
de omgeving? Werken op het grote vlak is 
een uitdaging voor iedereen bij wie tekenen 
in het bloed zit. 
Voor wie: Beginners en gevorderden
Aanvangsdatum: Zaterdag 10 maart 2012 

Duur: 1 bijeenkomst van 5 uur 
Tijd: 10.00-16.00 uur
Prijs: € 64,00 (inclusief lunch, exclusief ma-
terialen)  Docent: Laura Hoek

Groot formaat schilderen
Tijdens deze workshop verbeeldt u een ver-
haal of gedicht van uw keuze op een doek 
van 1.70 x 2.00 meter. U gaat afstanden en 
verhoudingen compleet anders ervaren. De 
dag begint met het maken van schetsen op 
papier. Deze vormen het uitgangspunt voor 
het uiteindelijke werk. Natuurlijk wordt er 
geëxperimenteerd met vorm en kleur, vlak 
en lijn, toeval en keuze en abstract of figu-
ratief.  Voor wie: Enigszins gevorderde ama-
teurschilders Aanvangsdatum: 
Vrijdag 23 maart of zaterdag 24 maart 2012

Duur: 1 bijeenkomst van 6 
uur Tijd: 10.00-17.00 uur 
Prijs: € 74,00 (inclusief 
lunch, exclusief materialen)
Docent: Annette Lugtmeijer

Voor meer informatie of 
aanmelden kunt  u contact 
opnemen met MiK-Pieter 
Brueghel, via 
www.pieterbrueghel.nl 
of  telefoonnummer 
0413-365675. 

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Filmtheater Mariëndael
de film: “Children of a lesser god” 

Het verhaal: James Leeds werkt als taalleraar op een 
dovenschool. Hij tracht er Sarah uit haar sociale isolement 

te halen. Aanvankelijk wil Sarah niets te maken hebben 
met James. Ze wil alleen in gebarentaal communiceren. 

Gaandeweg dringt James toch tot haar door.
geregisseerd door Randa Haines

met acteurs: William Hurt, Marlee Matlin en Piper Laurie

Donderdag: 16 februari 2012
Aanvang: 20.15 uur  

Entree Prijs: 5,50 euro inclusief consumptie

advertorialmaandenlang glanzend, gladder en pluisvrij haar

Nieuw bij Savohs: Keratherapy

Met het aanbieden van de aller-
nieuwste Keratherapy laat kapsa-
lon Savohs zien dat ze bij de tijd 
blijven. De behandeling is name-
lijk pas drie maanden in Neder-
land en de kapperszaak aan het 
Mgr. Bekkersplein is één van de 
eerste zaken in het land die deze 
manier van haarverzorging in het 
assortiment heeft.

Een keratinebehandeling is een 
intensief, conditionerende be-
handeling, die het haar gezonder, 
zachter, glanzender en makkelijker 
handelbaar maakt. Het is belang-
rijk te beseffen, dat een keratine-
behandeling géén relaxer is. Het 
haar wordt dus niet volledig stijl.

Het Kheratherapy ‘Avanced Re-
newal System’ is de nieuwste 

generatie keratinebehandeling 
ontwikkeld met behulp van we-
tenschappelijk onderzoek.  Het 
heeft een unieke combinatie van 
ingrediënten  dat het haar inten-
sief verzorgd en pluis en droog 
haar grondig aanpakt. In tegen-
stelling tot bij relaxers en Japanse 
straightening wordt door de kera-
tinebehandeling van Keratherapy 
de interne structuur van het haar 
niet veranderd. De behandeling is 
niet schadelijk voor het haar, maar 
versterkt het juist. Deze revoluti-
onaire keratine formule werkt op 
alle haartypen.

Voordelen van Keratherapy: - De 
behandeling is klaar als u de salon 
verlaat. De keratine hoeft dus geen 
48-72 uur in te trekken, voordat 
het kan worden gewassen. Ook 

kunt u direct na de behandeling 
stylingsproducten gebruiken. – Ke-
ratherapy verzorgt het haar inten-
sief en pakt pluis aan. – Doordat 
de therapy werkt met verschil-
lende inwerktijden, kunt u kiezen 
of u uw krullen wilt behouden of 
dat uw haar zo stijl mogelijk wordt. 
– Het natuurlijk volume blijft be-
houden. - Afhankelijk van het 
haartype en de verzorging heeft 
u ongeveer drie maanden plezier 
van de behandeling. Er zijn nog 
meer voordelen. Vraag het na bij 
kapsalon Savohs.

Het is belangrijk het haar te verzorgen 
met de bijbehorende shampoo en 
conditioner. Deze krijgt u van Savohs 
mee na de behandeling. Daarnaast 
biedt de kapsalon een compacte lijn 
van aftercare producten. Alle ver-
zorgingsproducten van Keratherpay 
bevatten keratine en verlengen de 
levensduur van de behandeling aan-
zienlijk. Deze producten zijn ook ui-
termate geschikt en verzorgend voor 
niet behandeld haar. 

Meer informatie? Bezoek de salon 
van Savohs voor een vrijblijvend 
advies of voor een afspraak. 
Savohs, Mgr. Bekkersplein 6a, tel: 
0413-478388, www.savohs.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

Forse nederlaag 
voor Odisco 1

Odisco 1 ging afgelopen zondag 
op bezoek bij De Weebosch 1 in 
Luykgestel. Om 11.15 begon de 
wedstrijd. Het was al vrij snel 
duidelijk dat het niet de dag van 
Odisco was en er niks te halen 
viel vandaag.

De 1e helft was zeer zwak van de 
kant van Odisco. Met veel slechte 
balplaatsingen en verdedigend 
fout na fout, was het ver onder-
maats. De Weebosch wist hier 
optimaal van te profiteren en liet 
dan ook niets heel van de dames 
van Odisco 1. Er waren hier en 
daar wel wat kansjes, maar ook 
de afmaak was ver beneden maat, 
waardoor de ruststand 9-0 was.
Na rust werd het niet veel beter. 
De balbehandeling en balplaatsing 
bleven heel slecht. Ook in verdedi-
gend opzicht werd het niet veel be-
ter. Omdat Odisco bleef proberen 
een doelpunt te maken, wist Mar-
lon van Heeswijk na 11 minuten 
in de 2e helft te scoren. Daardoor 

was in ieder geval de vervelende 0 
van het scorebord af. Hierna werd 
het spel iets beter, maar was nog 
steeds ver onder het kunnen. Dena 
Essens, Denise van Steenbergen en 
Myrthe van Heereveld wisten nog 
een doelpunt te maken. Na een 
lijdensweg van 60 minuten stond 
zo de uiteindelijke en pijnlijke 17-4 
op het scorebord. Een forse, maar 
zeer terechte nederlaag voor de 
dames van Odisco.

duiken Aqua Libre, it giet aon

Op dezelfde dag dat de rayon-
hoofden in Friesland besloten de 
Elfstedentocht niet door te laten 
gaan besloot men bij Aqua Libre 
dat het tijd was voor een ijsduik. 
Zo vond afgelopen zondag een 
groots opgezette ijsduik plaats in 
de Meerse plas beter bekend als 
het Dungens gat. Hier kwamen 
25 duikers van de duikvereniging 
Aqua Libre bijeen om, wegens 
een goede kwaliteit van het ijs, 
hier hun specialisatie ijsduiken te 
houden.

Bij het organiseren van een ijsduik 
komt veel kijken. Naast de duikers 
is er een team van 6 personen no-
dig om een duik soepel en veilig te 
laten verlopen. De specialisatie ijs-
duiken is een opleidingsprogramma 
van de N.O.B. voor ervaren duikers 
om zich te specialiseren in het dui-
ken onder ijs. Er worden verschil-
lende bijten in het ijs gezaagd die 
men aangelijnd en met behulp van 
lijnsignalen onder het ijs moet pro-
beren te vinden, ook leren zij met 
zoekpatronen dingen onder water 

te vinden en te bergen. 

Deze dag was al voorafgegaan 
met een halve dag theorie en een 
oefenavond in het zwembad, en 
wordt gevolgd door een tweede 
opleidingsdag. Als al deze dagen 
met goed gevolg zijn afgelegd 
heeft Aqua Libre er weer een 
aantal ijsduikspecialisten bij. On-
der leiding van de instructeurs Jos 
Beuving en Rien van Middegaal 
was alles weer tot in de puntjes 
geregeld. 

Schoolzwemkampioenschappen SZK 

Sportieve middag in zwembad de Neul
zwemmen

In zwembad de Neul was het af-
gelopen zondag een drukte van 
belang. De jaarlijkse school-
zwemkampioenschappen (SZK), 
georganiseerd door zwem- en 
waterpolovereniging Argo, wer-
den gestreden.  Zo’n honderd 
kinderen van zeven verschillende 
basisscholen hadden zich hiervoor 
opgegeven.

Voor het eerst sinds jaren was ook 

Nijnsel hierbij vertegenwoordigd. 
De eerste zwemmers stonden al 
snel in de startblokken. Daar gin-
gen ze, aangemoedigd door de 
rest van het team. Alle kinderen 
schreeuwden telkens enthousiast 
hun teamgenootjes naar de finish. 
Dat zorgde voor behoorlijk wat 
kabaal. Een sportieve strijd werd 
gestreden. Ieder kwam verschil-
lende keren aan bod. De vrije slag, 
rugslag en de estafette moesten 

worden afgelegd. Het was vooral 
voor de allerkleinsten toch een bij-
zonder spannende middag. 

De hulde ging, per leeftijdscate-
gorie, naar de snelste individuele 
zwemmers Wethouder René Dek-
kers hing persoonlijk de medailles 
om bij de verschillende winnaars. 
Hij vond het geweldig dat er weer 
zoveel kinderen meededen met de 
wedstrijd. Maar dat was niet de 

enige strijd die gestreden werd. 
Ook voor de estafette werd flink 
gestreden. Het doel was per groep 
binnen acht minuten zoveel mo-
gelijk baantjes te trekken. Met 
slechts zes kinderen in het team 
streed basisschool de Springplank 
een ongelijke strijd tegen andere 
grotere teams. Ze leverden een 
fantastische prestatie en verdiende 
hiermee de aanmoedigingsprijs. 

De finale ontknoping vormde de 
bekendmaking van de drie snelste 
teams; Basisschool de Kienehoef, 
Eerschot en Sint Franciscus. Zij 
gaan door naar de volgende ronde 
en zullen Sint-Oedenrode verte-
genwoordigen bij de Brabantse 
SZK. Een sportieve middag in het 
zwembad waarbij aan iedereen 
werd gedacht. Alle kinderen kre-
gen een mooie herinneringsme-
daille en zo ging niemand met lege 
handen naar huis. Kijk voor alle 
uitslagen op www.mooirooi.nl.

Handelsweg 23  |  5492 NL Sint-Oedenrode  |  T 0413 47 66 60  |  F 0413 47 61 77  |  info@interieurenstijl.nl  |  www.interieurenstijl.nl                           

Met passie voor de schoonheid van het interieur en gevoel voor het samenbrengen  
van verschillende elementen, creëren we een op maat gemaakt totaalconcept. 

Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit van ontwerp tot eindresultaat.
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Met passie voor de schoonheid van het interieur en gevoel voor het samenbrengen 
van verschillende elementen, creëren we een op maat gemaakt totaalconcept.
Wij staan voor vakmanschap en kwaliteit van ontwerp tot eindresultaat.

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
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BV Rooi wint in eigen huis

Afgelopen zondag speelden de 
mannen van Erik Schuring tegen 
EBBC (Den Bosch). Uit werd deze 
wedstrijd maar met drie punten 
gewonnen door het fysieke spel 
van EBBC, dus Rooi was door de 
coach van tevoren nog gewaar-
schuwd.

De eerste drie minuten ging het 

nog redelijk gelijk op, maar daarna 
deed Rooi het gas vol open en liep 
zo met goede breaks en een sterk 
spelende Kandelaars weg tot een 
punt of vijftien. De tweede kwart 
bleef Rooi de voorsprong behou-
den door goede driepunters van 
Jeroen van de Pas. Zo was er in 
de rust een verdiende 20 punten 
voorsprong. Na de rust bleef Rooi 

snel en goed aanvallen, zodat de 
voorsprong opliep tot een punt of 
25. Het laatste kwart was het ge-
woon uitspelen en hopen dat de 
100 gehaald werd, maar dat is he-
laas niet gelukt ondanks de goede 
scores van Lars van de Velde. Zo 
was de eindstand 92-64. 

basketbal
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Sint-Oedenrode - 0413-472118 - www.vdlaar.nl

-  Koop deze woning onder voorbehoud van verkoop  
 van uw eigen woning.
- Prijsklasse vanaf € 475.000,- v.o.n.
-  Maak nu een afspraak met ons om uw 
 woonwensen te bespreken. 

Voorbereidingen klaar voor aanvang bouw

www.okkoproject.nl

Wij bouwen uw woning in plan Lochtenburg conform UW wensen èn UW budget
vrijstaande

Hoe ver reikt uw budget....?

Sjef van den Berg pakt zilver in 
Las Vegas

handboogschieten

Sjef van den Berg heeft deze week 
geschoten op het wereldkampi-
oenschap indoor bij de junioren in 
Las Vegas. Hij ging met 582 pun-
ten als vijfde geplaatst naar de fi-
nalerondes. De eerste drie finales 
wist hij met grote overmacht te 
winnen met 7-1, 6-0 en 7-1.

 In de halve finale werd het span-
nend. Na vijf sets stond de stand 
op 5-5 en moest er een shoot off 
geschoten worden: 1 pijl en de-
gene die het dichtst bij het midden 
schiet, wint de wedstrijd. Sjef zijn 
Oekraïense tegenstander schoot 
een 10, maar Sjef wist er een be-
tere 10 op te schieten. Hij plaatste 
zich zo voor de gouden finale te-
gen Luca Maran, een Italiaan. In 
de finale ging het weer gelijk op 
tot 5-5. Weer een shoot off en 
weer schoten beide schutters een 

10. Deze keer was de pijl van Sjef 
niet goed genoeg en hij eindigde 
als tweede. Een heel sterk debuut 
voor onze 16-jarige schutter. 

De veteranen afdeling “De Rose-
laer” heeft dinsdagmiddag een on-
derlinge wedstrijd geschoten. Dag-
winnaar was Jan van Bergen met 
een score van 221. Verdere uitslag: 
Antoon Vervoort 217, Albert Of-
wegen 215, Jan Gordijn 211, Leo 
van Breugel 208, Jan van Erp 204, 
Ron Spijker 195, Jan Lathouwers 
174 en Jan Habraken 157.

Op dinsdag avond heeft het team 
van Ontspanning de  5e competi-
tiewedstrijd van de 25 meter 1 pijl 
geschoten. De scores waren: Wil-
liam Huyberts 215, Piet van den 
Berg 224, John van Mulukom 198, 
Mart Verhoeven 206, Jan van Ber-

gen 224, Albert Ofwegen en Jos 
van den Berg 111. Met een totaal-
score van 1067 wist het team de 
3e plaats te halen.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op vrijdag thuis zijn vijfde compe-
titiewedstrijd geschoten.
De scores waren: Floris Mesu 198, 
Dione Mesu 189, Luke Klootwijk 
184 (PR), Daan Martens 153, Teun 
Martens 125, Remco Boleij 137, 
Martijn de Kok 154, Piet van den 
Berg 192, Roos Staals 136 (PR) en 
Lotte Steijaert 158 (PR).

MHC Dames 1 
zaalkampioen

hockey

Afgelopen zondag was het zover 
voor MHC Sint-Oedenrode Da-
mes 1: de twee beslissende wed-
strijden die zouden bepalen of de 
dames kampioen zouden worden. 
Dit weekend waren ze op team-
weekend geweest in Valkenburg 
en vanuit daar vertrokken de da-
mes vol goede moed richting Best. 
Om 17.20u werd de eerste wed-
strijd gespeeld tegen Etten-Leur. 
Snel kwamen de dames op een 
1-0 voorsprong en niet veel later 
was het 2-1 in het voordeel van 
Rooi. Even leek het spannend te 
worden, maar na de derde goal  
voor Rooi was de wedstrijd beslist. 
Onder luid gejuich van het Rooise 

publiek, dat in grote getalen aan-
wezig was, mochten de dames van 
MHC Sint-Oedenrode zich na deze 
overwinning al kampioen noemen! 
Natuurlijk moest ook de tweede 
wedstrijd nog gespeeld worden, 
maar dit bleek geen lastige opgave 
meer voor de dames en ook deze 
wedstrijd werd gewonnen. Na 
één jaar in de Overgangsklasse te 
hebben gehockeyd, is MHC Sint-
Oedenrode dames 1 weer terug in 
de Topklasse. Een prestatie waar 
ze allen zeer trots op zijn en wat 
mede dankzij alle supporters ge-
lukt is. Bij deze willen de dames 
dan ook alle supporters bedanken 
voor hun aanwezigheid en steun! 

Geïnteresseerd in het nieuwbouwproject "Lochtenburg" en op zoek naar speciale projectrente? 
Bel voor het maken van een vrijblijvende afspraak met tel. 0413-478306 

of mail naar: sintoedenrode@fachypotheken.nl
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Rooise Biljartcompetitiebiljarten
In de 19e ronde waren er geen 
echte hoge scores. Korte partijen: 
Wim van Liempd (’t Straotje) 20 
car. in 10 beurten (moy. 2); Ad 
van Hastenberg (Boskant) 22 car. 
in 11 beurten (moy. 2); Hans Hul-
sen (Kofferen) 48 bandstoten in 
12 beurten waarbij een serie van 
27  (moy. 4); Nico Saris (’t Straotje) 
28 car. in 12 beurten (moy. 2,33); 
Nick Derks (Oud Rooi) 34 car. in 
13 beurten (moy. 2,61). Nico Lu-
cius (Wellie Winne Welles) maakte 
een serie van 16 caramboles.

Uitslagen: Boskant – St.Joris 70-70, 

Oud Rooi – Gin Keus 78-62, Wel-
lie Winne Welles – Gouden Leeuw 
78-62, ’t Pumpke – Dorpsherberg 
69-71, Jachtrust – ’t Straotje 60-
80, Wapen van Eerschot – D’n Toel 
79-61, Beurs – Kofferen 61-79.

Stand: 1 St.Joris 1467, 2 Beurs 
1445, 3 Gin Keus 1418, 4 Boskant 
1367, 5 Jachtrust 1361, 6 ’t Strao-
tje 1340, 7 Wellie Winne Welles 
1334, 8 D’n Toel 1325, 9 Oud Rooi 
1316, 10 Wapen van Eerschot 
1296, 11 Gouden Leeuw 1288, 12 
Dorpsherberg 1269, 13 Kofferen 
1258, 14 ’t Pumpke 1117. 

Seniorenbiljarten Odendael

Martien van den Vorstenbosch 
en Ad Verhagen zijn de winnaars 
geworden het driebandentoernooi  
wat het eerste is van de vier toer-
nooien die dit jaar in Odendael 
georganiseerd worden.

Het toernooi is op 10 januari be-
gonnen met 20 spelers in de A-
poule (moyenne boven 0,399) en 
met 16 spelers in de B-poule (moy-
enne tot 0,339). Na veel geschuif 
werd de finale van beide poules 
gespeeld  op 10 februari. In de 
A-poule waren hiervoor geplaatst 
Hans van Dijk (11), Antoon Kluijt-
mans (12), Marijn Korsten (16) 
en Martien van den Vorstenbosch 
(14) die door afwezigheid van Gijs 
van Aarle eerder in het toernooi 
zijn plaats in mocht nemen. In de 

B-poule Peter de Baaij (8), Hendrik 
Kluijtmans (8), Renee Wisse(6) en 
Ad Verhagen (7).

In de A-poule was dit jaar de 
beste Martien van den Vorsten-
bosch met 28 punten, 331% en 
een toernooimoyenne van 0,48, 
2e werd Antoon Kluijtmans met 
23 punten, 282% en een toer-
nooimoyenne van 0,46, 3e  Ma-
rijn Korsten met 22 punten, 340% 
en toernooimoyenne van 0,65, 4e  
Hans van Dijk met eveneens 22 
punten 334% en een toernooi-
moyenne van 0,48. 

In de B-poule was Ad Verhagen 
winnaar met 25 punten, 425% en 
een toernooimoyenne van 0,26, 2e 
werd Renee Wisse met 22 punten, 

427% en een toernooimoyenne 
van 0,25, 3e Hendrik Kluijtmans 
met ook 22 punten, maar 264% 
en toernooimoyenne van 0,24 en 
4e Peter de Baaij met 19 punten, 
256% en een toernooimoyenne 
van 0,33.
Voorzitter Marijn Korsten bedank-
te de deelnemers voor een goed 
en sportief toernooi en de num-
mers 1 en 2 werden beloond met 
een orchidee.

Het volgend toernooi dat weer 
georganiseerd wordt is het Oran-
je afvaltoernooi (libre) dat op 26 
april aanvangt. Men kan zich aan-
melden met de speciaal daarvoor 
verstrekte formulieren en dat kan 
tot uiterlijk maandag 23 april. De 
loting is dinsdag 24 april.

v.l.n.r. Antoon Kluijtmans 2e A-poule, Martien van de vorstenbosch 1e A-poule, 
Ad verhagen 1e B-poule en Renée Wisse 2e B-poule

Rooise renners beginnen in ijzige kou

wielersport Veldtoertocht TWC Dommeldal

Op zondag 11 maart 2012  a.s. 
houdt Trim Wieler Club Dom-
meldal uit Sint-Oedenrode een 
veldtoertocht. De tocht over een 
afstand van 25, 35, 45 of 60 kilo-
meter wordt verreden in de bossen 
van Best, Son en Breugel, Laar-
beek en Sint-Oedenrode. De route 
is in duidelijke samenspraak met 
Staatsbosbeheer en de gemeente 
bepaald en hiervoor is dan ook 
volledige toetstemming verkre-
gen. De tocht wordt onder aus-
piciën van De Nederlandse Toer 
Fiets Unie georganiseerd. De rou-
te wordt op een duidelijke manier 
met fel gekleurde kunststof pijlen 
aangegeven, zodat het voor ieder-
een duidelijk is hoe de route loopt.

De routes gaan nog meer als voor-
heen over onverharde paden. 
Tijdens de tocht is er nog gele-
genheid om te kiezen voor de te 
fietsen afstand. Halverwege de 
tocht is er een pauzeplaats waar 
de deelnemers onder het genot 
van een drankje en een hapje bij 

kunnen komen van hun inspan-
ningen. Voor de deelnemers aan 
de langste route is er zelfs een 
tweede pauzeplaats ingericht. Na 
afloop van de tocht is er de moge-
lijkheid om de fiets af te spuiten op 
een speciaal daarvoor aangelegde 
afspuitplaats. Ook is er bij de start-
locatie een EHBO-er aanwezig om 
eventuele pechgevallen te helpen. 
Inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro 
voor leden van de NTFU en 4,00 
euro voor niet leden, ongeacht 
welke afstand men fietst. Start en 
finish vinden plaats bij de Vresselse 
Hut aan de Vresselseweg 33 tussen 
Son en Breugel en Nijnsel. Starten 
kan vanaf 8.30 uur en 10.00 uur. 
De startlocatie wordt doormiddel 
van bebording vanuit de invalswe-
gen duidelijk aangegeven. Auto’s 
kunnen aan de overkant van de 
startlocatie op aanwijzing van de 
organisatie worden geparkeerd. 
Aan de wandelaars, mensen die 
hun hond uitlaten en andere ge-
bruikers van het bos wordt vrien-
delijk gevraagd rekening te hou-

den de extra drukte in de bossen 
op zondagmorgen. Voor meer 
informatie over de veldtoertocht 
kunt u terecht op telefoonnum-
mer: 0413-479847 of op 
www.twcdommeldal.nl.

De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in 
de Vresselse bossen tussen Nijn-
sel en Mariahout van ca. 33 km. 
lengte. Deze route wordt maande-
lijks gecontroleerd door leden van 
de vereniging om te kijken of er 
mankementen zijn. Boomtakken en 
overhangende bramentakken wor-
den verwijderd en kapotte of ont-
brekende routebordjes worden dan 
vervangen, zodat het voor ieder-
een die gebruik maakt van de rou-
te duidelijk is hoe de route loopt. 
Startpunt van de “Vresselaarroute” 
is eveneens de Vresselse Hut.

Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met het secretariaat op 
telefoonnummer
0413-479847.

Terwijl half Nederland genoot 
van de laatste ijsdag om nog wat 
meters op de schaatsen af te leg-
gen, stond in Veldhoven de eer-
ste voorjaarswedstrijd op het 
programma. Het was eigenlijk te 
koud maar voor 8 amateurs en 16 
elite/beloften was de honger naar 
de wedstrijd te groot. Ondanks de 
kou werd er stevig doorgereden. 

Erik Lathouwers liet zich in het 
begin goed van voren zien maar 
toen profrenner Dirk Bellemakers 
(Landbouw krediet) een 15 ronde 
voor het einde eens aan de boom 
schudde brak de groep in tweeën. 
Beide Rooise renners zaten in de 
tweede groep. Frank Lathouwers 
probeerde nog snel naar de eerste 

groep te springen maar zijn poging 
strandde op 10 meter. Erik moest 
op het einde de tweede groep la-
ten gaan. De trainingsarbeid van 
zaterdag liet zich voelen in de 
benen. Uiteindelijk werd Frank 
11e en Erik kwam als 12e over de 
meet. Hopelijk zijn de omstandig-
heden volgende week beter als de 
tweede voorjaarswedstrijd in Veld-
hoven wordt gereden. Voor be-
langstellende: De wedstrijd wordt 
verreden op het industrieterrein 
Run 4200 in Veldhoven, naast 
het Maxima Medisch Centrum 
en Tuincentrum Veldhoven. Tij-
den: 9:00 Nieuwelingen, Junioren 
& Dames.  10:30 Elite/Beloften, 
Amateurs & Masters.      

budo

Gijs, Zjuul en Rick eerste bij Sankawa
Zondag ging Dai Ippo met zeven 
deelnemers naar Middelbeers 
voor een bondstoernooi voor be-
ginners. Gijs van Iersel moest het 
spits afbijten. Hij was ingedeeld 
in een poulesysteem en Gijs won 
zijn eerste drie partijen met een 
stevige houdgreep. Helaas verloor 
Gijs zijn vierde partij maar hij had 
genoeg punten om toch eerste te 
worden. 

Daarna kwam Zjuul Rovers. Zjuul 
heeft de smaak goed te pakken 
de laatste weken en heeft al ver-
schillende prijsjes binnen gehaald. 
Ook zondag liet hij zien dat het 
steeds beter gaat. Hij won vijf 
partijen, vier keer met een mooie 
ippon en een keer met yugo. Zijn 
ippons waren van uitzonderlijke 
klasse, dus stond Zjuul even later 
met een big smile op de hoogste 
trede van het erepodium. Ook 
Luuk van Oirschot krijgt de smaak 
meer en meer te pakken. Luuk wist 
drie van zijn vijf partijen te win-
nen en behaalde een mooie derde 
plaats. Luuk wist vaak te scoren 
met worpjes die hij links uitvoerde 
en zijn tegenstanders konden dit 
niet altijd volgen. Ook Willem Ver-
voort is de laatste tijd goed bezig. 

Op de training gaat het zelfs nog 
beter dan in de wedstrijden. Dus 
als hij wat meer wedstrijdervaring 
op doet zal hij nog wel vaker in de 
prijzen vallen. Willem verloor wel 
zijn eerste partij, maar daarna won 
hij alles en werd hij mooi tweede. 
Rens van Esch is nog wat slordig 
maar hij werkte wel keihard. Door 
dit harde werken was het lastig 
voor de tegenstander om grip op 
hem te krijgen. Rens gebruikte zijn 
harde werken goed en ook hij werd 
tweede. Matthijs van der Meijden 
won twee van de vijf partijen en 
kwam daardoor net te kort om op 
een derde plaats te belanden. Hij 
wordt wel wat rustiger in zijn spel 
dus met wat meer wedstrijderva-
ring gaat het voor Matthijs spoe-
dig beter. 

Na lang wachten kwam Rick van 
Aarle de mat op. Rick wist ook al 
zijn wedstrijden te winnen en werd 
ook eerste. In zijn laatste partij, die 
ook het spannendst was, moest 
zijn tegenstander helaas opgeven 
en daardoor kreeg Rick automa-
tisch de winst. Maar dat doet geen 
afbreuk aan zijn totale judospel 
van afgelopen weekend. Het was 
gewoon goed. Proficiat! 
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VVRooi/ADR verliest met 1-3 
Dinsdag 7 februari speelde VVRooi H1 een uitwed-
strijd tegen het Waalrese VC Natlab. 

In de eerste set deed VVRooi weinig onder voor VC 
Natlab dat met 25-20 de set wist te winnen. In de 
tweede set kwam VVRooi goed uit de startblokken. 
VC Natlab keek al snel tegen een achterstand aan. 
Doordat het aanvalsspel van VVRooi nu beter uit 
de verf kwam ging de tweede set met 22-25 naar 
VVRooi. Dit was een mooie opsteker voor de Rooise 
heren. In de derde set ging het tot 23-23 gelijk op. 
Helaas kon VVRooi het na de time-out niet afmaken 
en ging de setwinst met 25-23 naar VC Natlab. De 
vierde set was wederom een gelijk opgaand duel. Pas 
in de slotfase stelde VC Natlab met 25-22 de winst 
veilig. VVRooi kan ondanks het 1-3 verlies terugkijken 
op een goede wedstrijd.    

volleybal

Anne Markgraaff 10e op Brabantse 
Kampioenschappen 

paardensport

Afgelopen weekend gingen de ponyruiters aan 
start op de Brabantse kampioenschappen springen 
te Schijndel. Ondanks dat de Nijnselse Ponyruiters 
goed presteerden, viel alleen Anne Markgraaff met 
Suzuki’s Henkie in de prijzen.

In de Den Bosch was een groot deelnemersveld met 
52 combinaties, waarvan er maar liefst 32 zich voor 
de barrage plaatsten. Anne Markgraaff en Henkie re-
den een mooie foutloze ronde in de barrage en wer-
den hiervoor beoordeeld met 103 stijlpunten wat hen 
de 10e prijs opleverden. 

Net buiten de prijzen, maar ook erg goed gereden, 
vielen: Larissa Laenen die ook een mooie foutloze 
ronde reed met haar pony Kassandera, Sidney Ren-
ders en Veerle van de Pasch, die helaas een tijdfout, 

maar wel erg hoge stijlpunten kregen. Ook Nina van 
Enckevort maakte een goede comeback na een toch 
wel vervelende blessure. Pleun van de Pasch en Eve-
line Hazenberg deden ook een mooie gooi naar de 
titel, maar grepen dit weekend naast de prijzen.

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051

 w
w

w
.a

d
co

m
m

u
n
ic

at
ie

.n
l 
• 

A
an

b
ie

d
in

g
en

 a
lle

en
 g

el
d
ig

 i
n
 d

e 
va

n
 R

ij
si

n
g
en

 D
ie

p
vr

ie
s 

w
in

ke
ls

 z
o
la

n
g
 d

e 
vo

o
rr

aa
d
 s

tr
ek

t,
V

a
n

 w
o

e
n

sd
a
g

 1
5

 f
e
b

r.
 t

/
m

 d
in

sd
a
g

 2
1

 f
e
b

r.
 2

0
1

2
. 

Pr
ij
ze

n
 i
n
 e

u
ro

’s
. 

Pr
ij
sw

ij
zi

g
in

g
en

 e
n
 z

et
fo

u
te

n
 v

o
o
rb

eh
o
u
d
en

.

Worsten-
broodjes 
30 stuks 
van 9,95

Bami- / nasi goreng, 
macaroni, spaghetti
Welten, 400 gram. 

2,49

Tosti ham/kaas,
tosti burger of 
vlamtosti
per stuk 0,99 / 1,29

Erwtensoep
Diepvriesspecialist, 
1 liter. 3,25

Broodje frikandel
Diepvriesspecialist, 
8 stuks. 6,99

Varkenssate in saus
met of zonder stokjes
Diepvriesspecialist, zakje 1,99
doos 12 zakjes. 21,95

Frikandel extra
Diepvriesspecialist, 40 stuks. 10,49

Bistro hamburgers
Diepvriesspecialist, 12 stuks. 4,25

Broodje bapao 
o.a. kip, varken, rund
Mayam, per stuk. 0,69

Party garnalen
Epic, 1 kg. 12,95

Maatjes haring
Neptunes, 4 stuks. 3,99

 1,79

 0,59 2,49

 1,49
 15,99

 4,95

 3,79

 2,99

 9,95

 0,79

 7,49

SPAARKAARTAANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS loempia kip/ham speciaal
2 stuks, ook geschikt voor in de oven

nu

 6,95
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Varkenssate in saus

EXTRA 
AANBIEDINGalleen geldig op 

17, 18, 20 en 21 febr.

2 dozen

 11,11
max. 4 dozen per persoon

OP=OP

CARNAVALS KRAKER!

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Belle Fraîche 
De laatste jaren veranderen langzaam veel van 
onze eetgewoontes. Men eet steeds vaker afhaal- 
en kant-en-klaar maaltijden i.p.v. de traditionele 
Hollandse maaltijd. Veel van de afhaal- en kant-en-
klaar maaltijden zijn rijk aan verzadigd vet en zout. 
Er wordt weinig tot geen groenten gegeten en de 
consumptie van producten die veel suiker bevatten 
groeit. Deze veranderingen zijn ongezond en dus niet 
goed voor ons lichaam.  

la Sonnerie wil haar verantwoorde manier van koken 
extra onderschrijven en introduceert vanaf 1 februari 
2012 een speciale menukaart onder de naam 
Belle Fraîche.

Binnen de uitgebalanceerde Belle Fraîche maaltijden 
worden eerlijke en gezonde ingrediënten zoals 
duurzaam gevangen vis, vlees, groenten en kruiden, 
met aandacht en zorg gecombineerd tot een 
smaakvol geheel. De verantwoorde samenstelling 
wordt zorgvuldig bewaakt door diëtiste 
Joyce Coumans. 

Bekijk de menukaart op www.sonnerie.nl

î
Dagelijks verantwoord genieten

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs
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Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Kofferen 4
tel. 0 413-769027

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Heuvel 34
tel. 0413-870049

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

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

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

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

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

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

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

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

Compleet 
verzorgd

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

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

Heuvel 20
tel. 0413-473 567

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902

Tricomp heet vanaf 15 september Optie1 Sint-Oedenrode. En dat betekent dat je naast computers bij ons nu alles vind wat je zoekt op telecom-

gebied. Van de nieuwste toestellen en tablets tot de scherpst geprijsde abonnementen. Nieuw en verlenging. Privé en zakelijk. Ook helpen we je 

graag met vast, mobiel én prepaid internet. En natuurlijk kun je blijven rekenen op de beste service. Ook na je aankoop. Kom op 15 september langs 

en profi teer ook nog eens van 4 unieke aanbiedingen en van 25% openingskorting op alle accessoires.*

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Optie1 nu ook in:

J O U W  E E R S T E  K E U S  I N  T E L E C O M W W W . O P T I E 1 . N L

O p t i e1  S i n t- O e d e n r o d e ,  B o r c h m o l e n d i j k  2 0 ,  5 492 A K  S i n t- O e d e n r o d e ,  0 413 - 4 8 6 0 5 4

25%  korting 
 op accessoires!*

BlackBerry 
8520

Incl. 15,- beltegoed

139,00

Prepaid

Samsung 
Galaxy S II

GRATIS

0,00
  p.mnd*

42,50

2-jarig iSmart 300
300min + 1000MB data

De eerste 3 maanden

Terra Mobile 
1528 Laptop

15.6” HD LED Display
Intel Dual Core B950M Processor
2 GB Intern Geheugen
320 GB Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer 
Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

389,00

Samsung 
RV720 Laptop

17.3” HD LED Display
Intel Core i3 2310M Processor
4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

549,00
2 GB Intern Geheugen

Microsoft Windows 7 
Home Premium 32-Bit

4Gb Intern Geheugen
320 Gb Harde Schijf
DVD±RW Dual Layer
Microsoft Windows 7 
Home Premium 64-Bit

www.rooi2000.nl

Heuvel 32
tel. 0413-479291

www.rooi2000.nl

Cadeaushop

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE | 0413 870049
INFO@MARIJKE-WELTEN.EU

Be my Valentine
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Mini’s waterpoloën voor de 
eerste keer 

Afgelopen zondag 12 februari 
was het dan eindelijk zo ver. De 
mini's van waterpolovereniging 
Argo mochten in het grote Pieter 
van den Hoogenband zwemsta-
dion hun kunsten laten zien. De 
afgelopen maanden is er hard ge-

traind om een wedstrijd te kunnen 
spelen. En wat was dat spannend! 
Een groot zwembad, veel publiek 
en voor sommigen de allereerste 
keer een waterpolowedstrijd spe-
len. Ze gingen dol enthousiast het 
water in en ze mochten vijf keer 

een wedstrijdje spelen. De och-
tend vloog om en ze kunnen ei-
genlijk niet meer wachten op een 
volgende keer. Gelukkig is dat al 
snel. En wel op 18 maart in ons 
eigen zwembad De Neul in Sint-
Oedenrode.

waterpolo turnen

4e divisie onderbouw/bovenbouw 
wint eerste wedstrijd  

Op 11 februari 2012 turnde het 
gemengde 4e divisie team van 
Dioscuri tegen Sine Cura uit Veg-
hel haar eerste wedstrijd. Voor 
Dioscuri kwamen Femke Habra-
ken (pupil 1), Nathalie Brands 
(pupil 1), Paula Verwaard (pupil 
2), Elena Haenen en Fleur Habra-
ken (beide jeugd bovenbouw) in 
actie. Helaas ontbrak Jill Eester-
mans wegens een blessure.

De wedstrijd begon met een vloer-
oefening. Voor Femke en Nathalie 
waren dit hun allereerste oefenin-
gen in wedstrijdvorm. Zij lieten bei-
den een mooie oefening zien met 
daarin een goede overslag en koprol 
achteruit met rechte armen. Paula 
scoorde met haar goed uitgevoerde 
oefening met daarin een mooie stut 
en fraai uitgevoerde boog de mees-
te punten, liefst 12.70 punten. De 
wedstrijd werd vervolgd op de balk. 
Fleur liet hier een mooie oefening 
met radslag en salto als afsprong 

zien. Hier kreeg zij de hoogste score 
van 10.75 voor. Ook Elena turnde 
een prima oefening op de balk met 
daarbij ook een goede radslag en 
een fouetté draai. Bij het onder-
deel sprong werd het spannend. De 
meiden van Sine Cura lieten hier al-
lemaal een mooie sprong zien, wat 
hen veel punten opleverde. Maar 
ook Paula met een scoore van 12.90 
(hoogste van de dag!) en Nathalie, 
12.15 punten, lieten een prachtige 
sprong met mooie rechte benen 
zien. Het laatste onderdeel was de 
brug. Op dit onderdeel waren beide 
teams aan elkaar gewaagd. Femke 
liet hier een prima hoge buikdraai 
en een spreidondersprong zien. Dit 
leverde haar zelfs 12.25 punten op.
De meiden van Dioscuri wisten 
deze wedstrijd te winnen met een 
puntenaantal van 182.3 ten opzich-
te van 177.6 voor Sine Cura.
Individuele uitslag: Paula 1e, Femke 
3e, Fleur 4e, Elena, 8e en Nathalie 
10e.

v.l.n.r. Elena, fleur, Paula, Nathalie en femke

Het Roois Kultuur Kontakt en De Vriendschap 
presenteren op zaterdag 3 maart 2012 voor U:

 

Vlaamsch Culinaire Concert 
met live band STANZA!!

Aanvang: 19.30 uur
 

Inclusief:
-    Heerlijk Belgisch biertje

-    3-gangen diner uit de Vlaamse keuken (ook voor vegetariërs indien aangegeven)
-    Live muziek van de band Stanza

 
Terwijl u geniet van een heerlijke 3-gangen diner uit de Vlaamse keuken brengen de Bel-

gische heren van Stanza hun programma 'Belgische Helden'  ten gehore, een muzikale 
bloemlezing uit de beste hedendaagse Belgische liederen.

 

Dit alles voor € 29,50 p/p
 

Kaartverkoop vindt plaats bij: 
VVV kantoor in Sint-Oedenrode, Kerkstraat 20

‘t Paperas in Sint-oedenrode, Markt 25
Reserveren is ook mogelijk door contact op te nemen met de Vriendschap

Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30 5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30 5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

Carnaval 2012 in Boskant!!
 

Vrijdag 17 februari:  Dansmariekesfestijn! 
    Zaal open vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 18 februari:     Kinderoptocht in Boskant! 
    Prijsuitreiking in De Vriendschap met DJ Raldo   
    tijdens de afterparty
    Kinder discotheek in het café vanaf 15.00 uur

Zondag 19 februari:     Afzakken na de Rooise optocht!

Maandag 20 februari:     Dweilen naar en in Boskant!

Dinsdag 21 februari:     Boerenbruiloft! 
    Reserveer nu kaarten voor het 1001 nachtmaal!
    Aanvang maaltijd: 12.30u.  Prijs: € 12,50 p/p. 
    Receptie voor iedereen toegankelijk vanaf 14.15 uur.
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Voetbal

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 12/2:
Den Dungen 1-Boskant 1  0-1
Den Dungen 2-Boskant 2  1-1

Uitslagen jeugd:
Alle wedstrijden afgelast

Programma senioren do 16/2:
Beerse Boys 1-Boskant 1  20.00u
Volkel 2-Boskant 2  20.00u
lagere teams trainen 
in de gymzaal van  19.30u. – 20.30u

Programma senioren woe 22/2:
Wilhelmina Boys 1-Boskant 1  20.00u.

Programma jeugd:
In verband met Carnaval is er geen 
programma op zaterdag 18 februari.

Ollandia

Uitslagen senioren:
Alle wedstrijden afgelast

Uitslagen jeugd: 
Alle wedstrijden afgelast.

Programma jeugd en senioren:
Do 16/2: 
Mixtoernooi voor Ollandia Dames, 
Heren en B-jeugd aanwezig 18.45 uur. 

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal 
Competitie

Programma vrij 17/02: 
geen programma i.v.m. carnaval.
Programma ma 20/02: 
geen programma i.v.m. carnaval.
Programma vrij 24/02 Jan Bekkers 
Trofee: 
Bart Klerkx Hoveniers – 
Woonwinkel Exclusief Wonen 19.30u
Wetering Boys – 
Envo Installatietechniek 20.30u
SAM Detachering – 
Schildersbedrijf Gebroeders Harks 21.30u
Programma ma 27/02 Jan Bekkers 
Trofee: 
’t Stroatje/v.d. Zanden onroerend goed 
– Gerits / v.d. Warenburg  19.30u

Overige sporten

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 8/2:
1 Dms. N.Vervoort- T.Klomp en Mevr. 
W.v.Gerwen- Hr. H.v.Erp 57,50 % 2 
Echtpr. Seegers 56,67 % 3 Echtpr. Raai-
makers en Echtpr. v.Gerwen 55,42 %.

B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 8/2: 
A Lijn 1. Harrie en Marianne Timmer-
mans 56.777 % 2. Piet Huiberts-Coen 
Meuwissen 56.25 % . 3.Peter Sche-
pers- Liesbeth Bekkers 55.73 % 4. 
Marie Catrien Wielens- Jan v.d. Velden 
54.69 % B Lijn; 1. Truus v. Heesch-Ad-
die Rijkers 60.42 % 2. Piet en Leny v. 
Rooy 57.64 % 3. Bert en Joke v.d.Laak 
53.33 % 4. Hilde v.d. Kaden- Diny Vos 
52.78 % zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 25/1:
A-lijn: 1.Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad  60 2.Riet van Heijningen & 
Theo van Heijningen 57,56 3.Irmgard 
Etman & Willem de Roo 56,67 4.Jos 
van Rijbroek-Vervoort & Harrie van 
Rijbroek  55,63 B-lijn: 1.Nettie Hulsen 
& Jeanne Verberk 58,58 2.Betsy van 
Kaathoven & Tiny v.d. Pasch 55,43 
3.Marijn van de Akker & Evert Vugs 
55,38 4.Willy Swinkels & Will Schil-
der 52,9 C-lijn: 1.Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 57,08 2.Tineke Klomp & 
Lenie Tijsma  55,83 3.Diny 
v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Biggelaar 
55,83 4.Jan Engbers & Jaap Laman 
Trip 54,17

waterpolo

Argo
Uitslagen
De Zuidwesthoek - B1 1-4
De Treffers - D2 2-14

De Treffers - E1 6-5
De Treffers - Heren 1 10-9
DZT`62 - Heren 2 7-6

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Nijnsel
Uitslagen:
Tovido 2-Nijnsel 1  4-8
Nijnsel 2-Flamingo’s (M)  3-8
Nijnsel C1-Korloo C1  9-2
Nijnsel C2-BMC C2  6-1
Blauw Wit (Ha) D1-Nijnsel D1  1-1
EDN ’56 E2-Nijnsel E1  8-9, 
strafworpen 4-0.

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
Uitslagen: 6 februari – 11 februari 
Olland 1-Helden 4 3-2 
Olland 2-Olland 4 3-2 
Olland 3-Loosbroek 2 2-3 
Olland 5-Heeze 2 2-3 
Olland 6-Liempde 2 3-2
  
Competitieprogramma:  
27 februari – 4 maart  
aanvang wedstrijden: 20.00 uur  
Hoogeloon 2-Olland 1 di 28-02-12
Olland 2-Schijndel 1 di 28-02-12
Olland 4-Olland 3 ma 27-02-12
Olland 5-Schijndel 2 wo 29-02-12
Heeze 2-Olland 6 do 01-03-12

KV Odisco

Uitslagen Woe 8/2:  
Corridor 5 -  Odisco 2 6 - 6
Za 11/2:
Celeritas (S) D1 - Odisco D1        7 - 6
Blauw Wit (Ha) E1 - Odisco E1     1 - 0
Zo 12/2:
De Weebosch 1 - Odisco 1         17 – 4

Programma
Voor volgende week geen programma 
i.v.m. carnaval!!!!

voetbal Programma v.v. Boskant 

In verband met Carnaval wordt 
er komend weekend niet gevoet-
bald. Om die reden zijn een aantal 
oefenwedstrijden verschoven naar 
een doordeweekse avond.

Op zondag 4 maart staat er weer 
een volledig competitieprogramma 
op de rol. Hopelijk is het weer dan 
zodanig veranderd dat voetbal ook 
weer mogelijk is. Voorlopig blijft het 
behelpen en wordt er mondjesmaat 
getraind. Gelukkig beschikken veel 
verenigingen over  (schoonge-
maakte) kunstgrasvelden, zodat er 

zo nu en dan toch nog een oefen-
wedstrijd gespeeld kan worden.

Boskant 1 en 2 oefenden afgelo-
pen zaterdag op de kunstgrasvel-
den van OJC uit Roosmalen tegen 
de selectieteams van Den Dungen. 
Boskant 1 wist het vaandelteam 
van Den Dungen met 0-1 te ver-
slaan door een laat doelpunt van 
Hein vd Warenburg. Boskant 2 
speelde tegen de reserves van Den 
Dungen 1-1. Geert Habraken te-
kende namens Boskant 2 voor de 
gelijkmaker.

Voor Boskant 1 staan er de ko-
mende periode 2 oefenwedstrijden 
op het programma; donderdag 16 
feb uit tegen Beerse Boys 1 en 
woensdag 22 feb uit tegen Wil-
helmina Boys 1. Boskant 2 speelt 
donderdag 16 feb uit tegen Volkel 
2. Aanstaande donderdag 16 feb 
komen ook de lagere teams weer 
in actie. Van 19.30 tot 20.30 uur 
wordt er getraind in de gymzaal.
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

Ook voor Ollandia carnaval
Opnieuw was het weer spelbreker 
en werd er in het afgelopen week-
einde niet gevoetbald. In het ko-
mende weekeinde zal er opnieuw 
geen voetbal zijn want dan wordt 
zeker in het zuiden alles over-
heerst door Carnaval.

Bij Ollandia willen ze carnaval spor-
tief in te zetten en daarom is er op 

donderdag 16/2 een voetbaltoer-
nooi tussen teams bestaande uit 
een mix van senioren Dames en 
Heren en B-junioren. Aansluitend 
willen we met z’n allen het succes 
vieren van het winnende team en 
opwarmen voor het carnaval. Al is 
er komend weekeinde dan geen 
voetbal, in het weekeinde na car-
naval moeten er al wel competitie-

wedstrijden ingehaald worden en 
staan er ook weer diverse oefen-
wedstrijden op het programma, dus 
ook in de komende weken is het  
weer belangrijk om de conditie en 
spelritme weer op peil te brengen 
en te houden. Om op de hoogte te 
blijven van alle voetbal- en overige 
activiteiten kijk dan regelmatig op 
de Ollandia site www.ollandia.nl  

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

Club info:

www.vvboskant.nl
www.vvnijnsel.nl
www.ollandia.nl
www.rhode.nl

Houd www.mooirooi.nl 
in de gaten 

voor spetterende carnavalsfoto’s!!
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Sint Oedenrode

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

8 januari - 18 maart 
Expositie fotograaf 

Jan Ebbenn
Odendael 

16 januari - 2 maart 
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay
Mariëndael 

15 februari 
Kinderknutselen

  Meerschot 

15 februari  
Culturele Middag 

(50+ Carnavalszitting)
  Odendael 

15 februari  
Culturele Avond 

(50+ Carnavalszitting)
  Odendael 

15 februari  
Gezellige avond kegelen

  de Vresselse Hut 

15 februari  
Rooise Biergilde
  Café Van Ouds 

 16 februari  
Drumcirkel

  Leef & Vind Olland 

  17 februari  
Carnavals kaarten

  Meerschot 
 

  18 februari  
Carnavalsbal 55+

  Odendael 

   25 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Open Rooise 

Cross- en trimcompetitie
  Park Kienehoef 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek 

26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Two Voices

  café Oud Rooij 

27 februari  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij

  1 maart  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

2 maart  
Kaarten in Meerschot

  Meerschot 

3 maart  
Kind Ouder avond
  café ‘t Pumpke 

3 maart  
Stanza: Belgische Helden 

  De Vriendschap 

4 maart  
Tafelvoetbaltoernooi

  Café Oud Rooij 

5 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

6 maart  
Lezing: Tommy Wieringa

  Kasteel Henkenshage 

6 maart  
Lezing: vrouwen en 
hart-en vaatziekten 

  de Holm 

7 maart  
Kienavond
  Meerschot 

9-10 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

10 maart  
Black & White Party 

2nd edition
  Oud Nijnsel 

11 maart  
Cursus Spirituele ontwikkeling 

  Leef en Vind 

11 maart  
Strike 2

  Café Oud Rooij 

11 maart  
Roois gemengd koor: 
Elgar in twee koren 

  Martinuskerk 

12 maart  
  Loonse en 

Drunense duinen
  d’n einder 

12 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

13 maart  
KBO film: 

The name of the rose
  Odendael 

14 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

15 maart  
Drumcirkel 

  Leef & Vind Olland 

16 maart  
Jaarvergadering 

  Meerschot 

16 - 17 maart  
Toneelver. Klavertje Vier

  De Beckart 

18 maart  
Olat wandelsportvereniging

  Middelrode 

18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling 
Eric van de Ven

  Mariendael 

18 maart  
Speelgoed- en kinderkledingmarkt

  Meerschot 

18 maart  
Halfvastenspektakel

  Feesttent Markt 

19 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

21 maart  
Roois Biergilde 
  Café Van Ouds 

 22 maart  
Wereldwaterdag

  
24 maart  

Gezinskegelen
  Vresselse Hut 

25 maart  
Detsit

  Café Oud Rooij 

25 maart  
Zomertijd

  25 maart  
Mega Vlooienmarkt

  de Beckart 

25 maart  
MooiRooi 

Open Deur Dagen
  Centrum Sint-Oedenrode 

26 maart  
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

30 maart  
Kaarten 

Meerschot

  31 maart  
25-jarig bestaan van 

Johnny T & the half souls 
  de Vriendschap

  5 april  
Kaarten in Boskant
  De Vriendschap 

6 april  
Goede vrijdag

 
 6 april  

Goede Vrijdag: 
winkels open   

tot 17 uur
  Centrum Sint-Oedenrode 

8 april  
Paaseieren zoeken / eten

  Café Oud Rooij 

8 april  
1e Paasdag

  9 april  
2e Paasdag

  9 april  
Olat wandelsportvereniging

  Asten 

9 april  
Paashaas op bezoek

  Kinderboerderij 
Kienehoeve 

10 april  
KBO film: Casablanca

  Odendael 

Evenementen

Heden nieuwe ansichtkaarten van MooiRooi.nl 
Gratis verkrijgbaar op ons kantoor: Heuvel 17



Woensdag 15 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe40 

voor foto's en meer informatie kijk op mooirooi.nl
demooirooikrant en mooirooi.nl wensen u fijne carnavalsdagen!!

17 t/m 21 februari
Carnaval!!! 

Papgat
  

17 februari  
Feesttent jeugdcarnaval open

Markt 

17 februari  
Dansmariekes toernooi

De Vriendschap 

  17 februari  
Jeugdcarnaval presenteert: 

Ultra Dance Party
Tent op de Markt 

18 februari
Ontsteken carnavalskaars

Kapelleke Everse 

18 februari
Sleuteloverdracht 

gemeentehuis

18 februari
Onthulling Wilhelmke Pap

Centrum Papgat

18 februari
Sleutel ophangen 

De Beurs

18 februari
Carnavalsmis
Martinuskerk

  18 februari 
Kinderoptocht 

Boskant

  18 februari  
Carnavalsbal 55+

Odendael 

19 februari
Overdracht en serenade 

Prinsenwagen
Centrum Papgat

19 februari
Optocht Papgat
Centrum Papgat

19 februari
Prijsuitreiking optocht
Feesttent op de Markt

20 februari
Kinderoptocht 

Centrum Papgat

20 februari
Kinderoptocht

Nijnsel

20 februari
Kinderoptocht 

Olland

21 februari
Krullenbollenbal
Tent op de Markt

 21 februari 
Boerenbruiloft!

Boskant

 21 februari
Verbranding Wilhelmke Pap

Markt

Stichting Papgat. Optocht 2012. Deelnemerslijst.   
 
NR TITEL      DEELNEMER 
 We reie dur     EHBO / Wilhelmke Pap 
1 We zien ‘t Béste in Rooi    Showkorps Brabantband 
2 Papgat zie ons dit jaor wir fluitend zitten  De Buurt Vogelenzang 
3 Papgat zie ons dit jaor wir fluitend zitten  De Buurt Vogelenzang 
4 Ôk mi dees daag vange wij ze op!   De Bellefleurtjes 
5 skôn Sisters met café 2 koppig   Colinda Markus en Loes Gloudemans 
6 We breijen d’r un ènd âon    De Leutmakers 
7 Hart van Olland     Buurtvereniging de Achterhoek 
9 ‘t is énne grote poppekast    VC de Deurdouwers 
10 ‘t is gin gezicht     Duo Durspuule 
11 De maOORi’s     Berry Verhagen – Jan.Paul vd Laar 
12 Wa’n gedonder zonder ons Dorien. Wie hi heur gezien? Harmonie Nijnsel 
14 Al moet ik klunen dur de Dooi, Mi carnaval ben ik in Rooi kv De Narrekap 
15 Vur carnaval schuive we alles oan de kant  kv De Narrekap 
16 Alles op (z)ún kop    CV ‘t Skrothupke 
18 Alles op zún kop     CV ‘t Skrothupke 
19 Wij hebbe d’r Hart vur!    Buurtvereniging ‘t Keerpunt 
20 Aankomende TV-sterren    Dans-Mar-Grietjes 
21 D’n dikke & ikke nemen de leiding   D’n Dikke & ikke 
22 Samba Jungle     Samba Rooi 
23 De jeugd kaapt carnaval    Stichting Jeugdcarnaval 
24 We kèke nauw naor ouw    De Weieven 
25 Gin gedonder , Hoe – Hoe gekker, Hoe – Hoe skônder C.V. De Plekkers 
27 Gin gedonder, Hoe meer kleure hoe skônder C.V. De Plekkers 
28 Ok mi dees crisis houden wij de kop boven water VC De Kantelaars 
29 Ut is één grote poppe-kast!   Buurtvereniging de Pleintrekkers 
30 Vur carneval komme wellie bove woater  VC de Muskebiers 
31 Wij zitten al 44 jaar op een lijn   C.C. De Lepkes 
32 44 jaar daar staan wij even bij stil   C.C. De Lepkes 
33 Nao al die tijd, nog inne witteg(h)eit  C.C. De Lepkes 
34 Mè zakken vol plezier, vieren wij ons fistje hier. C.C. De Lepkes 
35 3D’aag blauw     CV D’n Egelantier 
37 Nog steeds crisis, nog steeds noot. Daarom lopen wij weer in het rood - Ollandse Dorpskapel 
38 BALAVIA CV     De Heikneuters 
39 LAVENKID(T)S     CV De Heikneuters 
40 Kneutervolk A-LAAF    CV De Heikneuters 
41 ALAAF      CV De Heikneuters 
43 Hoe gekker hoe skônder    Dames Raad van Elf en stichting 
44 Gin gedonder Hoe gekker hoe skônder  Prins Frans Pap d’n derde

Route: Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke vorsel van Kessellaan, 
Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog Hendrikstraat, Heuvel, Markt.
Omstreeks 16:30 uur zal de optocht gefinisht zijn, waarna er om 17:00 uur de 
prijsuitreiking gehouden wordt in de Jeugdtent op de Markt. 




