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Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
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A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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.

Papgat mag weer trots zijn op prachtige carnaval

Een briljante optocht in Rooi, 
prachtige kleinere optochten in 
het centrum en in de kerkdor-
pen, een sfeervolle jeugdtent, het 

struifconcert, de kinderdisco op 
de Kienehoef, de boerenbruiloft in 
Boskant, het Pullen Vullen Friet-
festijn, het snertconcert, de borrel-

bus, de sleuteloverdracht, de car-
navalsmis, tientallen buitendorpse 
kapellen op maandag, DJ Paul El-
stak in de Beurs. Zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. Papgat 
stond ook dit jaar weer bol van de 
activiteiten en wat hebben we er 
met zijn allen weer van genoten…

Voor jong en oud is carnaval in 
Papgat heel speciaal. Aan iedereen 
is gedacht. Samen zetten we de 
bloemetjes buiten, vooral samen. 
Dat hebben de Papbuiken en Pap-
buikinnen onder andere te dan-
ken aan een perfecte organisatie. 
Dankzij Stichting Papgat staat Rooi 
ieder jaar weer op zijn kop tijdens 
de carnavalsdagen. Alles is tot in 

detail geregeld. Veel mensen staan 
er niet bij stil wat er allemaal bij 
komt kijken. Vandaar dat een groot 
compliment aan Stichting Papgat 
wel eens op zijn plaats is. Ze hebben 
de kracht gehad, om na het over-
lijden van raadslid Theo Strijbos er 
het beste van te maken. Het zal niet 
altijd mee hebben gevallen, maar 
toch stonden ze voor iedereen klaar. 

Behalve Stichting Papgat hebben 
ook de verschillende horecagele-
genheden in heel Sint-Oedenrode 
er alles aan gedaan om de slogan 
van de prins tot uiting te laten ko-
men. Geen gedonder, hoe gekker 
hoe skonder. Papgat mag trots zijn 
op deze prachtige carnaval!! 

Oosters huwelijk gaat toch door, ondanks bezwaren
Daar kwamen ze aan op hun ka-
meel. Al waggelende en wiegend 
togen Sultan Ali ’Bernie’ Baba en 
Sultana Fati ’Mari’ Gana (Bernie 
de Brouwer en Marion Schepens) 
richting De Vriendschap. Daar 
werden ze door beide families en 
veel vrienden onthaald om niet 
veel later op het huwelijkstapijt 
te klimmen voor de kerk in de 
Boskantse Oase. Ondanks enkele 
bezwaren, kon het onechtelijke 
huwelijk toch nog plaats vinden. 
Het Oosters sprookje duurde nog 
even voort…

Met het zand nog in de ogen na 
een barre tocht door de aangren-
zende woestijn pakte Mullah El-
Abdullah – de geestelijke uit de 
fles - het woord. Hij wende zich tot 
het bruidspaar. Zij hadden aller-
minst zand in hun ogen. Hun kij-
kers waren doordrenkt van liefde. 
Vooral als Sultan Ali ’Bernie’ Baba 
en Sultana Fati ’Mari’ Gana elkaar 
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Pullen Vullen Frietfestijn in Nijnsel

Nijnsel is 
dit jaar het thuishonk van 

de Prins. Dat was vrij duidelijk. 
Hij was regelmatig in het dorp te 
vinden. Er was ook veel te doen. 
Behalve de traditionele maan-
dagmiddag, waarbij het vooral 
druk was door de kinderoptocht, 
was het ook erg druk op de zater-
dagavond. De Beckart was toen 
het toneel voor het Pullen Vullen 
Frietfestijn. 

Rond acht uur druppelden de 
mensen al binnen om zo snel mo-

gelijk een grote pul te 
scoren. De rest van 
de avond was het 
volle bak. De pul-
len vlogen over de 
toonbank en ook 
de frietjes vonden 
gretig aftrek. Ook 

dit feest be-
gint een aar-
dige traditie te 
worden. Het 
lijkt namelijk 
iedere keer 
weer drukker 
te worden.

Nijnsels optochttalent laat zien 
wat het in huis heeft
Tijdens de grote optocht van Pap-
gat scoorde Nijnsel goed. De Hei-
kneuters werden tweede met hun 
prachtige wagen en d’n Egelantier 
pakte de Publieksprijs en de eer-
ste prijs bij de grote groepen. Een 
aantal knappe prestaties dus. De 
jeugd uit Nijnsel nam daar een 
goed voorbeeld aan. Voor hun 
eigen optocht in het Kneutergat 
knutselden ze de mooiste wagens 
en pakken in elkaar. Er is talent, 
dat is zeker. Wellicht winnaars 
voor de toekomst. Wie zal het 

zeggen.

Onder een 
stralend zon-
netje krioelde 
de lange sliert 
carnavalsvier-
ders door de 
Nijnselse stra-
ten. De start 
was uiteraard 
bij de Bec-
kart, evenals 
de finish. De 
kinderen had-
den er zin in. 
Eindelijk kon-

den ze hun prachtige creaties laten 
zien aan het publiek en misschien 
wonnen ze er wel een prijs mee. 
Een hele groep kinderen liep ‘op 
zijn Frans’ haar ronde, wat meiden 
smeerde ‘m, een club oude da-
mes schuifelden in de stoet mee. 
Ze werden geflankeerd door een 
flinke groep kinderen die met de 
bootjes vier dagen rond voeren. 
Natuurlijk liepen ook de smurfen 
van d’n Egelantier weer mee en 
ook hier stalen ze de harten van 
het publiek. 

Ook in Nijnsel stonden veel men-
sen aan de kant van de weg om 
hun waardering te uiten. Tussen 
de gewone burgers stond ook een 
heel speciaal persoon, de Prins! 
Met zijn megafoon sprak hij het 
publiek toe en hij had het duide-
lijk naar zijn zin. Dankzij de deel-
nemers, want zij zorgden voor een 
mooie optocht!

Individuele:
1: Roy en Yori  - Hier gin gedonder, 
hoe klender hoe skonder
2: Esme en Nina - Drumkliko
3: Lukas en Wim - Aaibaar
4: Willemijn en Guus - Wij bolde-
ren door Nijnsel
 
Kleine groepen
1: Paulien, Lieke, Iris, Emma, en 
Hera - oude oma's kunnen ook 
nog feesten
2: Indianen, mi deez daag dansen 
en gooien wellie tot-hum
3: Geert, Jasper, Jan, Suzanne, Gijs 
en Teun - Ollie'de gullie d'n ullie'n 
ok?
4: Thijs, Anouk en Brent - gin ge-
donder hoe gekker hoe skonder
5: Mirthe Verhagen - Ging gedon-
der hoe gekker hoe skonder
6: Mathijs, Joep, Roza, Guus - 
Grease lightning
7: Dione, Ashley, Floris - de spor-
tieve snoepkonten
 
Grote groepen:
1: De kiendjes van.... - carnaval 
wellie vaoren ok 4 daog mee
2: De Weieven - wei doen ut op 
z'n frans 
3: De houtsnippen - wij doen ut op 
z'n frans
4: D’n Egelantier - 3 daag blaauw

CARAVANSHOW
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 februari

Van Uden Caravantechniek, Jan Tinbergenstraat 6, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel: 0413 - 477 022, www.vanudencaravans.nl

a.s. Zondag open!!!

Acties:
3 weken huur, twee betalen!
Speciale prijs caravan movers!
Speciale prijs onderhoudsbeurt 
uitgevoerd voor 31 maart!
Nieuwste modellen 2012

Officieel Bürstner 
dealer Zuid-Nederland

Van Uden Caravantechniek 
is gespecialiseerd in alle merken caravans:
Bürstner Fendt, Hobby, KIP, LMC, TEC, 
Dethleffs, Chateau en nog veel meer.

DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

Lopend bu�et en WOK teppanyaki 
Elke zaterdag lopend bu�et

2,5 uur onbeperkt eten en drinken voor €19,80
op zondag voor €21,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode
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Ik moet de batterij wisselen van mijn 
wekker,
de batterij van mijn zaklantaarn,
de batterij van mijn scheerapparaat.
En mijn eìgen batterij?
Dat zit wel goed.
     
Kees Hermis

De lèkkerste pirre hangen alted ’t hógste
(De lekkerste peren hangen altijd het hoogst)
De beste dingen zijn het moeilijkst te bereiken

Bron: Brabants spreukenboekje. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Carnaval 2012 zit er weer op

En?
goeie carnaval

gehad?

Ik kan me
niet herinneren dat

ik het niet gezellig heb 
gehad! Maar kan me

sowieso niet veel
herinneren..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Ik, als zuigende minnaar 
  
 

ik zuig immer 
zacht en traag 
van het zoete bloed

zeg maar gerust,
óók liefdevol
zoals dat slechts 
een echte minnaar doet

het is echter zo,
zucht de
stervende vlo

dat mijn tijd van 
heengaan 
is gekomen

steeds meer 
tref ik de verzuurde mens

toen ik aan jou
was begonnen
wist ik het zeker

het chagrijn
is niet meer
in te tomen

Online offerte voor uw administratie?

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

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
anja@mooirooi.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.

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: 

Frans Sijbers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ria Boudewijns
Hoogstraat 5

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Dit is Jeugdzorg
Hoe ziet een jeugdzorgjongere 
de jeugdzorg? Wat doet een 
jeugdzorgmedewerker zoal ge-
durende zijn of haar werkweek? 
Wat zijn opvallende projecten 
en welke getallen gaan er in de 
jeugdzorg om? Je leest het op 
www.ditisjeugdzorg.nl. 

De Nederlandse Jeugdzorg heeft 
op donderdag 16 februari in 
het perscentrum Nieuwspoort 
in Den Haag de website Ditis-
jeugdzorg.nl gelanceerd. Brigitte 
van der Burg, lid van de van de 
Kamercommissie Jeugdzorg voor 
de VVD, opende de website of-
ficieel.

De website is onderdeel van het 
project ‘Dit is jeugdzorg’. Via de 
website ditisjeugdzorg.nl worden 
positief-realistische verhalen uit 
de jeugdzorg voor het voetlicht 
gebracht die niet altijd de weg 
naar het grote publiek vinden. 

Tijdens de lancering kwamen de 
Jeugdzorg bestuurders Jan-Dirk 
Sprokkereef en Ans van de Maat, 
een jeugdzorgjongere en een 
professional uit de jeugdzorg aan 
het woord. Ook werd de nieuw-
ste editie van het vaktijdschrift 
Jeugd & Co - met daarin  uitge-
breid aandacht voor het project 
Dit is jeugdzorg  - uitgereikt. Ten 
slotte bracht een jongere van 
Juzt, organisatie voor Jeugd & 
Opvoedhulp uit Noord-Brabant, 
enkele raps ten gehore.
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Guus & Pleun
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Wij willen iedereen bedanken 
voor alle kaarten, bloemen en cadeaus

bij ons 60-jarig huwelijk.

Het was geweldig !
Antoon en Josien van Sinten- van de Burgt

Kinderen klein- en achterkleinkinderen
Zuignap 25 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

In Eindhoven en in Rooi van joggingclub 
Nijnsel, mooi. 

Ik zaag ’n mesien, 
jaa het zal da kloone makt vur carnaval. 

    
    Marie van Boxtel

geboren: 
14 februari 2012

 
ISA

 
dochter van:

Bart Leduc & Dianne Brans
zusje van Rob
 Mauritsstraat 17

5491 JA  Sint-Oedenrode

Geboren 
17 februari 2012

Tije Kremers

Broertje van Ole Kremers
Zoon van Kevin en Marjan 

Kremers-Corsten
De Geerstraat 7

5491 CK Sint-Oedenrode

Mam, we zullen je vreselijk missen
Afscheid nemen doet veel pijn
De laatste weken waren erg zwaar
Deze tijd bracht ons dichter bij elkaar
We hebben gelukkig veel voor je kunnen doen
Zo nu en dan begeleid met een knuffel en een zoen

Na een gelukkig leven, vervuld in liefde en zorg 
voor haar gezin en warme belangstelling voor anderen, 

is van ons heen gegaan

Thea van den Berkmortel - Maas

∗ Erp, 6 september 1930 ϯ Veghel, 19 februari 2012

echtgenote van

Martien van den Berkmortel

eerder gehuwd met

Piet van den Boogaart †

Nistelrode: Annick en Jos
Johan
Marloes
Yvonne

Son: Carla en Michel
Judith
Anke
Joost
Laura

Sint-Oedenrode: Jolanda en Maarten
Kim
Roy

Sint-Oedenrode: Marcel en Doreen
Martijn
Rick
Kirsten

Jekschotseweg 15
5491 RB Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 
23 februari om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus van 
de Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.

Woensdag 22 februari om 20.30 uur is de avondwake in 
genoemde kerk.

Samenkomst voor beide diensten in de kerk, waar tevens 
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Ons mam is thuis, waar u welkom bent om afscheid van haar
te nemen op woensdag 22 februari van 18.00 tot 20.00 uur.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging

Lieve mensen, het is voor ons onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij 

hebben ondervonden 
na het overlijden van 

mijn allerliefste man en onze superpapa

Theo Strijbos

Daarom willen wij op deze manier nog eens laten weten dat de overvolle 
kerk, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten en de hulp bij ons thuis 

ons heel erg goed gedaan hebben 
en een grote steun voor ons zijn.

Heel hartelijk bedankt, ’t was en is enorm.

Anita, Bo en Lynn Strijbos

OVERLIJDENSBERICHTEN

DANKBETUIGING

Voor de warme belangstelling en het medeleven
na het overlijden van onze lieve vader en opa

ANTOON VAN DE VEN
willen wij u hartelijk bedanken.

Alle bloemen, lieve woorden en kaarten 
zijn een geweldige troost voor ons.

Het heeft ons enorm gesteund te merken 
wat voor een bijzonder persoon 

hij niet alleen voor ons, maar voor velen is geweest.
Wij zullen hem ontzettend missen!

In het bijzonder willen wij pastor Van den Bosch, 
dokter Van Osch, het verzorgend personeel van afdeling Passiebloem van 

Odendael, Willemien Vermeulen 
en Jeanne Saris van Kuis Uitvaartverzorging bedanken 

voor hun geweldige inzet en steun.

Familie van de Ven

Sint-Oedenrode, februari 2012

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

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

Ed  
Gefeliciteerd!
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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  

as zondag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

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

Ollandse optocht: om trots op te zijn

Maandagmiddag 13.30 uur. Mu-
ziek klonk in de verte. Zou dat…? 
Jawel, hoor, het geluid kwam snel 
dichterbij. De Ollandse optocht 
was zoals gebruikelijk gestart 
vanaf de parkeerplaats d’n Ekker. 
Het publiek wachtte even verder-
op. Zo’n 170 deelnemers liepen 
of reden dit jaar mee, verdeeld 
over 15 verschillende inschrijvin-
gen. Een gegeven om trots op te 
zijn, gezien het feit dat het hier 
gaat om de optocht in het kleinste 
kerkdorp van Sint-Oedenrode.

En er viel weer heel wat te bewon-
deren. De Dorpskapel liep zoals 
gewoonlijk aan het hoofd van de 
optocht. Dat de bewoners trots zijn 
op het eigen dorp bleek wel uit de 
leus op één van de wagens: ‘Pap-
gat, gemeente Olland’, of uit: ‘wij 
houwe Olland hoog’ en dat deden 
ze dan ook letterlijk. De toekom-
stige Multifunctionele Accommo-
datie kon uiteraard ook niet aan 
de dans ontspringen. ‘Hart van Ol-
lend, wij hebben um klaor’ stond 
genoteerd en daar reed een com-
plete accommodatie over de weg. 
Een gouden hart, een gebroken 
hart, hard(t) voor de zaak, hartje 
winter… ze hebben ‘d’r wel Hart 
vur’. Al vroeg een ander zich weer 
af ‘wie d’r uit de kast komt’, want 
‘ut is één grote poppe-kast’.

Sommige kinderen blijken thuis de 
broek aan te hebben. Toch is er 
eentje dur de mand gevallen, maar 
een ander mocht dit jaar gewoon 
mi de kreuge, gevolgd door haar 
broer met een kreuge mi ho(o)i. 
Een bonte stoet met heel wat di-
versiteit. Zoals op één van de wa-
gens stond: ‘Ge kunt me ons alle 

kante op’. Zelfs ‘mi de crisis hou-
we we onze kop boven water’ 
en ‘gan we gewon carnevalle’, 
want ‘geld maakt nie gelukkig’.

Een moeilijke klus voor de jury. 
Maar dat zijn ze wel gewend. 
Terwijl de carnavalsvierders 
genoten van het carnavalsbal in de 
Holm, telde de jury de punten. Zie 
hieronder de uitslag.

Uitslag kinderoptocht Olland 
maandag 20 februari 2012.

Grote Wagens:
1e prijs: d’n Achterhoek, Wij heb-
ben hem klaar, bij de Holm duurt 
het nog een jaar.
2e prijs: VC de Kantelaars, Mi de 
crisis houwe we onze kop boven 
water. 
3e prijs: ’t Keerpunt, Wij hebbe d’r 
Hart vur. 
4e prijs: d’n Drieskes, Ge kunt mi 
ons alle kanten op.

Kleine wagens:
1e prijs: Tijn, Hein en Matien, Bas-
sie en Adriaan 
2e prijs: de Sikken, We meuge dir 
joar mee mi de kreuge.

Loopgroepen:
1e prijs: de Pleintrekkers, ’t is een 
grote poppenkast. 
2e prijs: Duo Twee keer (Dorita en 
Marjan), Wij houwe Olland hoog.
3e prijs: Colinda en Loes, Skonsis-
ters 
4e prijs: Duo Durspuule (Gonnie 
en Hannie), ’t is gin gezicht. 
5e prijs: Ollandse Dorpskapel 

Individueel:
1e prijs: Pinokkio, Frans van Esch, 

Ben dur 
de mand gevallen. 
2e prijs: Mark Bekkers, Ho(o)i.
3e prijs: Mara, Ante en Lisanne, de 
voetbalmeiden
4e prijs: Lieke en Jelle, Wij hebben 
thuis de broek aan. 

Orginaliteitsprijs geschonken door de 
Dorpsherberg: VC de Kantelaars. 

Met dank aan: Jo Timmermans, 
Rian de Jong, Anja van Gorkum, 
Jeanne v. Oirschot en Jan van Kol-
lenburg. De prijzen en medailles 
zijn geschonken door Hans Kuiper 
en ook dank aan Hans en Ellen 
Boets voor het verzorgen van de 
poffertjes geschonken door Veldt 
pannekoeken en fam. V.d. Laar 
voor de frikandellen.

Schietbergweg 2, 5492 TH Sint-Oedenrode
T 0413 – 47 23 64  F 0413 – 47 74 58  

E info@vervoortauto.nl  W www.vervoortauto.nl

NIEUWE RENAULT TRAFIC
bestelauto van het jaar 2011
       vanaf                                     

NIEUWE RENAULT MASTER
bestelauto van het jaar 2012
       vanaf                               

* Excl. Afleverkosten
Enkele uit voorraad leverbaar !
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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.

Advies aan huis? 
Maak gratis een 

afspraak via onze 
klantenservice!

Stap nu over naar 
100% glasvezel 

zonder eenmalige kosten!
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Gastouderopvang: vertrouwd, 
flexibel èn voordelig

ViaViela Sint-Oedenrode, 0499-427995, sint-oedenrode@viaviela.nl

Leer belangrijke misverstanden en valkuilen over voeding en beweging herkennen. 
En: hoe je je kind wèl lekker fit kunt krijgen en houden.
In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting.

Woensdag 29 februari van 19.00 - 21.00 uur.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor gastouders van ViaViela, maar ook wie meer wil weten 
over gastouderopvang is van harte welkom. Tussen 18.30 uur en 19.00 uur vertellen we 
graag meer over onze dienstverlening. Belangstellenden kunnen dan eveneens hun 
persoonlijke situatie aan ons voorleggen en alles aan ons vragen.

Waar?
De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9 te Schijndel.

Deelnemen?
Heb je belangstelling, meld je dan aan vóór 24 februari. Je kunt ons hiervoor een e-mail 
sturen via sint-oedenrode@viaviela.nl of bellen naar 0499-427995. Ook als je graag meer 
wil weten kun je met ons contact opnemen.
Geef je het ook aan ons door als je iemand meebrengt?

Gastouderbureau ViaViela Sint-Oedenrode organiseert 
themabijeenkomst ‘Lekker fit bij peuters’

T-Ford Theo van de Meulengraaf 100 jaar

Je kunt hem in alle kleuren kopen, als het maar zwart is

Eens een legendarische uitspraak 
van Henry Ford. De Amerikaan 
die in 1903 zijn historische au-
tofabriek begon. Hij was dan 
ook alleen maar in het zwart te 
verkrijgen, de T-Ford. Van 1908 
tot 1927 zijn er meer dan 15 mil-
joen exemplaren van het wereld-

beroemde model gemaakt. Theo 
van de Meulengraaf uit Nijnsel, 
bekend van de gelijknamige be-
tonfabriek aan de Nijnselseweg, 
is één van de 136 trotse Neder-
landers die er eentje van in zijn 
bezit heeft. Zijn blauw gespoten 
T-Ford bereikt dit jaar een leef-

tijd van 100 jaar. 

Met een paar krachtige halen pro-
beert Theo zijn Ford aan de praat 
te krijgen. Na vier keer zwiepen 
en met enige assistentie aan de 
knoppen, lukt het hem om het 
oude beestje te laten pruttelen. 

Binnen een mum van tijd staat zijn 
garage blauw van de rook. Het 
openzetten van een zijdeur brengt 
enige verlichting voor de lucht-
wegen en ook de ogen prikkelen 
wat minder. Geheel in stijl -  Theo 
heeft zijn klassieke outfit aange-
trokken - klimt hij in de cabine en 
bekwaam stuurt hij de glimmende 
bolide naar buiten. Trots als een 
pauw loopt hij om zijn auto heen. 
Hier en daar poetst hij wat en kijkt 
hij of alles nog in orde is. “Thuis 
hadden we vroeger een Adler”, 
begint Theo. “Ik vond het altijd 
reuze interessant. Daarom heb ik 
me altijd voorgenomen om ook 
ooit eens een oude auto te kopen. 
Toen mijn vrouw en ik in Spanje 
op vakantie waren ontmoetten 
we iemand die een zelf gerestau-
reerde A-Ford in zijn bezit had. Hij 
wist er voor mij ook nog eentje te 
staan. Samen knapten we die op. 
Het was mijn eerste Ford.”

Net als de in een later stadium 
gekochte Buick 1927 staat de 
A-Ford nog steeds te pronken in 
het heiligdom van Theo. Zo nu 
en dan trekt hij er nog wel eens 
op uit. Theo: “Maar dan moet 
het wel goed weer zijn, haha. 
Meestal pakken we dan de A-
Ford. Die rijdt namelijk een stuk 
comfortabeler dan de T-Ford. Hij 
remt ook veel beter. In een T-Ford 
rijdt je niet zomaar weg. Die stopt 
ook niet zomaar. Je moet tijdens 
het rijden heel ver vooruit kijken, 
want anders is het echt gevaarlijk. 

Daarom heb ik destijds speciaal 
les gehad voor de T-Ford om er in 
te kunnen rijden.” De Nijnselnaar 
en zijn vrouw zijn aangesloten bij 
de Pionier Automobielen Club en 
zijn tevens lid van ‘de Diept’, een 
oldtimerclub uit Baarle-Nassau 
die bestaat uit bezitters van on-
geveer 150 auto’s. Zo’n zes keer 
per jaar trekken ze er opuit. “We 
zijn er vrijwel altijd bij”, glimlacht 
de autoliefhebber. “Dat moet, 
vinden wij. Anders moet je niet 
bij een club gaan. Soms zijn het 
eendaagse ritten, maar ook ooit 
driedaagse. Zo hebben we mee-
gedaan met de Elfstedentocht in 
Friesland en de Driedaagse van 
Ameland. De snertrit in oktober is 
altijd de afsluiter van het jaar.”

Eenmaal aan de koffie kan Theo 
nog steeds niet stoppen met het 
praten over zijn T-Fords of over 
auto’s in het algemeen. Sterker 
nog, hij zou er dagen over door 
kunnen babbelen. Snel grist hij 
in de woonkamer een paar boe-
ken bij elkaar. Stuk voor stuk na-
slagwerken over materie op vier 
wielen. De geschiedenis van de 
T-Ford komt voorbij, maar ook 
technische handboeken trekken 
de aandacht van Theo. “Hier 
lees ik nog regelmatig in als ik 
iets moet weten”, zegt hij terwijl 
hij de bladzijdes door zijn vingers 
laat knisperen. Ondertussen is de 
motor van zijn T-Ford aan het af-
koelen. Nog een maandje winter-
slaap…
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GEMEENTENIEUWS
Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 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 aanvrager 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 onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen.  
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden in-
gediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt belang. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage
Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch
Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

Agenda
Vergadering Voorbereidingscommissie op donderdag 1 maart  2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van donderdag 1 
maart 2012 (aanvang 19.00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode
De voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Het betreft een voortgezette vergadering van de commissie, die eerder over 
het bestemmingsplan Buitengebied vergaderde op  29 november 2011 en op 7 
februari jl. Gelet op de eerder geboden gelegenheden zal er géén gebruik kun-
nen worden gemaakt van het spreekrecht.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar 
zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 en aanslag 
afvalstoffenheffing 2011
Over enkele dagen ontvangt u de 
aanslag gemeentelijke belastin-
gen 2012 en de aanslag afvalstof-
fenheffing 2011. De dagtekening 
van deze aanslagen is 29 februari 
2012.

De gecombineerde aanslag ge-
meentelijke belastingen 2012.
De gecombineerde aanslag ge-
meentelijke belastingen 2012 
heeft in principe de volgende re-
gels: de WOZ-beschikking, aan-
slag onroerende zaakbelasting, de 
rioolheffing en het vastrecht van 
de afvalstoffenheffing. Deze ge-
combineerde aanslag wordt met 
dagtekening 29 februari 2012 ver-
zonden. 

De WOZ-beschikking
De WOZ-waarde (taxatiewaarde) 
van uw pand wordt ook nu weer 
kenbaar gemaakt via de gecombi-
neerde aanslag gemeentelijke be-
lastingen. Voor belastingjaar 2012 
zijn de waarden van alle panden 
vastgesteld naar waardepeildatum 
1 januari 2011. Om te beoordelen 
of de waarde juist is vastgesteld, 
kan de waarde vergeleken worden 
met verkooprijzen rond die waar-
depeildatum. Via de digitale be-
lastingbalie op de website van de 
gemeente (www.sint-oedenrode.
nl) kunt u een taxatieverslag op-
vragen. Hiervoor heeft u Digid no-
dig. Informatie over Digid vindt u 
op www.digid.nl .

De gemeente heeft uw woning 
gewaardeerd in overeenstemming 
met de regels van de Wet Waar-
dering onroerende zaken (Wet 

WOZ). Dat betekent dat de WOZ-
waarde is bepaald aan de hand 
van verkoopcijfers van vergelijk-
bare woningen in de gemeente. 
De Wet WOZ schrijft ook voor dat 
de WOZ-waarde in 2012 moet zijn 
vastgesteld naar het waardeniveau 
van uw woning op 1 januari 2011.

Aanslag onroerende zaakbelastin-
gen 2012
Als grondslag voor de aanslag 
onroerende zaakbelasting wordt 
de WOZ-waarde gebruikt. Voor 
woningen wordt alleen een aan-
slag aan de eigenaar opgelegd en 
voor niet-woningen ( bijvoorbeeld: 
winkel, bedrijf, kantoor etc.) wordt 
een aanslag aan zowel de eigenaar 
als de gebruiker opgelegd. Hierbij 
is de feitelijke situatie op 1 januari 
2012 bepalend. 
De aanslag wordt berekend op 
basis van een percentage van de 
WOZ-waarde. Voor de percenta-
ges verwijzen wij u naar de web-
site (www.sint-oedenrode.nl). 

Aanslag rioolheffing 2012
De rioolheffing wordt geheven 
van de gebruiker van een perceel 
van waaruit water direct of indi-
rect op de gemeentelijke riolering 
wordt afgevoerd. Voor de tarieven 
verwijzen wij u naar de website 
(www.sint-oedenrode.nl).  

Aanslag vastrecht afvalstoffenhef-
fing 2012
Afvalstoffenheffing wordt ge-
heven van de gebruiker van een 
pand, waar geregeld huishoudelij-
ke afvalstoffen (huishoudelijk- en/
of tuinafval) kunnen ontstaan.

De aanslagregel voor het vast-
recht van de afvalstoffenheffing 
staat op de gecombineerde aan-
slag gemeentelijke belastingen. De 
aanslagregel voor het aantal ledi-
gingen en het gewicht wordt ach-
teraf in één keer voor het hele jaar 
opgelegd.

 
Met dagtekening 29 februari 2012 
ontvangen de gebruikers van wo-
ningen ook de aanslag afvalstof-
fenheffing 2011 met daarop de 
aanslagregels van de ledigingen 
en de aangeboden kilo’s in 2011. 
Omdat het aantal ledigingen en 
kilo’s pas aan het einde van een 
kalenderjaar bekend zijn, wordt 
deze aanslag altijd achteraf opge-
legd. Voor de tarieven verwijzen 
wij u naar de website (www.sint-
oedenrode.nl).  

Vragen?
Lees eerst de informatie die bij de 
aanslagen is gevoegd en raadpleeg 
de informatie op de site van de ge-
meente www.sint-oedenrode.nl.
Zijn er na het lezen van de bijge-
voegde informatie of een bezoek 
aan de internetsite nog vragen, 
dan kunt u deze mailen naar be-
lastingen@sint-oedenrode.nl. 
Telefonisch zijn de belastingme-
dewerkers alleen te bereiken in 
de ochtenduren van 9.00 uur tot 
12.30. In de eerste weken nadat 
de aanslagen zijn verstuurd, kan 
het zijn dat de medewerkers tele-
fonisch bezet zijn in verband met 
de drukte. Probeert u het dan op 
een later tijdstip nog eens. 

Denkt u mee over de toekomst van de gemeente?
Samen met inwoners van Sint-Oe-
denrode, leden van de gemeen-
teraad en medewerkers van de 
gemeente is een visiedocument 
samengesteld en vastgesteld: 'De 
Rooise Draad'. In dit visiedocu-
ment zijn de lijnen uitgezet voor 
beleid van 2005 tot 2020, zodat 
in de toekomst de juiste beslissin-
gen worden genomen. Want, een 
slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid!

Maar zitten we nog wel op de 
juiste koers? Die vraag stelt de 
gemeenteraad zich en niet zonder 
reden. Er spelen allerlei ontwikke-
lingen, waar ook Sint-Oedenrode 

mee te maken heeft of krijgt. 

Om goed voorbereid te zijn op 
deze wellicht veranderde toekomst 
wil de gemeente kijken of we met 
de huidige visie op koers liggen. 
Het kan ook zijn dat we misschien 
(enigszins) van koers moeten wij-
zigen. 

De gemeente Sint-Oedenrode, dat 
bent u! 
Het gaat dus ook over úw toekom-
stige woon- , werk- en leefomge-
ving. Het gaat wel om de hoofd-
lijnen, ofwel strategisch niveau. 
Niet dus om die stoeptegel of hon-
denpoep, maar om grote thema’s 

zoals woningbouw, leefbaarheid 
of economie. Kunt u denken op 
strategisch niveau en bent u bereid 
er enige tijd in te steken om met 
ons mee te denken? Meldt u dan 
vóór 4 maart aanstaande aan via 
herijkingvisie@sint-oedenrode.nl. 
We zoeken naar vijf tot tien perso-
nen én ook een goede balans tus-
sen de partijen en deelnemers. Zo 
zorgen we ervoor dat we de visie 
vanuit verschillende invalshoeken 
opnieuw bekijken of herijken.  

Onze visie kunt u vinden op de 
website van de gemeente Sint-Oe-
denrode, onder informatie - bestuur 
en organisatie -gemeenteraad.

WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelijke heffingen
Eind februari zullen de WOZ-
beschikkingen en aanslagen ge-
meentelijke heffingen 2012 weer 
verzonden worden. De gemeente 
wil u zo goed mogelijk van dienst 
zijn bij het beantwoorden van vra-
gen en geven van toelichtingen.

Vrijwel alle informatie over de be-
schikking en de aanslagen 2012 kunt 
u vanaf 1 maart vinden bij de Digitale 
Belastingbalie op de website van de 
gemeente www.sint-oedenrode.nl). 
U dient daarvoor in het bezit te 
zijn van een eigen DigiD om in te 
kunnen loggen. Indien u niet in het 

bezit bent van een eigen DigiD, ra-
den wij u aan dat zo snel mogelijk 
te doen via www.digid.nl. De door-
looptijd hiervoor is circa vijf dagen.
Voor het opvragen van een taxatie-
rapport of WOZ-waarden, verwijzen 
wij u naar de Digitale Belastingbalie 
op de website van de gemeente. U 
kunt daar inloggen met uw eigen 
DigiD om vervolgens meteen de ge-
wenste gegevens in te zien. 
Mocht dit voor u echt niet mogelijk 
zijn, dan kunt u het taxatierapport 
of de WOZ-waarden schriftelijk 
opvragen door een mail te sturen 
naar belastingen@sint oedenrode.

nl. Vermeld uw naam, UW BSN 
en uw telefoonnummer. Houd er 
rekening mee dat het een aantal 
weken kan duren voordat aan uw 
verzoek kan worden voldaan. 
We werken zo veel mogelijk op 
afspraak, de afspraken vinden 
plaats op het gemeentehuis. Om 
een afspraak te maken kunt u een 
mail sturen naar belastingen@sint 
oedenrode.nl. Vermeld daarbij het 
onderwerp, uw BSN en uw tele-
foonnummer. Ook kunt u tussen 
09:00 en 12:30 bellen met het be-
lastingennummer van de gemeen-
te: 0413 481241
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Wandelpad Kinderbos -  15-2-2012 Kappen van 1 eik
Hazelaarstraat 29  5492 ER  16-02-2012 Verbreden inrit
Jkr. Marcus van Gerwenlaan thv 26 - 16-02-2012 Kappen van 1 els
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Omschrijving
Prinsenhoefstraat 2 5492 VX Omschakelen en uitbreiden van veebezetting van  melkrundveehouderij en realisa-
tie van sleufsilo’s. (fase 1)
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 23 februari 
2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Vresselseweg 6 5491 PC  14-02-2012 Intern veranderen horeca/opslagruimte
Zwembadweg ongenum. - 15-02-2012 Bouwen woongebouw + stallingsgarage (betreft vergunning 2e fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode  Omschrijving
Goeiendonk ong.  -  Het oprichten van een rioolgemaal ingevolge het Besluit algemene regels 
     voor inrichtingen milieubeheer.
Pastoor Smitsstraat nabij 21 -  Het oprichten van een rioolgemaal ingevolge het Besluit algemene regels 
     voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 23 februari
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur 

Zaterdag 25 februari
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk 
Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Nijnsel; kraakperswagen op de parkeerplaats te-
genover de basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij 
cultureelcentrum Mariëndael zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur;

Maandag 27 februari
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

Woensdag 29 februari
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen 3 van 
10.00 tot 17.00 uur;
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 
08.00 tot 13.00 uur;

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

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval  op vrijdag 
2 maart

Voor het aanbieden van dit afval heeft u een machtigingskaart nodig. 
Deze kaart is verkrijgbaar in het gemeentehuis (via www.sint-oeden-
rode.nl of bij de receptie) en moet vóór dinsdag 28 februari naar Van 
Kaathoven BV gestuurd zijn.
Zet het afval op 2 maart om 07.30 uur duidelijk zichtbaar voor uw huis.

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

Gezin in woning Mosbulten overvallen 
In de nacht van woensdag op 
donderdag rond 04.00 uur werd 
een gezin, vader moeder en drie 
kinderen, in hun woning aan de 
Mosbulten overvallen. Vermoe-
delijk drie daders drongen de 
woning binnen en overvielen de 
mensen in hun slaap. Zij werden 
bedreigd met een vuurwapen en 

gedwongen tot afgifte van enkele 
goederen. De overvallers verlie-
ten daarna weer de woning. De 
gealarmeerde politie startte direct 
een onderzoek in de omgeving. 
De technische recherche deed in 
en om de woning sporenonder-
zoek. Het gezin is slachtofferhulp 
aangeboden.

Woont u buiten Sint-Oedenrode en wilt u toch 
DeMooiRooiKrant ontvangen? 

Dat kan!  
Neem nu een abonnement en mis niets in 2012!

DeMooiRooiKrant: voor Rooienaren, door Rooienaren.

Ik neem een abonnement op DeMooiRooiKrant: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 

Handtekening: 

0   Ik betaal € 27,50- per kwartaal

0   Ik machtig DeMooiRooiKrant om het verschuldigde bedrag van  
     mijn bankrekening                                                  af te schrijven.

Stuur deze bon op naar: 
DeMooiRooiKrant 
Postbus 28 
5490 AA  Sint-Oedenrode
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Inbrekers staken inbraakpoging 
door blaffende honden 
Een waakzame hond is maar 
weer eens een prima alarmsys-
teem tegen inbre-kers gebleken. 
Maandagochtend rond half acht 
hebben blaffende honden name-
lijk een inbraak in een woning 
aan de Hildewarelaan in Sint Oe-
denrode voorkomen. In de daar-
aan voorafgaan-de 24 uur werd 
in de hele regio totaal 12 keer 
een inbraak of poging daartoe 
gemeld. 

Vloekende hengelaar
De bewoonster van de Rooise 
woning werd wakker van het ge-
blaf van haar honden. Toen ze 
vanaf de bovenverdieping de hal 
inkeek, zag ze een haak door de 
brievenbus bewegen en hoorde 
ze iemand ingetogen op de hon-
den vloeken. Direct daarna gin-
gen er drie jongens richting het  
Dommelpark vandoor. Een zoek-
tocht door de politie in de omge-
ving leverde helaas niets meer op.

Ravage bij monument 
Koeveringse molen

In de nacht van zondag op maan-
dag is het dak boven het monu-
ment van de Koeveringse molen, 
op de grens van Sint-Oedenrode, 
Veghel en Schijndel ingestort. 
Hoe het precies is gebeurd is al-
lerminst zeker, maar de politie 

gaat er vanuit dat het niet gaat om 
een vandalistische actie. 

Hoogstwaarschijnlijk ligt het aan 
achterstallig onderhoud. Daardoor 
zijn er twee pilaren doorgebroken 
waar het dakje op steunde.  

Reclamenota 
gemeente 
Sint-Oedenrode
Reclames bepalen vaak het beeld 
in het dorp. Daarom is het maken 
van goede afspraken belangrijk en 
hebben we nu een reclamenota 
opgesteld. Hierin zijn de (on)mo-
gelijkheden vastgelegd. 

In deze nota zochten we de ba-
lans. We willen graag een ver-
zorgd dorpsbeeld, maar er spelen 
ook economische belangen.  Met 
deze nota zijn reclame-uitingen 
zonder vergunning toegestaan. 
Dan moeten ze wel voldoen aan 
de uitgangspunten in de nota. 

Inspraak
De gemeenteraad neemt binnenkort 
een besluit over de reclamenota. 
Voorafgaand aan dit besluit kunt u 
de reclamenota inzien en een reac-
tie hierop geven. De reclamenota ligt 
vanaf donderdag 23 februari 2012 ter 
inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis.  U kunt tot donderdag 
5 april 2012 daarop uw reactie geven. 

Deze kunt u schriftelijk richten aan 
burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 
5490 AA te Sint-Oedenrode. Wilt 
u verdere uitleg krijgen of liever 
mondeling reageren? Dan kunt 
een u een afspraak maken door te 
bellen met (0413) 481 911.

Nieuws

Zondag genoten van weer 
een geweldige carnavals 
optocht in Sint-Oedenro-
de. Met een hele groep 

stonden we weer bij de brandweerkazerne, zoals elk 
jaar. De optocht was voor het grootste deel voorbij 
toen als laatste de prins met zijn gevolg op de prin-
senwagen de optocht af ging sluiten. Op dat moment 
constateerde ik dat een van de op de wagen staande 
personen met een confettikanon op onze groep richt-
te met kennelijk de bedoeling de achter ons staande 
auto waarvan de achterklep open stond vol confet-

ti te schieten. Hierbij werd mijn dochter vol op het 
voorhoofd geraakt. Een paar centimeter lager was het 
vol in haar ogen geweest. Vuurwapens en luchtdruk-
wapens zijn op de openbare weg verboden. Met een 
confettikanon in de lucht schieten is geen probleem 
en is daar ook voor bedoeld. Waarom dan dit onver-
antwoordelijke gedrag van één van de raad van elf, is 
mij een (raad)sel. 

Ger van Esch
Louisestraat 2

Sint-Oedenrode

Opbrengst Collecte Amnesty International
De opbrengst van de vorige week gehouden collecte 
voor Amnesty International heeft € 3478.- opge-
bracht.  Dankzij de inzet van eenenzestig collectanten 
werd dit mooie resultaat bereikt. Amnesty Internati-
onal dankt alle bewoners van Sint-Oedenrode, Bos-
kant, Nijnsel en Olland die een steentje hebben bijge-
dragen om dit mooie resultaat te bereiken. Namens 
Amnesty International : Ferenc Smit en Ted Dijkzeul, 
coördinatoren collecte.
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Wie herkent de mensen op deze foto? Echte klompenmakers tijdens 
een Rooise klompenbeurs.

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl of kom eens 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 
--------------------------------------

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

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

Aangeboden

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.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Gevonden

Gevonden; kinderarmband
In Kienehoef park
Tel. 06-25071533
--------------------------------------

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

Van 24 maart tot en met 30 maart 
a.s. zal Fotoclub Rooi haar jaar-
lijkse expositie houden. Zowel 
beneden in de hal als boven, aan 
weerszijden van de lift, zal in Zorg-
centrum Odendael een keur aan 
foto’s te bewonderen zijn. Net als 
in andere jaren laat de Fotoclub 
Rooi aan de hand van recent werk 
zien op welk niveau ze bezig is.

De collectie bestaat uit drie foto’s 
per deelnemend lid van de foto-
club. Er is geen thema. Alle foto’s 
zijn vrij werk. Er is zowel werk in 
kleur als zwart-wit.
De opening van de expositie is op 

zaterdag 24 maart a.s. om 15:00u. 
Gedurende het weekend zal een zo 
groot mogelijk aantal van de leden 
aanwezig zijn om desgevraagd tekst 
en uitleg te geven bij de foto’s. Be-
zoekers kunnen in dat weekend op 
formuliertjes die ze bij de ingang 
krijgen aangeven welke foto’s hen 
het meeste aanspreken. In een be-
zoekersboek kunnen ze commen-
taar leveren op de  expositie.

FotoclubRooi heeft veel werk en 
tijd besteed  aan de expositie. Ze 
hoopt op een groot aantal bezoe-
kers, die met plezier kennis nemen 
van het fotowerk.

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

Adri Frigge in 
Ger Gedaon

Kunstenaar Adri Frigge is vanaf 
1 maart te gast in een nieuwe 
aflevering van Ger Gedaon. Ger 
van de Wijdeven praat met hem 
over zijn leven als kunstenaar, 
zijn inspiraties en natuurlijk zijn 
werken. Adri Frigge is vooral be-
kend van zijn etsen. Hij laat zien 
hoe hij deze maakt.  De afleve-
ring van Ger Gedaon met Adri 
Frigge is te zien van 1 t/m 14 
maart 2012 om 10.00 uur, 16.00 
uur en 22.00 uur. 

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 23 februari 
blikt TV Meierij gedurende 2 we-
ken terug op de volgende zaken 
(onder voorbehoud):

-Bedrijf Holl in Nijnsel maakt ef-
fectief gebruik van sociale media.
-Theaterkoor Rooi zoekt deelne-
mers nieuwe productie
-Peter en Joke de Koning nemen 
afscheid van De Beurs
-Openingsmanifestatie 
LekkerThuisBli jvenWonen.nl 
door werkgroep Slim Wonen.
-Impressie van het carnavalsge-
beuren in Papgat.

Uitzendtijden Rondje Rooi:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 – 18:00 en 21:00 
uur.

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?
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Draai De beste omzet en 
Win € 1000.- en 
een fust bier!

battLe of the
bartenDers
battLe of the
bartenDers

Je krijgt €400.- om samen met 
je vriendengroep van een 
zaterdagavond een topavond met 
entertainment te maken! Draaien 
jullie hiermee de beste omzet, 
dan is die €1000.- en fust bier 
voor jullie!

Draai De beste omzet en 
Win € 1000.- en 
een fust bier!

Kom je nu insc
hrijven 

bij Cafe ‘t Pumpke!

Cd-presentatie Jeanne van der Rijt
Zaterdagavond 10 maart a.s presenteert Jean-
ne van der Rijt alweer haar vierde CD. Het 
is ’n zeer gevarieerd album geworden met 
gezellige herkenbare liedjes. Alle teksten zijn 
door Jeanne zelf geschreven. De liedjes wor-
den met live muzikanten gebracht die ook 
hebben meegewerkt aan de CD. Iedereen is 
welkom. De presentatie is in het Muziekhuis 

te Volkel Forelstraat 2.  
Aanvang  20.00 uur  Zaal open 19.30. Entree 
3.00 euro incl. consumptie. 
Graag reserveren bij: 
L. Kuijpers tel. 0413-272648. 
Of bij J.v.d. Rijt tel 0413-273705   
mailen kan ook  jrijt1@home.nl

Wat is jouw boodschap aan de wereld?

Rabobank op zoek naar omgevingsbewuste 
en ondernemende jongeren

Gelezen in het Schijndels Weekblad

Adverteren in DeMooiRooiKrant

Je hebt ideeën over hoe het beter kan. Hoe 
het beter móet. Bij jou in de buurt, maar ook 
in de rest van de wereld. Je wilt daar graag 
over van gedachten wisselen. En je wilt in 
actie komen. Samen met andere betrokken 
jongeren, experts en beslissers uit de politiek 
of bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Meld je dan 
aan voor de jongerenraad van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel en laat je stem horen!

World=U
2012 Is door de VN uitgeroepen als Jaar van 
de Coöperatie. Daarom doet Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel mee aan het unieke 
jongerenprogramma World=U. Een samen-
werking tussen Rabobank, WNF en Stichting 
Nederland in Dialoog (NID), waarbij jongeren 
met elkaar in dialoog gaan over vier thema’s: 
Voedsel, Klimaatverandering, Welzijn en wel-
vaart en Wereldburgerschap. 

Hierdoor krijgen jongeren de kans en moge-
lijkheid om hun eigen persoonlijke interesses 
en talenten in te zetten voor de toekomst van 
de wereld en hun eigen omgeving. In de jon-
gerenraad worden vraagstukken besproken 
die lokaal en op wereldniveau spelen. Samen 
met bijvoorbeeld deskundigen, lokale onder-
nemers, of misschien wel BN'ers of jongeren 

uit het buitenland bepalen de jongeren hoe 
zij in actie willen komen. Uiteindelijke doel is 
het ontwikkelen van een lokale activiteit rond-
om het gezamenlijk gekozen thema. Kijk op 
www.worldisu.nl voor meer informatie. 

Jongeren gezocht die mee willen doen!
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel heeft in-
middels alweer een aantal jaren een jongeren-
raad. Voor dit jaar zijn wij op zoek naar en-
thousiaste jongeren die mee willen doen aan 
dit inspirerende project en die daardoor het 
verschil gaan maken! En wat levert het jon-
geren op? Ze gaan met experts in gesprek, 
vergroten hun netwerk, breiden de CV uit en 
krijgen een kans bij te dragen aan de toekomst 
van hun omgeving en de wereld. 

Ben jij tussen de 16 en 24 jaar en wil je graag 
van invloed zijn op wat er om je heen gebeurt? 
Woon, studeer of werk je in Sint-Oedenrode 
of Schijndel? Meld je dan aan! Opleiding- en/
of werkniveau niet van belang. Diversiteit in 
culturele, sociaaleconomische achtergrond 
is zeer welkom! Interesse gewekt? Mail dan 
naar communicatie@stos.rabobank.nl of bel 
(0413) 491 420. Je kan ook direct het aan-
meldformulier invullen op 
www.rabobank.nl/stos. 

Adverteren doet verkopen is een slogan die da-
teert uit de vorige eeuw maar het is wel een 
gezegde dat nog niets aan geldigheid verloren 
heeft. Hoe meer potentiële klanten je kunt be-
reiken, hoe groter de kans op succes.

Het Schijndels Weekblad biedt al vele jaren 
de Schijndelse ondernemer een uitgelezen 
kans om zijn diensten en producten ook bui-
ten Schijndel in een groot verspreidingsgebeid 
onder de aandacht te brengen. Dat kan via 
aantrekkelijke doorplaatsingsmogelijkheden 

van advertenties naar kranten  in de regio zo-
als o.a. het Brabants Centrum in Boxtel. Daar 
is nu een nieuw medium aan toegevoegd: De-
MooiRooiKrant, weekblad van en voor Sint-
Oedenrode en omgeving. Schijndelse onder-
nemers die zich graag ook willen presenteren 
in het verspreidingsgebied van deze nog jon-
ge maar succesvolle krant, kunnen contact 
opnemen met 
Frans van Berlo, 06 46023595, 
e-mail: f.v.berlo@vanhelvoortgroep.nl

Optocht Dommelrode alleen maar winnaars

Afgelopen vrijdag om tien uur stonden de 
kinderen van basisschool gespannen, opge-
togen en opgedirkt aan de poorten van hun 
school. Klaar voor de start. Klaar voor de jaar-
lijkse optocht door de aangrenzende wijk.

De meest prachtige kostuums, leuke wagens, 
grappige slogans en kreten, veel confetti, een 

hoop kabaal en enorm veel plezier. Het was 
een perfecte manier om alvast in opperbeste 
carnavalssferen te komen. Natuurlijk waren de 
jeugdprins en adjudant, allebei leerlingen van 
de school, ook aanwezig tijdens de tocht. Dit 
jaar werd er geen winnaar aangewezen. Om-
dat iedereen zo goed zijn best had gedaan, 
ging iedereen er met de eerste prijs vandoor.
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BOSKANT CARNAVAL 2012
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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

Kinderoptocht Boskant bol van 
originaliteit
Zaterdagmiddag 14.11 uur vertrok 
in Boskant met de tamboer maître 
van Showkorps Brabant voorop, 
de kinderoptocht. Een bonte men-
geling van jeugdige carnavalsvier-
ders trok door de straten van het 
dorp. Het publiek had niet te kla-
gen. Her en der stonden groepen 
mensen volop te genieten van de 
gekleurde kinderschare. 

Heel wat ideeën waren ten uit-
voering gebracht. Aan originaliteit 
ontbreekt het niet in het kerkdorp. 
De tocht eindigde uiteindelijk weer 
bij de Vriendschap. Daar volgde de 
kindermiddag met de Dunne Deur 
en met lekkers en een klein aan-
denken voor iedereen. 
En uiteraard de prijsuitreiking. Zie 
hieronder de resultaten:

Categorie 1: individueel 1 of 2 
personen
1.Batman- Delana en Luuk 
2.Boskant omarmt de Vriend-
schap- Guus en Gijs 

3.Ook wij 2 vieren di feestje mee - 
Margo en Ruben

Categorie 2: kleine groep 3 of 6 
personen
1. Breakdance - Meike Tris en Puck
2.Toffe Peer -  Koen,Brian en 
Stefan  
3.De mini LèpKpel - Merlijn, Mare, 
Lenne en Meike

Categorie 3: grote groep/wagens 
en al wat rijdt
1.Dees jeugd kleurt de carnaval – 
Roel, Mirthe, Joep, Niels, Meike, 
Nikky,Luc, Rens en Sanne
2.Nee Gullie - Familie van de Big-
gelaar 3x, van de Oever, van Ke-
menade en Olislagers
3.Met Carnaval hebben wij win-
terstop en zetten dan de Boskant 
op zunne kop -Korfbalvereniging 
Boskant
4. Nee Gullie - Familie van de Big-
gelaar 3x, van de Oever, van Ke-
menade en Olislagers

“Het mooiste spektakel voor de Dansmariekes”

“We hebben geprobeerd er iets 
extra’s aan te geven vanwege het 
44-jarig bestaan van de Lèpkes”, 
aldus Huub van der Zanden aan 
het begin van het Dansmariekes 
festijn in de Vriendschap. Nadat 
cc de Lèpkes de feestzaal in orde 
had gemaakt, kon de Boskantse 
carnaval losbarsten. Het Dansma-
riekes festijn vond voor de derde 
keer op een rij in Boskant plaats. 

“Het idee ontstond tijdens de Ka-
pellenavond”, vertelt medeorgani-
sator Dorien Eijkemans. “Als gein-
tje traden we toen met een aantal 
carnavalsclubs op. Toch hoort dat 
eigenlijk niet bij de Kapellenavond 
en daarom hebben we het naar 
Boskant verplaatst.” Volgens pre-
sentator Edward van den Elsen 
is het mooiste spektakel voor de 
Dansmariekes, waar veel dames 
zich bijzonder zenuwachtig voor 
maken. “Dat hij eens opschiet met 
z’n praatje”, bevestigde één van de 
Bobliners zijn woorden gespannen. 
Gelukkig voor haar was het leed 
snel geleden. De Bobliners gaven 
namelijk de aftrap met een prach-
tige nieuwe dans. Na hen volgden 
de Plekkers: Zeer charmant bewo-
gen ze over het podium. Ze had-

den gekozen 
voor een dans die qua choreogra-
fie zeer goed in elkaar zat. Nadat 
de kapel van ’t Skrothupke Prins 
Frans en Heer Adjudant Hans met 
hun gevolg binnen hadden ge-
blazen lieten de Heikneuters hun 
dans in nieuwe outfit zien. Ook 
Adjudantsvrouw Esther deed mee. 
Heer adjudant Hans stond vol trots 
te kijken en zei: “Ut kon nie skon-
der.” De Egelantier verdedigde hun 
titel in een prachtig outfit, waar de 
nodige meters stof in zat. Zo den-
derden ze vol enthousiasme over 
de dansvloer, met inbegrip van de 
vrouw van de prins, Dorien. Prins 
Frans ging helemaal uit zijn dak. 

Als laatste volgde een verrassings-
act uit Olland. “Mari had vorig 
jaar als prins opgeschept dat hij dit 
jaar mee zou doen”, vertelde Theo 

Meijs, adjudant van 2011. “Hij 
wilde graag dat ik ook mee zou 
doen, maar dat kon niet. Ik ben dit 
jaar voorzitter van de Heeren Ad-
judant.” Mari had hierop beloofd 
dat hij een skôn dansmarieke mee 
zou brengen en zo bracht hij Erika 
mee. In een compleet dansmarie-
kesoutfit met uitdagend kanten 
o n d e r b r o e k j e 
dansten ze de 
sterren van de he-
mel. Het publiek 
ging uit zijn dak. 
Voor de Heeren 
Adjudant weder-
om de moeilijke 
taak een winnaar 
aan te wijzen. De 
wisseltrofee van 
2012 ging naar 
De Egelantier.

weer eens aankeken. Haar glimlach onder 
haar sluier, die haar geluk verraadde. Haar 
Sultan riep tijdens de kerkelijke inzegening 
gretig ‘ja’ . Dat hij als bruidsschat een manke 
kameel met een kunstgebit en een lapje voor 
zijn oog had geschonken deerde de bruid 
niet. Het ging niet om kamelen of om geld, 
het ging alleen om de pure liefde die ze voor 
elkaar voelden.

Toen Sjahslik Ummardur het woord overnam 
en zich tot de aanwezigen richtte voelde de 
Sultan al nattigheid. Hij had immers enkele 
dames uit zijn harem zien staan die wel eens 
bezwaar konden hebben tegen zijn huwe-
lijk. En inderdaad, Oosters gebrabbel en ge-
schreeuw met de nodige temperamentvolle 
gebaren, maakte duidelijk dat de dame er 
niet mee eens was. Gelukkig liep er nog een 
tolk bij om het een en ander te verklaren. 
Toch werd het bezwaar teniet gedaan door 
de Sjah. De echte bruid betaalde namelijk 
een aanzienlijke bruidsschat. De andere da-
mes niet. Ook het bezwaar van de vader van 
Sultana, Rob van de Tillah, werd naar het rijk 
der fabelen verwezen. Hij was er namelijk 
bang voor dat zijn nieuwe schoonzoon te-
veel zou gaan genieten van de vrouwen in 
zijn kroeg. De Sjah trok het echter direct in 
twijfel. “Ziet deze man eruit als iemand die 
genoeg conditie heeft om meerdere vrouwen 
te bekoren?”, lachte hij. Het publiek lachte 

instemmend mee. De Sultan wist genoeg….

Het bacchanaal ging nog de hele dag verder. 
Tijdens het heerlijke 1001 nachtdiner en de 
receptie kon het kersverse paar van elkaar 
genieten. De Sultan beloofde eerder dat hij 
zijn bruid ’s avonds per kameel of per vlie-
gend tapijt af zou zetten bij de verbranding 
van Willemke Pap. We gaan er maar vanuit 
dat ze de tocht hebben doorstaan. 

Vervolg voorpagina

Boerenbruiloft
Bij deze willen wij iedereen ontzet-
tend bedanken voor hun bijdrage, 

waardoor carnaval 2012 
een gigantisch succes is geworden 

in De Vriendschap!
 

Iedereen die hieraan mee geholpen 
heeft op wat voor manier dan ook, 

alle gasten, de mensen achter de bar 
en in de bediening, onze ouders, maar 

ook zeker  CC de Lèpkes, ontzettend 
bedankt voor de geweldige dagen!

 
Zonder jullie was carnaval 2012 

in De Vriendschap 
nooit zo’n succes geworden!

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

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl
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Uitslag Papgat Optocht 2012Grote groepen:
1 D'aag blauw CV D'n Egelantier 544 2 Mè zakken vol plezier, vieren wij ons fistje hier. C.C. De Lepkes 543 
3 We kèke nauw naor ouw De Weieven 532 4 Vur carnaval schuive we alles oan de kant kv De Narrekap 511 5 Alles op (z)ún kop CV 't Skrothupke 507 6 Gin gedonder, Hoe meer kleure hoe skônder C.V. De Plekkers 504 
7 Kneutervolk A-LAAF CV De Heikneuters 492 8 Hoe gekker hoe skônder Dames Raad van Elf en stichting 491 9 Papgat zie ons dit jaor wir fluitend zitten De Buurt Vogelenzang 490 
10 Ut is één grote poppe-kast! Buurtvereniging de Pleintrekkers 465 
11  't is énne grote poppekast VC de Deurdouwers 459 Individueel:
1 De maOORi's Berry Verhagen – Jan.Paul vd Laar 531 2 Aankomende TV-sterren Geert Saris – Ward van den Berk 484 3 Wij zitten al 44 jaar op een lijn C.C. De Lepkes 466 4 Al moet ik klunen dur de Dooi, Mi carnaval ben ik in Rooi kv De Narrekap 446 
5 Ôk mi dees daag vange wij ze op! De Bellefleurtjes 445 6 't is gin gezicht Duo Durspuule 435 7 Wij houwe Olland hoog! Duo twee keer 433 8 D'n dikke & ikke nemen de leiding D'n Dikke & ikke 430 9 BALAVIA CV De Heikneuters 427 10 We breijen d'r un ènd âon De Leutmakers 389 Kleine groepen:

1 44 jaar daar staan wij even bij stil C.C. De Lepkes 586 2 LAVENKID(T)S CV De Heikneuters 478 Muziek/band:
1 Samba Jungle Samba Rooi 533 2 Wa'n gedonder zonder ons Dorien. Wie hi heur gezien? Harmonie Nijnsel 487 
3 We zien 't Béste in Rooi Showkorps Brabantband 459 4 Nog steeds crisis, nog steeds noot.  Daarom lopen wij weer in het rood Ollandse Dorpskapel 438 Publieksprijs:
1 3D'aag blauw CV D'n Egelantier 128 16,50%Wagens:
1 Nao al die tijd, nog inne witteg(h)eit C.C. De Lepkes 611 2 ALAAF CV De Heikneuters 565 3 Vur carneval komme wellie bove woater VC de Muskebiers 551 4 Gin gedonder , Hoe – Hoe gekker, Hoe – Hoe skônder C.V. De Plekkers 513 
5 Alles op zún kop CV 't Skrothupke 511 6 Papgat zie ons dit jaor wir fluitend zitten De Buurt Vogelenzang 504 
7 De jeugd kaapt carnaval Stichting Jeugdcarnaval 464 8 Wij hebbe d'r Hart vur! buurtvereniging 't Keerpunt 435 9 Ok mi dees crisis houden wij de kop boven water VC De Kantelaars 431 
10 Hart van Olland Buurtvereniging de Achterhoek 421 11 44 Gin gedonder Hoe gekker hoe skônder Prins Frans Pap d’n derde 420
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Gele, rode en groene ballonnen als laatste groet

Stichting Papgat beleefde een 
moeilijk jaar. Twee dierbaren, Theo 
Strijbos en Bea Merks, werden de 
afgelopen periode uit hun mid-
den weggerukt. Het gemis is zeer 
groot. Tijdens het traditionele aan-
steken van de carnavalskaars bij 
de Heilige Martinuskerk werd daar 

op een bijzondere manier bij stil-
gestaan. De partners van Theo en 
Bea, Anita en Marinus, staken sa-
men een kaars aan voor hun gelief-
den en direct daarna werden gele, 
rode en groene ballonnen losgela-
ten als laatste groet. Een emotio-
neel moment voor iedereen. 

Daarna ging iedereen over tot de 
orde van de dag. Tot de orde van 
het carnavalsfeest beter gezegd. 
De kapel stond er ten opzichte 
van vorig jaar weer beter bij. Het 
kreeg dit jaar immers geen aansla-
gen te verduren. Prins Frans, adju-

dant Hans en jeugdprins 
Kevin en zijn adjudant Lars waren 
natuurlijk ook aanwezig. De prin-
sen ontstaken samen de kaars en 
dus kon het feest officieel begin-
nen. Maar natuurlijk niet voor dat 
het cabaret duo Marga en Nicole 
de show stalen met wederom een 
fantastische sketch. Ze haalden het 
prinselijk kwartet en de dames er 
flink doorheen, maar natuurlijk wel 
op een gepaste wijze.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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)

Kinderoptocht Papgat

Jong geleerd is oud gedaan
Een kreet die vooral in Sint-Oeden-
rode van toepassing is. De jeugd 
krijgt hier het carnavalsgevoel met 
de paplepel ingegoten. Wanneer 
ouders naar de kroeg gaan, gaat 
de jeugd naar de tent. Ook tijdens 
de optocht laten de volwassen 
Papbuiken zien hoe het moet en 
ook dat nemen de kinderen weer 
over. Wellicht zijn ze wel een klein 
beetje geholpen door de papa’s en 
de mama’s, maar ook de eigen cre-
ativiteit kreeg afgelopen maandag 
weer alle ruimte. Een werd een op-
tocht om van te smullen.

Op meerdere plaatsen langs de 
verschillende straatjes en lanen 
stond veel publiek. Dat was wel 
te merken toen de laatste auto 
voorbij was gereden. Confetti en 
slingers sierden het hele dorp. De 
deelnemers kregen het allemaal 
voor hun kiezen, maar dat vonden 
ze natuurlijk helemaal niet erg. Ze 
lieten namelijk met trots hun eigen 
gebouwde wagens, pakken en 
spreuken zien. 

Onder muzikale begeleiding van 
de Brabantband en onder toeziend 

oog van prins Kevin en adjudant 
Lars baande de optocht zich een 
weg richting de finish. Zangeres-
sen, Super Mario’s, een horde 
poetsdames, heuse puzzelaars, een 
enkele skelter met militairen erin, 
jongens die helemaal op de hoogte 
zijn van het Rooise nieuws, dames 
die aan de lijn zijn enzovoorts. 
Het was weer eens teveel om op 
te noemen en zeker een bijzonder 
kleurrijk geheel. Papgat mag weer 
trots zijn op haar jeugd, want zij 
nemen straks het stokje weer over.

Uitslagen Jeugdoptocht Papgat 
2012

Grote Wagens  
1e  Pleestation, Nee Gullie

Kleine Wagens 2-4 meter 
1e Vissen achter ’t net, Stan, Jef-
frey, Twan, Jarno, Koen
2e Breekdance, Mijke, Iris, Aukje
3e De Puzzles  -

Kleine Wagens tot 2 meter 
1e Springen als een gek, 
Inge+Mara van Heertum
2e  Hangen de clown uit, 

Maikel+Rob
3e Zie ons overal, ok mi carnaval, 
Bryan, Rody, Niels, Ferry
4e De koets, Nienke, Fenna, Noa, 
Levy, Tycho, Glenn

Grote Loopgroepen  
1e Wij zetten de bluumkes buiten, 
BS Eerschot 1+2 b
2e Wij hebben een vette buurt, 
Buurtver.  de driesprong
3e Wij vliegen uit,   
BS de Kienehoef groep 8
4e Wij kapen de dommelrode-
school, BS Dommelrode groep 3

Kleine Loopgroepen  
1e Huwelijksbal,   
Yente, Jelske, Donna, Femmy, 
Marlon, Suus

2e Bol van de lol,   
BS Dommelrode groep 4+5
3e De Rooise bastards,  
Jelma, Luka, Stijn, Stan
4e Loopgroep de puzzles, 
 -

Individuele 1-3 personen 
1e Goe gemutst mi carnaval, 
Hayke
2e Wij staan in de Rooise krant, 
Lars+Bas
3e Robots in den optocht,  
De 3 robots
4e Wij maken meters met veters, 
Marijn, Dymas, Roby
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verf behang
& woondecoratie

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

Nieuw in het assortiment 
gekleurde wasolie voor uw meubels

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

Sleuteloverdracht in teken van verrassingen

Blaosmuziek van Ge Reinders is 
een speciaal nummer voor Pap-
gat. Het maakt veel gevoelens los. 
Om degene te herdenken die er 
niet meer zijn, werd bij aanvang 
van de Sleuteloverdracht op zater-
dagmiddag in het gemeentehuis 
deze plaat gedraaid. Net als bij 
het aansteken van de kaars, een 
paar uur eerder, leefde ook nu ie-
dereen mee. Het was muisstil in 
de zaal. Een intens en mooi begin 
van de feestelijke middag. Daarna 
werd overgegaan tot de sleutel-
overdracht. De grote en de kleine 
prins kregen de sleutel. Het carna-
valsfeest in Papgat kon beginnen!

Prinsen krijgen sleutel
Wethouder Jeanne Hendriks richtte 
het woord aan de jeugdraad, die als 
eerste het podium mocht betreden. 
Ze wenste prins Kevin, adjudant 
Lars, de nar en de rest van de raad 
van elf veel plezier en succes. Be-
halve de sleutel ontving prins Kevin 
een grote zak chocotofs. Die kon hij 
delen met zijn carnavalsvrienden. 
Daarna nam hij zelf het woord en 
dat deed hij met verve. Hij had geen 
last van plankenkoorts. Integendeel, 

hij gaf de burgemeester op een 
grappige manier onder uit de zak en 
liet zien een echte prins te zijn. 

Later in de middag was het tijd voor 
de burgemeester om zijn macht 
over te dragen aan prins Frans Pap 
dn derde en adjudant Hans. Vol 
vertouwen gaf hij de sleutel met als 

enige vereiste dat de prins Papgat 
goed zou besturen de komende 
dagen. In zijn woorden beloofde 

Frans dat, maar niet voor dat hij en-
kele eisen op tafel legde voor bur-
gervader Maas. Ook hield hij nog 
even een promotiepraatje voor zijn 
thuisdorp Nijnsel, dat zeker niet on-
derdoet voor grote buurman Rooi.

Verrassingen
De middag stond bol van de ver-
rassingen en de prijzen. President 
van Papgat, Ed Steenbakkers, was 
het middelpunt van de grootste 
verrassing van de middag. Uit han-
den van niemand minder dan Vorst 
Harrie Vulders kreeg hij de hoogste 
onderscheiding die Papgat rijk is, 
namelijk de Gouden Paplepel. Deze 
prijs kreeg hij voor zijn enorme in-
zet voor Papgat in de afgelopen ja-
ren. Volgens Vulders was het teveel 
om op te noemen wat Ed allemaal 
gedaan heeft en nog steeds doet. 

Ook de ‘voormalig’ burgemeester 
Maas werd verrast met een soort 
van trofee. Tinus Kluijtmans, voor-
zitter van de Deurdouwers, klom 
het podium op met een schattig 

boodschappentasje. Daarin zat een 
‘gewichtig’ cadeau. Hij kroonde de 
burgemeester tot Jonkheer van de 
Heikant met een kleine medaille. 
Toch was die niet gewichtig genoeg, 
dus verraste Kluijtmans met een 
enorme ketting en erepenning. Zo 
zal Maas zijn sporen wel achterlaten. 
Geen verrassing, maar wel vermel-
denswaardig, was de huldiging van 
Dora van Hastenberg. Zij kreeg van 
Cees van Rossum de naar hem ge-
noemde prijs overhandigd. Een ere-
titel voor iemand die zich veel achter 
de schermen inzet voor het carna-
valsgebeuren. Saillant detail: haar 
man Joan kreeg die titel ook al eens.

Na de festiviteiten binnen ver-
plaatsten de aanwezigen zich naar 
buiten om Willemke Pap te ont-
hullen. Het zeil ging eraf, de polo-
naise eromheen. De kop was eraf, 
op naar de kroeg!

Carnavalsmis als rustpunt in 
feestgedruis

Zoals ieder jaar vond afgelopen za-
terdag, op de eerste dag van het 
carnavalsfeest, de carnavalsmis 
plaats in de Heilige Matinuskerk. 
Het mag gezien worden als een 
rustpuntje in het feestgedruis. Na-

tuurlijk is carnaval van oudsher een 
katholiek feest, dus is het logisch 
dat de Prins en zijn gevolg ook nog 
even een bezoekje brachten aan 
de kerk. Dus eerst nog even fees-
ten en dan veertig dagen vasten.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Bent u op zoek naar iets 
speciaals en 

heeft u nog goud liggen?

Laat daar een sieraad van maken 
geheel naar eigen ontwerp, 

wens en stijl 

Wij geven u vakkundig advies 
en het sieraad wordt in eigen atelier gemaakt.

Juwelier Opaal, 
   voor nieuw werk 
   en alle voorkomende reparaties

Heuvel 40  5492 CG  Sint-Oedenrode          
Tel. 0413 - 472784
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MET VOLLE MOND....
Boerenkapel
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Ons dorp is gezegend met een over-
vloed aan culturele potentie, niet al-
leen op beeldend en expressief vlak, 
maar met name op muzikaal terrein. 
Onze fanfare (hoelang blijft zoiets 
nog fanfare?) speelde zeer lange tijd 
in de hoogste landelijke regionen. 
Vanuit die fanfare, maar ook van-
uit de harmonie en de drumband, 
werden diverse kapellen gezaaid, zo 
ook die waarvan ik al 25 jaar lid ben: 
Toeter(s)zat. 
In het begin, er waren er misschien twee die noten konden lezen en bij de 
meesten stonden de grepen en posities erbij geschreven, bliezen we mu-
ziek uit beginnersboekjes die we ergens in Limburg kochten. “Ich kauf mir 
lieber ein Tirolerhut” en “Falderie-Faldera” plus nog wat van die Duitse 
hoempa, goed bedoeld en we waren blij met elk applausje. Gaandeweg 
veranderde het repertoire naar iets moderner, zodat we met carnaval zelfs 
nummers uit The Blues Brothers ten gehore brachten en dat had groeiend 
succes. De carnavalsvierders konden zo’n ander geluid wel waarderen en 
bij “Danse bè Anse” toeterden we het dak er af. Letterlijk en figuurlijk het 
bloed uit onze lippen, niet erg, want verdoofd door ontelbare glazen bier 
die er net zo hard weer werden uitgezweet. Ja, de carnaval was natuurlijk 
het hoogtepunt van het jaar, waar we het allemaal voor deden, hopend 
op succes bij de hossende massa. Wat een sfeer in de kroegen; er was 
slechts ’n enkele waar we ons niet welkom voelden, ’n chagrijnige kas-
telein achter de bar, die bang was ons een rondje te moeten geven voor 
een half uur de longen uit het lijf blazen. Maar bij de meeste was het puik, 
zoals ook in die kroeg op de gemeentegrens. Toen we eenmaal aan de 
beurt waren – het was zo druk met kapellen dat we ’n uur moesten wach-
ten -, voelden we ons dermate opgejut dat we alles uit de kast haalden 
en de mensen door ons repertoire met open mond versteld deden staan. 
De uitbater haastte zich om tijdens ons optreden een blad bier voor ons 
in gereedheid te brengen. Vanuit mijn ooghoek zag ik hem al zwetend in 
de weer, met routineuze armgebaren het ene glas na het andere onder de 
eindeloos stromende tap brengend, om ze daarna op het grote dienblad 
te zetten dat recht onder zijn neus stond. En aan die neus hing een levens-
grote druppel……Toen we klaar waren sprong ik van het podium om snel 
zelf ’n paar pilsjes te bestellen en nam dus niets van dat aangeboden blad. 
Russisch roulette is leuk, vooral als je er zelf niet aan mee hoeft te doen.
Spraakmakend was onze haat-liefde verhouding met de Raad van Elf. 
Toen we onze eerste praalwagen voor de optocht bouwden kreeg die als 
thema “Steek onder water” en had dus de vorm van een prinsensteek 
met kunstig geschilderde golven op de zijkant. Tot overmaat van ramp 
hadden wij ons uitgedost als Raad van Elf, compleet met heuse prins en 
daarenboven nog een stel mooie meiden op de kar, dus de verwarring 
was compleet. Zó erg zelfs, dat mensen langs de optocht naar huis gin-
gen omdat ze dachten dat wij, zoals gewoonlijk, het eind van de optocht 
vormden. Terwijl de echte prins en nog wat deelnemers er achteraan kwa-
men. Stel varkens……
’n Andere keer hadden we als thema “Jacht op de Prins”, naar de gelijk-
namige krantenrubriek. Wij waren helemaal in safari-outfit, compleet met 
jeep in zebra-print en grappige negers à la Kuifje, en joegen op een tussen 
het publiek rennende prins. Tussen dat alles liepen krijgshaftige zwartjes 
met gevangen genomen Raad-van-Elf-leden,  levensechte poppen die 
aan lange boomstammen waren gehangen en werden meegevoerd. Een 
aantal van die poppen namen we gedurende de carnaval op sleeptouw 
en zetten we bijvoorbeeld tussen ons in aan de bar. Ergens in een kroeg, 
met uitzicht op het damestoilet, plaatsten we daar eentje op z’n knieën en 
hangend over de pot, met de deur half open en wachtten op de dingen 
die komen gingen. We kregen waar voor ons geld: gegil van afschuw, 
samendrommende dames en een gealarmeerde kastelein. De Raad van Elf 
had het weer gedaan. Later werden we beste vrienden met die jongens en 
werden we op dinsdag vaste kapel.
We zijn geen kapel meer, we zijn ’n soort big band geworden en be-
staan op 31 maart 25 jaar. Dat vieren we en nodigen u van harte uit 
om te komen luisteren naar Johnny T. & the Half Souls…..
Als je na vier dagen carnaval last van je keel hebt eet je bij de lunch:

Salade van Haring (4 personen)
4 mooie zoute haringen (je eigen favoriete adresje)
1 Jona Gold, 1 ons zoetzure bietjes, 1 eetlepel fijngehakte peterselie
1 flinke theelepel mosterd,  wat citroensap,  peper
Maak een dressing van 1 eetlepel citroensap, 4 eetlepels olijfolie en 
de mosterd. Snijd de appel, bietjes en haring in mooie dobbelsteen-
tjes, meng door de dressing en werk af met peper. Meng er nog de 
peterselie door. Eet met verse toast en drink er bier bij of bijvoorbeeld 
Corenwyn,
“Ge moet ‘r haor op doen van d’n hond die oe gebéte hèt”

“Ik zie de kinderen gelukkiger worden door dit systeem”

Nog niet zo heel lang geleden 
kregen alleen kinderen met leer-
problemen extra begeleiding. 
Daardoor lukte het ze vaak  om 
aansluiting te vinden bij de rest 
van de klas. Soms ook niet, maar 
ze gingen wat prestaties betreft 
vooruit en voelden zich niet in 
de steek gelaten.  Leerlingen die 
daarentegen bovengemiddeld 
presteerden werden vaak wel, 
onbedoeld, aan hun lot overgela-
ten. Slimme kinderen hebben toch 
geen extra aandacht nodig? Ze 
weten het toch allemaal al? Dat is 
een ernstige misvatting. Ook deze 
jonge mensen smachten naar aan-
gepaste leertrajecten waarin ze 
hun ei kwijt kunnen.

Onlangs verscheen er een arti-
kel in DeMooiRooiKrant over een 
kunstproject in Veghel waar ook 
meerbegaafde kinderen uit Sint-
Oedenrode aan mee doen. Daarin 
viel te lezen dat het binnenkort 
noodgedwongen moet stoppen 
door gebrek aan financiële midde-
len. Gelukkig zijn 37 basisscholen 
in de regio – binnenkort 100 - hard 
bezig met het ontwikkelen van 
leerarrangementen die toegespitst 
zijn op ieder individu. Dus naast 
het gewone leertraject krijgt ieder 
kind de kans om op zijn of haar ni-
veau extra lesmateriaal te krijgen. 
Of je nu minder goed kunt leren of 
juist voor ligt op de rest. Er komt 
passend onderwijs voor iedereen. 
Leerlingen hoeven niet elders te 
worden uitgedaagd om tegemoet 
te komen aan hun onderwijsbe-
hoeften.

Bij een aantal scholen is het traject 
al begonnen. In Sint-Oedenrode 
hebben de basisscholen Kienehoef, 
Nijnsel en Eerschot middels een pi-
lot  dit ambitieuze project al mede 

vorm gegeven.  Directeur Gery van 
Meersbergen van De Kienehoef is, 
net als het personeel, positief ge-
stemd. “Het moet mogelijk zijn 
om ieder kind te motiveren. Om ze 
passende onderwijsarrangemen-
ten te bieden. Ook voor de meer 
getalenteerde kinderen. Natuurlijk 
moet je dan wel eerst weten of 
een kind meerbegaafd of mogelijk 
zelfs hoogbegaafd is. Die signalen 
moeten tijdig herkend worden. De 
leraren hebben allemaal signale-
ringslijsten, die ingevuld een in-
zicht moeten geven. Er wordt o.a. 
gelet op woordenschat of diep-
gaande interesses. Zo staan we bij 
iedere leerling een keer stil, terwijl 
er vroeger nog wel eens kinderen 
doorheen glipten. Dat mag na-
tuurlijk niet gebeuren, want als het 
niet gesignaleerd wordt gaan de 
kinderen zichzelf aanpassen. Vaak 
heeft dat negatieve gevolgen”, 
legt de directeur uit. Na het signa-
leren volgt de diagnostische fase. 
Vervolgens wordt gezocht naar 

passende onderwijsprogramma’s 
voor ieder kind. Op dit moment 
lopen er  contacten met Humani-
tas en De Verbinding om er voor 
te zorgen dat kinderen al in hun 
jongste fase worden gesignaleerd 
met mogelijke ontwikkelingsvoor-
sprong. Zo weten de basisscholen 
in een later stadium precies wat 
voor leerling er op school komt en 
kunnen zij hierop aansluiten.

Tijdens de reguliere lessen krijgt ie-
der kind de kans om zo nu en dan 
aan eigen opdrachten te werken. 
Dat kan allemaal met behulp van 
een programma op internet waar 
kinderen kunnen inloggen met 
hun eigen account. Ook krijgen 
ze lesmateriaal uit boekjes. Het 
onderwijs wordt zo afgestemd dat 
ieder kind nog wat tijd overhoudt. 
Juf Margreet van Rijn begeleidt 
de kinderen met hun opdrachten. 
Margreet: “Het is een flinke ver-
betering ten opzichte van vroeger. 
Ik zie de kinderen gewoon geluk-
kiger worden van dit systeem. 
Dat is prachtig om te zien. Omdat 
iedereen met eigen ‘leuke’ pro-
gramma’s bezig is, worden minder 
slimme kinderen bijvoorbeeld niet 
weggezet. Iedereen heeft respect 
voor elkaars niveau.”

Na de pilots van de drie bassischo-
len in Rooi zijn nu ook de andere 
scholen bezig met de voorberei-
dingen om het systeem in te voe-
ren. Toch is het niet niks. De lera-
ren krijgen veel voor hun kiezen. 
Ze worden geacht om vooral goed 
te communiceren en het geheel 
goed te overzien. Het is belangrijk 
dat de leerlingen zich ontwikkelen. 
Op educatief vlak, maar zeker ook 
op sociaal-emotioneel vlak. Daar 
draagt dit programma een flinke 
steen aan bij.

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL 
TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

 Koopzondag 11 en 25 maart 
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Postcode 5492 TE 
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Tel. nr. 0413-420855 
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VC de Muskebiers bedankt haar 
sponsoren voor een geweldige 

carnaval 2012
Autobedri jf van den Berk

Cafetaria D’n Inloop
Raai jmakers Expeditiebedri jf

Forum Kluswi js
P. Hei jl Automaterialen 

DeMooiRooiKrant
Van Acht Autoschade
Vleuten Voeders B.V.

Autodemontage van Zutphen
vd. Biggelaar Stalinrichting

Automotive Klui jtmans
Van den Berk Assurantiën

Van Kemenade Constructie
ONS Installatiebedri jf

Lifarma Agrarische Benodigdheden

Wereldreiziger geeft lezing bij Motorclub d’n Dommel
Sjaak Lucasen is een wereldreizi-
ger. Op een Yamaha R1 sportmo-
tor heeft hij bijna de hele wereld 
gezien. Speciaal voor motorclub 
d’n Dommel geeft hij een lezing 
over zijn avonturen. Zo bleef hij 
vijf jaar weg om over de aardbol 
te rijden. Hoe rijdt je motor bij -30 
graden over sneeuw en ijswegen? 
Sjaak legt het uit…

Midden in de winter reed hij naar 
de Noordkaap voor het goede doel 
KiKa en zat hij in het voorprogram-
ma van de wereldkampioenschap-

pen ijsspeedway. Daarnaast reed 
hij eens van Florida naar Noord-
Alaska.

Tijdens zijn lezing vertelt hij over 
hoe hij het in zijn hoofd heeft ge-
kregen om de reis te gaan maken. 
Wat was zijn doel? Hoe bereid je 
je voor? Wat zijn de gevaren en de 
kosten? Allemaal prangende vra-
gen. Maar ook trakteert hij het pu-
bliek op sappige anekdotes, dro-
men, en een stukje nostalgie. Het 
is ingrijpend om te horen hoe een 
mens en een machine één worden 

in een dergelijke ‘strijd’. Bovendien 
brengt Sjaak het verhaal met de 
nodige humor, opgeluisterd met 
dia’s en videobeelden.

Het verhaal is voor groot en klein, 
jong en oud, van verpleegster tot 
brandweerman, voor avonturiers 
en motor minnend publiek. De 
presentatie vindt plaats op 3 maart 
bij café d’n Dommel aan de Markt 
15 in Sint-Oedenrode. Entree is 
gratis. Meer info: MC d’n Dom-
mel: 06-13667683

Veiligere wegen in Jekschot
De gemeente Sint-Oedenrode wil 
de wegen in Jekschot geschikt 
maken voor de toekomst. In Jek-
schot heeft de provincie een land-
bouwontwikkelingsgebied (LOG) 
gepland. Daarom is er in de toe-
komst meer en vooral zwaarder 
verkeer te verwachten.

De bewoners werken samen met 
de gemeente aan plannen voor een 
veiligere weg. De bewoners stel-
den de inrichtingsplannen voor de 
Weievenseweg en het oostelijke 
deel van de Jekschotseweg zelf op. 
Vooral de bewoners van de Weie-
venseweg vragen al jaren om maat-
regelen. Zij ondervinden veel hinder 
van het sluipverkeer voor hun deur.

In het eerste plan zouden de Wei-
evenseweg helemaal en de Jek-
schotseweg en de Bikkelkampen 
gedeeltelijk breder worden. De be-
woners waren van mening dat de 
Bikkelkampen niet breder hoefde 
te worden. Zij stelden voor om de 
Jekschotseweg tot de gemeente-
grens te verbreden. De gemeente 
heeft dat voorstel overgenomen.

Bewonerswerkgroep
Tijdens de eerste informatie-
avond hebben de bewoners een 
werkgroep samengesteld. Aan de 
hand van uitgangspunten kon de 
werkgroep aan de slag. De bewo-
nersgroep heeft op basis van die 
uitgangspunten haar wensen op 
papier gezet. Dat hoefde zij na-
tuurlijk niet alleen te doen. Men-
sen van het team IG ondersteun-
den hen daarbij. Aan de hand van 
voorbeelden hebben de bewoners 
een plan opgesteld. De gemeente 
heeft de plannen van de bewoners 
vervolgens verder uitgewerkt.

Fietsers komen nu in het gedrang
De Weievenseweg en de Jek-

schotseweg zijn landbouwwegen 
van ruim 3,00 meter breed. Deze 
wegen zijn in de jaren ’50 en ’60 
aangelegd. In die tijd was het ver-
keer nog minder zwaar en intensief 
dan nu. Wie nu over deze wegen 
rijdt, ziet dat de bermen helemaal 
kapot zijn. Een teken dat tegenlig-
gers de berm in moeten om elkaar 
te kruisen. Ook fietsers ervaren de 
weg als erg smal. Bij tegenliggers 
gaan zij het liefst zover mogelijk in 
de berm staan.

Bredere en veiligere wegen
Om beide problemen het hoofd 
te bieden wordt de weg verbreed. 
De beide wegen worden in de 
toekomst 5,40 meter breed. Aan 
weerszijden van de weg komt 
een fietssuggestiestrook van 1,20 
meter. Voor het autoverkeer blijft 
dan een strook van 3,00 meter 
beschikbaar. Wanneer er tegenlig-
gers zijn, dan is uitwijken via de 
suggestiestrook een mogelijkheid. 
Fietsers hebben hun eigen plaats 
op de weg. Bij tegenliggers hoeven 
zij niet meer, zoals nu de berm in 
te duiken.

Niet sneller dan 60 km/h
Dat in de nieuwe wegen snel-
heidsremmers komen staat buiten 
kijf. Wegen met een breedte van 
5,40 zonder snelheidsremmers no-
digen uit om hard te rijden. Met de 
fietssuggestiestroken krijgt de au-
tomobilist al een duidelijk signaal. 
Toch is er meer nodig om de no-
toire hardrijder te herinneren aan 
de geldende 60 km/h.

Met goed ingerichte kruispunten 
gaat de snelheid vanzelf omlaag. 
Personenauto’s zullen op deze 
kruisingen hun snelheid aan moe-
ten passen. Voor vrachtwagens 
komen er hoger gelegen, maar 
overrijdbare delen. 

Beide wegen kenmerken zich 
door lange rechte stukken. Ideaal 
om de snelheid tot grote hoogte 
op te voeren. Om dat te voorko-
men komen op de rechte stukken 
snelheidsremmers. Daarbij kunt u 
denken aan wegversmallingen en 
chicanes. Het is een bewuste keu-
ze om geen drempels te maken. 
Drempels veroorzaken veel irrita-
ties. Oók bij bestuurders die zich 
netjes aan de snelheid houden.

Nieuwe bomen voor oude bomen
Voor het verbreden van de wegen 
moeten we een aantal bomen kap-
pen. Natuurlijk proberen we het 
aantal te kappen bomen zoveel 
mogelijk te beperken. Door de weg 
naar een kant te verbreden, kun-
nen de bomen aan de andere kant 
blijven staan. Voor iedere gekapte 
boom komt een nieuwe boom te-
rug. Om bij het oude landgoed 
‘Jekschot’ aan te sluiten, worden 
dat eiken, beuken en linden.

Hoe en wanneer verder
Het definitieve schetsplan is eind 
februari, begin maart 2012 klaar. 
Dan bieden de bewoners het 
plan aan wethou-
der Dekkers aan. 
Daarna gaat het 
team IG het bestek 
en de uitvoerings-
tekeningen ma-
ken. De uitvoering 
van het werk zal in 
de zomer en herfst 
van 2012 gebeu-
ren. Het LOG Jek-
schot wordt ook 
mogelijk gemaakt 
met cofinanciering 
door de provincie 
Noord-Brabant.

Vlaamsch Culinair Concert met STANZA

Het Roois Kultuur Kontakt beidt 
in samenwerking met “De Vriend-
schap” belangstellenden op zater-
dagavond 3 maart een fantastische 
Vlaamsch Culinair Concert. Onder 
het genot van een heerlijk 3-gan-
gen-diner uit de Belgische keuken 
kunt u tussen de gangen door ge-
nieten van een optreden van de 
succesvolle coverband STANZA. 

Stanza is een muziekgroep die, 
wanneer het hart er om roept, mu-
ziekprojecten maakt. Stanza laat het 
publiek de muziek voelen, horen en 
raken. Voor deze avond brengen zij 
hun programma Belgische Helden. 
Volgens Stanza heeft België veel 
meer te bieden dan bourgondi-

sche maaltijden en heerlijke bieren. 
België is voor hen vooral het land 
van de stille wateren met de diepe 
gronden. Terwijl u geniet van een 
heerlijke maaltijd met wellicht een 
Belgisch biertje brengen de heren 
van Stanza een muzikale bloem-
lezing uit de beste hedendaagse 
Belgische liederen.Een kaartje kost 
29,50 p.p. Daarvoor krijgt u een 
aperitief (Belgisch biertje), een spe-
ciaal voor deze avond samenge-
steld 3-gangen-diner en uiteraard 
het optreden van Stanza. Aanvang: 
19.30uur/ Een tafeltje reserveren 
kan bij de Vriendschap (0413 – 
472572) of door een kaartje te ko-
pen bij de VVV of ‘t Paperas. 
www.rooiskultuurkontakt.nl

Lezing: “Tussen Hemel en Aarde”

Decoraties op klokken uit Middeleeuwen en 
Renaissance
Tussen hemel en aarde, hoog in de torens, 
achter de galmgaten, klinken de klokken die 
met hun stemmen onder meer de tijd aan-
geven, oproepen voor gebed, de kerkelijke 
diensten aankondigen en fungeren als inter-
mediairs tussen God in de hemel en de men-
sen op aarde.

De spreekster Dr.Elly van Loon uit het klok-
kendorp Asten onderzocht voor haar disser-
tatie  de versieringsmotieven van circa 200 
klokken. Klokken dragen opschriften, namen 
en jaartallen en zijn soms prachtig versierd. 
Maar welke functie had deze klokversiering? 

Met welk doel werd de decoratie aange-
bracht? Klokken hangen immers hoog in de 
torens en niemand ziet ze. 

En hoe zit het met de oude klokken uit Sint-
Oedenrode?
Op deze en andere vragen wordt tijdens de 
lezing ingegaan. Iedereen is van harte wel-
kom bij deze interessante lezing op woens-
dagavond 29 februari a.s.  om 20.00 uur in 
de Knoptorenkerk  in de Eerschotsestraat in 
Sint-Oedenrode. De entree is € 2,00 Leden 
van de heemkundige kring “De Oude Vrij-
heid” hebben gratis toegang.
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Papgat in Pauw en Witteman
Afgelopen maandagavond was Papgat te 
zien tijdens een uitzending van Pauw en Wit-
teman. Voor de mensen die het programma 
kennen: de optocht was heel kort te zien in 
de Zapservice. Een serie korte snelle beelden 
die laat zien wat er die dag of in het week-

end is gebeurd. Tijdens de korte flitsen waren 
de Brabantband en de twee aankomende tv-
sterren te zien die meeliepen tijdens de op-
tocht van Papgat. De beelden zijn terug te 
zien via uitzending gemist.
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Jeugd vermaakt zich opperbest in feesttent

Vanaf vrijdag is het iedere dag 
feest geweest in de grote feesttent 
op de Markt. Het thuishonk van 
Prins Kevin, adjudant Lars en hun 
gevolg. Stichting Jeugdcarnaval 
had weer alles uit de kast gehaald 
om er een topcarnaval van te ma-

ken en dat is gelukt! De jeugd ver-
maakte zich opperbest. ’s Avonds 
dreunden de beats over de Markt. 
Terwijl de volwassenen zich schuil 
hielden in de kroegen, joelde, 
danste en feestte de jongere jeugd 
in hun feesttent. De organisatie 

had alles weer tot in de puntjes 
geregeld. Zo stond er iedere avond 
een goede dj. Prachtig dat ook 
de jongste jeugd op deze manier 
lekker kan carnavallen. Stichting 
Jeugdcarnaval verdient daarom 
een dikke pluim.

D’n Egelantier en de Heikneuters 
genieten van historisch diner

Het had voor Prins Frans eigenlijk 
een ultieme verrassing moeten 
worden, maar omdat de hoog-
heid zelf regelmatig bij de Beckart 
binnenloopt had hij ’s morgens al 
gezien dat er ’s avonds iets aparts 
zou gaan gebeuren. 

De twee carnavalsclubs uit Nijnsel, 
d’n Egelantier en de Heikneuters, 
besloten om samen voor een ver-
rassing te zorgen. Ze hadden het 
lumineuze idee om voor het eerst 

in de geschiedenis na de optocht 
samen te gaan tafelen met natuur-
lijk Prins Frans als hoogste gast. 
Direct na de optocht werden de le-
den opgevangen in de Beckart. De 
ene groep was wat vrolijker dan de 
ander door de prestaties tijdens de 
optocht, maar uiteindelijk werd het 
een zeer geslaagd diner. Ook de 
Prins vond het geweldig. “Het is de 
eerste keer dat ze dit doen en dat 
vind ik echt prachtig. Dit mogen ze 
van mij voortaan ieder jaar doen.”

Kleurenplatenactie op de Kienehoef enorm succes 
De kleurplatenactie van Cambi-
ance de Kienehoef waarbij maar 
liefst drie winnaars een VIP week-
end hebben gewonnen was een 
enorm succes.

Ruim 100 kinderen hebben hun ui-
terste best gedaan om een mooie 
kleurplaat te maken. De afgelopen 
weken werden er veel kleurplaten 
ingeleverd bij Cambiance de Kie-
nehoef en DeMooiRooiKrant.

Op maandag 20 februari waren 
er veel kinderen aanwezig tijdens 
de kinderdisco in afwachting van 
hun prijs. Voor alle aanwezige kin-
deren was er een kinderknipkaart 
waar ze chips, drinken, een snoep-
zak, friet en een snack van konden 
krijgen. Het was voor de juryleden 
(bestuur van carnavalsvereniging 
de Plekkers en een afvaardiging 
van Cambiance De Kienehoef) een 
enorme opgave om de mooiste uit 
te kiezen. De prijzen werden in 
drie verschillende categorieën on-
der verdeeld. Voor de allerklein-
ste was de keuze gevallen op de 
kleurplaat van Nina Renders, in 
de midden groep ging de eer naar 
Robin van de Boogaard en in de 
grootste groep ging de prijs naar 
Noa Smit.
 
Alle kinderen hebben 
genoten van deze 
kinderdisco middag 
en ze waren enorm 
enthousiast, onder 
leiding van DJ BRAM. 
“Het was voor ons als 
Cambiance de Kie-
nehoef een nieuwe 
activiteit en zeer de 
moeite waard om het 
volgend jaar weer te 
doen”, aldus Fred van 
Rooij van Cambiance 
de Kienehoef. Tijdens 
het VIP weekend wor-
den de prijswinnaars 
samen met hun ou-
ders, broertje en/ of 
zusje lekker verwend 
en van alle gemakken 
voorzien . 

Buikje vullen bij het Struifconcert

Ieder jaar weer op carnavalsmaan-
dag vindt het struifconcert plaats 
van Carnavalsvereniging de Nar-
rekap, die hun thuisbasis hebben 
in de Beurs. Natuurlijk werd het 
daar dan ook weer gehouden. Zo-
als alle evenementen in de Beurs 
tijdens carnaval was ook dit een 
klein beetje speciaal, omdat het de 

laatste keer is onder de leiding van 
Peter en Joke de Koning. Er werd 
muziek gemaakt en ondertussen 
konden de bezoekers een goede 
bodem leggen van heerlijke pan-
nenkoeken. Met of zonder stroop, 
het maakte niet. Als het buikje 
maar weer goed rond was.

Rooi schoon dankzij onze gemeentewerkers
Vijf dagen carnaval brengt flink 
wat rotzooi met zich mee. Vooral 
de optochten laten sporen achter 
van slingers en confetti. Gelukkig 
heeft de gemeente een paar vlijti-
ge medewerkers die het hele dorp 
voor ons schoon houden. Namens 
Papgat: bedankt!!!
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Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Kossen | Design

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

WOZ-beschikking en bedrijfspanden: 
maak bezwaar!
Rond deze tijd ontvangen weer 
veel huishoudens en bedrijven hun 
jaarlijkse WOZ-beschikking. Het 
is maar afwachten of de gemeente 
erin geslaagd is een correcte waar-
de vast te stellen voor uw pand. 
Deze waarde is niet alleen relevant 
voor de onroerendzaakbelasting 
maar ook voor de inkomsten-, erf- 
en schenkbelasting.

Met name de waardering van be-
drijfspanden is voor de gemeente 
een moeilijke rekenexercitie. De 
vraag is of de taxatie niet te hoog 
uitvalt. Door de grote leegstand en 

de geringe vraag naar bedrijfson-
roerend-goed zijn de prijzen fiks 
gedaald, soms wel met meer dan 
10%. Die waardedaling is meestal 
nog niet in de WOZ-waarde door-
berekend omdat het peiljaar van de 
beschikking een jaar achterloopt.

Als uitgangspunt voor de WOZ-
waardering van kantoorpanden 
wordt vaak tienmaal de jaarhuur 
gebruikt. Complexen die minder 
gangbaar zijn, zoals fabrieken, 
worden in beginsel gewaardeerd 
tegen de herbouwwaarde. Omdat 
deze methodes vaak onnauwkeu-

rig worden uitgevoerd zijn be-
zwaarprocedures al snel lonend. 
Het voordeel daarvan kan oplopen 
tot duizenden euro’s. Maken wij 
namens u succesvol bezwaar dan 
wordt u ook nog eens (gedeelte-
lijk) gecompenseerd in de proces-
kosten.

Wilt u hierover meer weten? Neem 
contact op met Van de Ven Ac-
countants | Adviseurs, te bereiken 
via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: 
info@vdven.nl. Let op: de be-
zwaartermijn bedraagt slechts zes 
weken na dagtekening aanslag!

advertorial

Beurs vindt plaats op nieuwe locatie

Duizenden koopjes op grote Boeken- en Platenbeurs  

Op zaterdag 25 februari (10.00u 
- 17.00u.) en zondag 26 februari 
( 11.00u-17.00u) wordt voor de 
21e keer een geweldige, groots 
opgezette boeken- en platenbeurs 
gehouden op ca. 1000 m² in de 
Dommelrodeschool te Sint-Oe-
denrode.

Lage prijzen en prima kwaliteit
Al jaren staat deze beurs bekend 
om haar goede kwaliteit en zeker 
ook de prima sortering in 30 ca-
tegorieën en de lage prijzen. Een 
groot deel van de meer dan 50.000 
items zijn te vinden op de “groene 
afdeling” en zij gaan de deur uit 
voor slechts 50 cent tot € 1,50. 
Echter,  op de “rode afdeling” 
vindt men de mooiere en betere 
boeken, zeer aantrekkelijk geprijsd 
en goed gesorteerd. Prachtige fo-
toboeken over kunst, landen en 
volkeren en de natuur, met name 
de afdeling romans en literatuur is 
dit jaar erg goed voorzien, zelfs de 
nieuwste uitgaven (thrillers!) zijn 
hier te vinden. Hier kan men nu 
alvast voor weinig geld zijn vakan-
tielectuur samenstellen. De meest 
bijzondere en waardevolle exem-
plaren uit alle categorieën vindt 
men in de vitrine-afdeling.

Wellicht is het een idee om voor 
uzelf en/of uw (klein)kinderen een 
exemplaar aan te schaffen van 
“Het aanzien van …” uit hun ge-

boortejaar? Misschien voelt men 
meer voor een van de jaargangen 
van de Katholieke Illustratie?? Ze 
zijn vrijwel allemaal in het bezit van 
de boekenbeurs. Bij de afdeling 
Brabantica liggen vele mooie uit-
gaven uit Brabant en Sint-Oeden-
rode met haar omgeving. Ook nu 
zijn er weer vele strips, legpuzzels 
(van 10 tot 3.000 stukjes) en do-
zen vol losse tijdschriften ( slechts 
10 eurocent per stuk) op de beurs 
aanwezig. Op zondag vanaf 14.00 
uur kunt U voor € 3,- een plastic 
tas van de Stichting volladen. Dit 
geldt alleen op de groene afdeling,  
maar voor € 10,- mag men ook 
een volle doos meenemen! 

Antiquariaat
Op de afdeling “oude boeken” 
vindt de liefhebber vele bijzondere 
exemplaren in allerlei categorieën 
van vóór het jaar 1960, zoals reis-
boeken, oude atlassen, jeugdboe-
ken en technische boeken, zelfs 
enkele exemplaren uit de 19e 
eeuw met fraaie leren kaften. Ook 
zijn er nog enkele oude school-
wandplaten en - kaarten te koop.

Muziek
De muziekafdeling is uitgebreid 
met een grotere collectie mooie, 
puntgave singles, als ook steeds 
meer cd’s en dvd’s, naast de enor-
me hoeveelheid elpees, van Mo-
zart en Beethoven tot Queen, Pink 

Floyd, The Moody Blues, Cree-
dence Clearwater Revival, Elvis en 
Ramses Shaffy.  En bezoek zeker 
ook de afdeling Specials: bijzon-
der mooie platen en singles, alles 
in zeer goede staat!    Zo is er voor 
elk wat wils !!!

Gratis koffie
De entreeprijs bedraagt slechts een 
euro, de kinderen kunnen gratis 
binnen en heerlijk zelf snuffelen in 
de vele dozen gevuld met jeugd-
boeken en strips. Op vertoon van 
de gele flyer ontvangt de bezoeker 
gratis een lekkere kop koffie in de 
gezellige aula. Deze flyer is o.a. te 
verkrijgen in Sint-Oedenrode op 
de bieb, bij de VVV, Mariëndael, 
Gemeentehuis en Odendael. Ook 
kan men de flyer downloaden van-
af de website.

Nieuwe stoelen
Stichting Behoud Martinuskerk is 
de organisator van het evenement. 
Ze zamelt geld in voor doelen die 
te maken hebben met de Heilige 
Martinuskerk in Sint-Oedenrode. 
Zo hebben ze onlangs nieuwe 
stoelen aangeschaft die achter 
het altaar staan. Er stonden eerder 
moderne stoelen, maar nu zijn er 
nieuwe modellen aangeschaft die 
beter bij de stijl van de kerk pas-
sen. Kijk voor meer informatie op: 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

Bijeenkomst CDA
CDA Rooi houdt maandag 27-2 
een politieke bijeenkomst in De 
Beurs in Rooi. Deze bijeenkomst 
staat in het teken van het bestem-
mingsplan buitengebied. 
Aanvang 20.00 uur

Politieke 
bijeenkomsten

Debatavond “Bij ons 
in Rooi” over 
accommodatiebeleid
Op dinsdagavond 20 maart wordt 
er in cultureel centrum Mariëndael 
gedebatteerd over het accommo-
datiebeleid in Sint-Oedenrode.

CDA-Rooi nodigt alle betrokke-
nen en belangstellenden uit om 
met elkaar in gesprek te gaan. 
Als eerste van een reeks van de-
batavonden heeft men gekozen 
voor het accommodatiebeleid.  
Zoals bekend is er sprake van 
een mogelijke  bezuiniging in de 
uitgaven op de gemeentelijke 
gebouwen. Op dit moment zijn 
er nog geen vaststaande plan-
nen. CDA-Rooi wil, voordat er 
besluiten genomen worden, alle 
betrokkenen hierover de gele-
genheid geven hun mening te 
geven. Nadere informatie over 
tijdstip en opzet zullen we tijdig 
bekend maken.

Bijeenkomst DGS
Op maandag 27 februari om 
20.00 uur is er een achterban-
vergadering van DGS in het 
vergaderzaaltje van Brasserie de 
Beleving aan de Hertog Hendrik-
straat te Sint-Oedenrode. 
Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Bijeenkomst 
Hart voor Rooi/
PvdA
De achterbanbijeenkomst van Hart 
voor Rooi/Partij van de Arbeid is 
op maandag 27 februari om 20.00 
uur in de commissiekamer van het 
gemeentehuis (witte vleugel). Ver-
dere info over Hart voor Rooi/Par-
tij van de Arbeid vindt u op 
www.hartvoorrooipvda.nl

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

De 5e plaats tijdens de 
optocht is mede mogelijk 

gemaakt door:

Cafe Oud Rooij
Bon Floor

Van Eck Verreikerverhuur
Dierenspeciaalzaak 

de Borchmolen
Hak- en boorbedrijf 

Henk van Rooij
Slagerij Verheijen

Houtbedrijf van Aarle
Autoschade Lambert

Bouwmarkt Forum
Verhagen Schilderwerken
Van Kaathoven Transport

Fam. Dekkers
Jumbo Supermarkt

RWP Audio & Lighting
Ijzervlechtbedrijf

 Kees de Jong
TVE Reclameproducties

Van Berkel 
Landschap en Infra

Kapteijns Partyverhuur
Vrienden van ‘t Skrothupke

Cv ‘t Skrothupke

Bent u na carnaval 
weer bij zinnen,

loop gezellig bij ons 
binnen!



Woensdag 22 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe26 

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00. Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

rglaa

FINEERPARKET
1 mm toplaag,
echt hout (beuken),
met kliksysteem,
voor intensief woongebruik.

op=op

LAMEL PARKET EIKEN 
26 cm breed,
15 mm dik,
4 mm toplaag,
onbehandeld.

MULTIPLANK 
RUSTIEK FRANS EIKEN
15 mm dik, 18 cm breed, 
onbehandeld, met v-groef, 
rondom mes en groef.

NU

13,95
 m2

INCL. BTW
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36,95
 m2
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NU

33,95
 m2

INCL. BTW
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VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenbu

NU

29,95
 m2

INCL. BTW

VLOER HET ZELF
KLIK LAMINAAT
4x v-groef, dikte 8 mm, klasse 32, 
in 6 kleuren, voelbare 
geborstelde structuur, geschikt 
voor intensief woongebruik,
met het nieuwe “one click to go” 
systeem, 10 jaar volledige garantie.

van 43,95

PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen, 
in 20 kleuren, lifelong garantie, 
5 mm dik, voelbare structuur, 
met v-groef.

van 49,95

van 24,95

KLIK LAMINAAT
LAURENTIUS
Lange brede delen,
in 4 eigentijdse kleuren,
met “one click to go” 
systeem,
klasse 32, 205 cm lang, 
24 cm breed, 9 mm dik, 
25 jaar garante.

van 32,95

AT
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” 
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NU

22,95
 m2

INCL. BTW

PROFITEER VAN DE MEGASALE BIJ VLOER HET ZELF!
AL ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG
WE MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE
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MEGA SALE!

NIEUW! 
MASSIEVE 
TRAP
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te 
monteren! Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder 
breken en/of beschadigen. Voor zowel open als dichte trappen. 
Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 
Nu introductie prijs: 
van 109,- nu 55,- per trede

Prijs van trap 13 treden, incl. stoot-
borden, anti-sliprand, lijm en olie:

* Excl. montage, montage 
complete trap v.a. 400,-

40-24 68 180. 
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Rabobank Coöperatief Dividend

Een trainingsveld met verlichting voor Fortuna ‘67

Op woensdag 7 maart organiseert 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del de verkiezing van het ‘Project 
van het Jaar’ in de gemeente Sint-
Oedenrode. In 2011 ontvingen 
verschillende Rooise verenigingen 
of stichtingen een bijdrage uit het 
fonds Coöperatief Dividend. 

Jaarlijks wordt een gedeelte van 
de winst van Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel besteed aan het 
verbeteren van de economische, 

sociale, duurzame en culturele 
omgeving. Vaak begint een project 
met een goed idee maar ontbre-
ken de financiële 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 
DeMooiRooiKrant welke projecten 
een bijdrage hebben ontvangen en 
welk idee met deze bijdrage is ge-
realiseerd. Deze week  vertelt

S.V. Fortuna ’67 is een veelzijdig 
sportvereniging. De club heeft on-
geveer 350 actieve leden en kent 
verschillende disciplines op het ge-
bied van bewegen. Want niet al-
leen lopers kunnen terecht bij deze 
club. Er is ook een afdeling Moun-
tainbike. Verder is er een afdeling 
zaaltrimmen en sportief wandelen 
waartoe ook Nordic Walking be-
hoort en loopgroepen voor vol-
wassenen en de jeugd. Voor deze 
laatste groep was de wens groot 

om een trainingsveld met verlich-
ting aan te leggen. 

Drie maal per week verzamelt de 
jeugd zich bij het clubgebouw 
aan de Zwembadweg: op dins-
dag- en donderdagavond en op 
zaterdagochtend. Kinderen vanaf 
6 jaar krijgen dan op speelse wijze 
looptraining. Peter Hellings, voor-
zitter van de Jeugdloopgroep en 
voorzitter van de tijdelijke werk-
groep Jeugd accommodatie: “Wij 
krijgen veel aanmeldingen vanuit 
het programma van de gemeen-
te : ‘Sjors Sportief’ het vroegere 
Jeugd in Beweging. In de zomer-
maanden wordt er voornamelijk 
getraind op de weg en in het park 
de Kienehoef. Maar in de donkere 
wintermaanden is het wel zo pret-
tig en veilig om op het grasveld te 
trainen. De afgelopen twee jaar 
heeft een speciale werkgroep en 
het jeugdbestuur hard gewerkt om 
een trainingsveld met verlichting 
te krijgen. Vanaf november 2011 
is het grasveld naast het clubge-
bouw beschikbaar en inmiddels is 
ook de verlichting geregeld. Op 
donderdag 1 maart gaan we het 
trainingsveld officieel openen met 
al onze jeugdleden, de wethouder 

Sportzaken en Guul Smeets, direc-
tievoorzitter van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel.

Van de bijdrage die we hebben 
ontvangen uit het fonds Coöpe-
ratief Dividend hebben we vier 
tweedehands lichtmasten kunnen 
aanschaffen. Een trainer van onze 
club heeft diverse connecties die 
hij heeft ingeschakeld om alle be-
nodigde middelen bij diverse be-
drijven hier in de omgeving rond te 
krijgen. Om het financiële plaatje 
helemaal rond te krijgen hebben 
we een Club van 100 opgericht. 
Met het geld dat we hiermee in-
zamelen kan de exploitatie van het 
trainingsveld betaald worden. 

Wat is jullie verwachting van de 
verkiezing ‘Project van het Jaar’?
Peter: “Eigenlijk is iedereen al een 
winnaar. We hebben allemaal een 
mooie bijdrage ontvangen waar-
mee we een ambitie hebben ver-
wezenlijkt. Natuurlijk is het mooi 
dat we ons project nog een keer 
onder de aandacht kunnen bren-
gen en we wachten gewoon af 
of de leden van de Rabobank ons 
project een warm hart toedragen.”

Culturele dag perfect voorproefje voor carnaval

Op woensdag 15 februari was het weer zo ver. 
De gezamenlijke KBO’s van Sint-Oedenrode, 
Olland, Boskant  Nijnsel en Sint-Oedenrode-
Centrum brachten, in samenwerking met 
Stichting Papgat en Stichting Jeugdcarnaval, 
een breed aanbod kijk- en luisterplezier in 
Odendael, tijdens de jaarlijkse Culturele dag. 
Het bleek wederom een perfect voorproefje 
voor de naderende carnaval.

De vele 55-plussers die Sint-Oedenrode rijk 
is en de middag en/of avond bezochten, ver-
maakten zich uitstekend met  de zang, dans 
en klets van allerlei Rooise artiesten die ook 
furore maakten tijdens de Prinsenzittingen 
van een paar weken geleden. Natuurlijk wer-
den ze weer netjes begeleid door Senioren-
orkest Dommelvolk.
Iedereen werkte belangeloos mee aan deze 
Culturele dag. Anders was het ook niet mo-
gelijk geweest om zo iets dergelijks te or-
ganiseren. Ook de Lions Club en Kring de 
Leijgraaf hadden nog een bijdrage toege-
zegd en zodoende kon de organisatie het 
voor  onze ouderen betaalbaar houden. 
Normaal gesproken is de middag iets min-
der bezocht dan de avond, maar tijdens deze 
editie waren beide dagdelen volle bak. In 
totaal werden er zo’n 450 bezoekers geteld. 
Een flink aantal, die tot in de puntjes werd 
verzorgd door het uiterst bekwame perso-
neel van de zorginstelling.

De senioren genoten op hun manier. Vaak niet 
zo uitbundig,  maar wel intens. Iedereen ging 
met een tevreden gevoel huiswaarts en dat 
lieten veel mensen ook blijken aan de arties-
ten en de organisatie. Loon naar werken dus.  
De gezamenlijke KBO’s in Sint-Oedenrode 
danken dan ook iedereen die op wat voor 
manier aan deze Carnavalszitting 55+ heeft 
meegewerkt. Hetzij artiesten, presentatie,  
regie, geluid , licht etc.etc.  Maar ook  het 
personeel van Odendael.
De Jeugdprins Kevin  en zijn oudere even-
knie Prins Frans Pap de derde met hun ge-
volg  brachten een bezoek. Ook dat werd erg 
gewaardeerd. De organisatie  hoopt iedereen 
volgend jaar weer  te mogen begroeten en 
vanwege het feit dat dan het 55-jarig be-
staan wordt gevierd zal het zeker weer  een 
speciaal  feest worden voor iedereen.

Namens de gezamenlijke KBO’s nogmaals 
hartelijk dank.  

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl
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De winnaars van de Aanstormende Designers 
Competitie zijn bekend
De tien winnaars van de Aanstor-
mende Designers Competitie zijn 
bekend. Een maand lang konden 
bezoekers van de website www.
adcmeubelen.nl stemmen op de 
51 ingezonden objecten. Deze 
publieksstemming en de beoor-
deling van de vakjury bepaalden 
de eindscore. De publiekslieve-
ling Re-Light en de favoriet van 
de vakjury Sweet Memory Pro-
ducts krijgen extra aandacht in 
de expositie die 27 februari door 
wethouder Schreurs wordt ge-
opend.

De kern van deze competitie is dat 
de groothandel Antiek en Design 
Center tien ontwerpers de kans wil 
geven zich te presenteren in haar 
showroom en aan haar klanten; 
namelijk woonwinkels. Hiermee 
promoot en stimuleert de groot-
handel het werk van de ontwer-
pers, zodat het in de woonwinkels 
terecht kan komen. Voor veel ont-
werpers is dat een moeilijke weg; 
daarom kunnen ze elke steun ge-
bruiken.

Breed scala
De ingezonden objecten en 
concepten lopen zeer uit-
een van soort en stijl. Het 
is een boeiende verza-
meling geworden. Er zijn 
tekeningen en schetsen 
ontvangen, concepten die 
in Photoshop zijn gemaakt en 
echte meubelen. Sommigen zijn al 

in de handel verkrijgbaar, maar de 
meeste zoeken nog naar afzet op 
de markt. Wat ontwerpers betreft 
is er ook een grote verscheiden-
heid aan achtergrond. Er hebben 
zich ontwerpers ingeschreven die 
van de Design Academie afgestu-
deerd zijn, maar ook mensen die 
uit liefhebberij met ontwerpen be-
zig zijn en voor zich voor het eerst 
aan een groter publiek tonen. Al 
met al kan men zeggen dat het 
een breed scala aan ontwerpers en 
objecten zijn, die allemaal dingen 
naar een plaatsje in de top tien. De 
tien beste inzendingen in de Aan-
stormende Designers Competitie 
krijgen o.a. drie maanden lang 50 
m2 expositieruimte in de show-
room van de groothandel. De 
vo l led ige lijst van het 
eindresul- taat en de 
pun ten- deling van 
de jury staat op 

www.adcmeubelen.nl.

Waarom organiseert ADC een 
competitie?
Door de jaren heen weet groothan-
del ADC dat vernieuwing essentieel 
is voor de meubelbranche. Het be-
drijf heeft veel kennis opgebouwd 
in technieken om meubels te ma-
ken. Zo kan ADC meubels met een 
rustiek ontwerp op maat laten ma-
ken en heeft ze haar eigen antieke 
kleur ontworpen.

Het bedrijf is nu op zoek naar nieu-
we ideeën van vormgevers die net 
gestart zijn als vormgever en die 
een gezonde ambitie hebben. Een 
object hoeft niet direct een hit te 
worden zodat het in grote getale 
moet worden geproduceerd, ook 
ideeën van unica zijn zeer welkom. 
“Kern van de collectie van ADC is 
karakter”, zegt Peter Guntlisber-
gen, directeur van ADC. “Wat je 
tegenwoordig veel ziet is dat de 
meubelbranche inzet op populaire 
stukken en dat is jammer. Huiska-
mers gaan steeds meer op elkaar 
lijken en dat kan, volgens mij, niet 

de bedoeling zijn. Veel mensen 
weten niet dat juist unica 

een huiskamer karakter 
geven en een uniek meu-
belstuk hoeft helemaal 
niet duur te zijn. Met 
deze competitie daag ik 

elke ontwerper uit om zijn 
of haar ideeën te delen en te laten 

zien waar ze toe in staat zijn.”

Leerlingen Helicon snoeien in Rooi 

De school Helicon is in Eindhoven 
gevestigd en biedt groenopleidin-
gen aan voor VMBO en MBO stu-
denten. Ze geven lessen overdag, 

maar bieden ook avondopleidin-
gen voor mensen die omscholing 
willen of op advies van de baas een 
extra opleiding volgen. Het beroep 
Hovenier is erg in trek, dus ook nu 
zitten er een aantal mensen op de 
avondopleiding. Allemaal volwas-
sen personen.

Een aantal maandagen per jaar 
gaan de leerlingen op stap voor 
de nodige praktijkopdrachten. Dat 
kan op school gebeuren, maar 
vooral ook bij gemeentes in de re-
gio. Ook Sint-Oedenrode staat op 
die lijst en de gemeente heeft dan 
ook regelmatig contact met Heli-
con. Vorige week maandag kregen 
een aantal studenten een les in 
snoeien op het parkeerterrein aan 
het Kofferen. De gemeente wijst 
een plek aan waar gesnoeid mag 
worden en de leerkrachten gaan er 
met hun leerlingen aan de slag.

Bouwbedrijf van Stiphout zet onderhanden 
bouwactiviteiten Vannel voort
Bouwbedrijf Gebr. van Stiphout 
BV uit Sint-Oedenrode heeft 
woensdag 15 februari overeen-
stemming bereikt met de curator 
van Bouwbedrijf Vannel uit Eind-
hoven. Met de overname kunnen 
alle onderhanden bouwactivitei-
ten van het Eindhovense bedrijf 
zoveel als mogelijk zonder vertra-
ging worden voortgezet.

Vannel Bouwbedrijf BV werd vo-
rige week failliet verklaard. Cura-
tor mr. Stijn Hoppenbrouwers van 
Holla Advocaten: “De overeen-
komst met Bouwgroep van Stip-
hout BV is een goede ontwikke-

ling. De voortgang van de lopende 
projecten wordt hiermee zoveel 
mogelijk bewerkstelligd. Direc-
teur Jeroen van Stiphout van het 
gelijknamige bouwbedrijf: “Dit is 
een investering die voortkomt uit 
de malaise in de bouwsector. Van-
nel was een middelgrote speler 
met een jaaromzet van ongeveer 
20 miljoen euro. Wij maken alle 
lopende projecten van het bedrijf 
af. ”

Over Bouwbedrijf 
Gebr. van Stiphout BV
Bouwbedrijf Gebr. van Stiphout bv 
(van Stiphout) is opgericht in 1969. 

Het familiebedrijf heeft zich de af-
gelopen decennia ontwikkeld tot 
een zeer solide en modern bedrijf. 
Van Stiphout maakt onderdeel uit 
van Bouwgroep van Stiphout BV. 
Het bedrijf is voornamelijk actief op 
de markt van projectbouw, utiliteits-
bouw en particuliere woningbouw 
in het hogere segment in de regio 
Noordoost- en Zuidoost Brabant. 
Bij Van Stiphout werken ongeveer 
50 personen op de verschillende 
bouwprojecten en 10 personen op 
het kantoor dat gevestigd is op in-
dustrieterrein De Kampen in Sint-
Oedenrode.

Glasobjecten/sieraden

Tentoonstelling Anjo Brohm in de bibliotheek

Van 1 maart tot en met 28 april 
2012 zijn er in de vitrines van de 
bibliotheek in Sint-Oedenrode 
glasobjecten en sieraden van Anjo 
Brohm te bewonderen. Vanuit de 
fascinatie voor kleur, structuur en 
vorm heeft Anjo zich door de jaren 
heen meerdere disciplines eigen 
gemaakt. 

De vele technieken van het schil-
deren op zijde, het maken van mo-
zaïek, specialisatie in het authen-
tieke fresco schilderwerk en jaren 
werken met glas en opleidingen 
volgen bij glasmeesters, hadden en 
hebben allemaal hetzelfde doel: de 
uitdaging aangaan met het mate-
riaal en daardoor nieuwe vormen 
vinden, organische maar ook ab-
stracte, vaak in de vorm van toe-
gepaste kunst. 

Het werken met glas is eigenlijk 
hoofdzaak geworden en het maken 

van glazen objecten en sieraden is 
een succesvol en niet meer weg te 
denken onderdeel van haar werk. 
Maar vooral ook de verassende 
combinatie van de verschillende dis-
ciplines is waar Anjo zich constant 
mee bezig houdt. De tentoonstelling 
is gratis te bezoeken tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek. Meer 
info: www.bibliotheekmeierij.nl 

Openingstijden maandag en vrij-
dag 14.00 – 20.00 uur, dinsdag 
t/m donderdag 14.00 – 17.30 uur, 
zaterdag 10.00 – 13.00 uur.

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

Van gedonder wordt Rooi niet 
skonder

Gin gedonder, hoe gekker hoe skonder, maar van echt gedonder wordt 
Rooi niet skonder. Dat is inmiddels wel duidelijk. Vanmorgen lagen door 
het hele dorp heen tientallen fietsen in puin. Enkele onverlaten hebben 
vannacht flink huisgehouden, waardoor veel mensen hun fiets kwijt zijn 
geraakt. En degene die hem wel gevonden hadden, konden door schade 
waarschijnlijk niet eens fietsen. Misschien moet het besluit om een be-
waakte fietsenstalling niet toe te staan nog maar eens worden overwogen.

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Wielertourclub Gerry van Gerwen 

Wedstrijd voor veldrijders en 
mountainbikers

wielersport

Wielertourclub ‘Gerry van Gerwen’ 
organiseert een wedstrijd voor 
veldrijders en mountainbikers.

De locatie is aan de Vlagheide, ge-
meente Sint-Oedenrode /, gren-
zend aan gemeente Schijndel, 
waar genoeg ruimte is om de auto 
te parkeren. De route zal worden 
aangegeven.

Het parcours is op het voormalige 
MOB-complex. Datum: zaterdag 
25 februari. Starttijd: 14.00 uur. 
Kosten: 5 euro. Duur: één uur + één 
ronde. Deelname alleen voor niet-
licentiehouders. Prijsuitreiking: zo 
snel mogelijk na afloop. Er is géén 
douche- en kleedmogelijkheid.

Het inschrijven kan ter plekke ge-

beuren tot 13.30 uur.
Vóórinschrijven kan telefonisch of 
per mail bij Wim van Vonderen.
Telefoon: 0413-474498 of 06-
42997466, mail: wim@gtfi.nl

Deze wedstrijd is een unieke gele-
genheid om je in een mooie om-
geving te meten met andere recre-
anten.

Wandeltocht OLAT vanuit Esbeekwandelen

Op zondag 26 februari houdt 
wandelsportvereniging OLAT een 
winterserie wandeltocht vanuit 
Esbeek.  

De winterserietochten van OLAT 
gaan altijd zoveel mogelijk over 
onverharde paden en stille wegge-
tjes. De routes zijn duidelijk aan-
gegeven en daarnaast krijgt u een 
routebeschrijving mee waarvan 
de nummers corresponderen met 
die op de pijlen. Verspreid over 
de routes zijn altijd meerdere wa-
genrustposten aanwezig, indien 
mogelijk met toiletvoorziening; op 
de langere afstanden is ook horeca 
opgenomen in het parkoers. Nor-
dic Walkers zijn welkom op alle 
afstanden.
 

Deze wandeltocht loopt door land-
goederen zoals Gorp en Roovert 
en komt uiteindelijk op Belgisch 
grondgebied terecht bij Aarle en 
Nieuwkerk. We passeren tal van 
vennen en doorkruisen later het 
stille landgoed Hoevens en Ooij-
evaarsnest. We volgens de Rielse 
en Poppelsche Leij om uit te ko-
men op de Regte Hei met echte 
heuveltjes die beklommen moeten 
worden. De route loopt langs graf-
heuvels uit de Bronstijd en komt 
bij een golfterrein waar de wande-
laars even kunnen pauzeren. Dan 
keren we weer terug in Nederland 
en doen nog een stuk ongerepte 
natuur aan, waar de paden voor 
deze wandeling echt gezocht 
moesten worden. Na een prachti-
ge wandeling komen we dan terug 

in Esbeek.  Startbureau geopend 
vanaf 07.15 uur, inschrijving vanaf 
07.30 uur, finish voor 17.00 uur. 
Starttijden: 40 km 08.00-09.00 
uur. 30 km: 08-00-10.00 uur. 10-
15-20 km: 08.00-12.30 uur
 Inschrijfgeld: 10 km € 3,00, 15 
km € 3,50, 20 km € 4,00, 30 km 
€ 4,50, 40 km € 4,50. Bij het in-
schrijfgeld is de verzorging op de 
wagenrusten (brood, koffie, thee, 
bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting: OLAT-leden € 2,00 op 
vertoon lidmaatschapskaart, 
Bondsleden € 0,50 op vertoon 
lidmaatschapskaart. Esbeek, café 
Schuttershof, Dorpsstraat 2. Voor 
elke startplaats krijgt u een sticker 
voor uw wandel-boekje.

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

La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a - 5691 NA Son | 0499 474 087
Maandag Gesloten | www.ladolcevita-son.nl

Photos & Design stainmotion.com

Iedere Dinsdag, Woensdag, 
Donderdag en Zondag in 
Februari en Maart een 

driegangen keuzemenu voor 
€29,50!

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

handboogschieten Handboogvereniging Ontspanning

De veteranen afdeling “De Ro-
selaer” heeft dinsdagmiddag een 
onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Jan van Bergen 
met een score van 225. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 222, Jan 
van Erp 207, Albert Ofwegen 196, 
Jan Gordijn 190, Ron Spijker 189, 
Jan Lathouwers 167 en Jan Ha-
braken 124.

Op donderdagavond hebben de 
senioren de 2e wedstrijd om de 
wisseltrofee 2011geschoten uit 
tegen de Bosjagers in Best. Na 
een gezellige wedstrijd wist Ont-
spanning de trofee te veroveren 
en mee naar huis te nemen. De 
Bosjagers scoorden de 1e keer +2 
en de 2e keer -52 t.o.v. het gemid-
delde. Ontspanning resp. 0 en -5. 
De indivuele scores waren: Jos van 
de Berg 137, Beppie van Bergen 

195, Jan van Bergen 218, Frans v 
d Braak 194, John van Mulukom 
198, Jos van de Veer 199. Mart 
Verhoeven 189 en Piet van de 
Berg 218.
Op de clubavond is de carnavals-
beker geschoten. Dit is een ludieke 
wedstrijd waarbij wordt geschoten 
op een carnavalsplaat i.p.v. nor-
maal blazoen. Tijdens deze gezelli-
ge gekostumeerde wedstrijd wordt 
verse snert met roggebrood, spek 
en zult geserveerd. Deze ging er 
goed in. De wedstrijd is gewonnen 
door Jan van Bergen. Op de 2e 
plaats eindigde Beppie van bergen 
en 3e werd Jan Gordijn.

Op zondag heeft Piet van den Berg 
een combinatie indoorfita gescho-
ten. Deze wedstrijd begint met 
60 pijlen op 25 meter en daarna 
60 pijlen op 18 meter. Piet begon 

sterk met 262 en 254, totaal 516 
(PR). Op 18 meter ging het iets 
minder goed: 232 en 246, totaal 
478. Deze scores waren wel goed 
genoeg voor een eerste plaats bij 
de cadetten.
Sjef van den Berg heeft zondag in 
Arnhem meegeschoten bij de Pa-
pendal Trials. Dit zijn interne se-
lectiewedstrijden van de kernploe-
gen. Sjef schoot een heel sterke 
wedstrijd over twee maal 72 pij-
len op 70 meter. De eerste ronde 
schoot Sjef 666 punten (PR) en de 
tweede ronde 663 punten. Met 
deze score werd hij eerste bij de 
junioren recurve.
Vrijdagavond a.s. wordt de Tokima 
beker geschoten en wordt tevens 
ons jeugdlid Sjef van de Berg in de 
bloemetjes gezet voor het behalen 
van Zilver bij het WK junioren re-
curve in Las Vegas, USA.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

Kijk op 
mooirooi.nl 

voor 
spetterende 
carnavalsfoto’s!!
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Voetbal

VV Nijnsel

Programma senioren 26/2:
Nijnsel 4-Boerdonk 3  12.00u.
Nijnsel 6-Udi’19/Beter Bed 13 10.00u.
Nijnsel Da1 – Hapert Da1  10.30u.

Programma senioren 25/2:
Nijnsel Vets-Volkel Vets  16.15u.

Programma jeugd 25/2:
Nijnsel A2-Rhode A2  14.30u.
Nijnsel B1-Ollandia B1 12.45u.
Ollandia C1-Nijnsel C1  13.00u.
Nijnsel D2-NWC D2  11.30u.
Nijnsel E2 –Blauw Geel’38 E12  10.00u.
Nijnsel F2-Boekel Sport F6  10.00u.
Nijnsel MB-Rhode MB  14.30u.

Ollandia

Programma senioren do 23/2: 
Rhode 2-Ollandia 1   19.30u
zo 26/2: 

Ollandia 1-Irene 1  12.00u
Ollandia 2-WEC 2  11.00u
(bij afgelasting KNVB eventueel 
Ollandia 2-Irene 2  12.00 uur)
Rhode 8-Ollandia 3  10.00u
Ollandia 4-Boskant 6   10.00u.

Ollandia jeugd programma:
za 25/2: 
Nijnsel B1-Ollandia B1  v:11.45u
Ollandia C1-Nijnsel C1   13.00u
Ollandia E1-Erp E2   9.30u
Ollandia F2-Venhorst F2   10.30u
Ollandia MF1-Boxtel MF2   11.00u

Rhode

Programma senioren do 23/2:
HVV Helmond-Rhode 20.00u
Rhode 2-Ollandia 19:30u

Programma senioren zo 26/2:
Rhode-Baarlo 12.00u 
Rhode 2-Keldonk 11.00u
UDI 6-Rhode 3 13.00u

Rhode 4-Blauw Geel 10 10.00u
Boekel Sport 6-Rhode 7 11.00u
Rhode 8-Ollandia 3 10.00u
Rhode 9-Rhode 10 12.00u
Avanti-Dames 10.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Beerse Boys 1-Boskant 1 4-2
Volkel 2-Boskant 2  1-1

Programma senioren woe 22/2:
Wilhelmina Boys 1-Boskant 1  20.00u. 
Programma senioren zo 26/2:
Maarheeze 1-Boskant 1  11.30u.
Maarheeze 2-Boskant 2  11.30u.
Boskant 3-Mariahout 3  11.00u.
Mariahout 4-Boskant 4  10.30u
Mariahout 5-Boskant 5  10.30u.
Ollandia 4-Boskant 6  10.00u.
Boskant Da1-Mariahout Da1  11.00u.

Programma jeugd za 25/2:
Bavos B1G-Boskant B1  a14.45u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 15/2:
1 Echtpr. v.Erp 65,83 % 2 Hrn. H.v.Erp- 
H.v.Genugten 59,17 % 3 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 57,92 
% 4 Echtpr. v.d.Vleuten 54,58 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 15/2:
A-lijn: 1.Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 61,11 2.Ria Habra-
ken & Toon Habraken 59,03 3.Frank 
Heijckmann & Leon Heijckmann 56,94 
4.Marijke van den Berk & Francine de 
Koning 56,6 B-lijn: 1.Nancy Lathou-
wers & Anni Oppers-van Boxtel 64,93 
2.Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 63,19 3.Theo van Geffen & 
Jan Kuijpers 55,21 4.Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk 54,86 C-lijn: 1.Miny 
Deckers & Riny van Uffelen 60,63 
2.Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 
57,5 3.Diny v.d. Biggelaar & Wilma 
v.d. Biggelaar 55,63 4.Mieke Ketelaars 
& Lenie v.d. Wall 54,17

BC d’n einder ‘05
Uitslag 15/2: 
A Lijn: 1. Peter Scheers-Ma-
ri v.d.Vleuten 61.46 % 2. Conny 
v.d.Nieuwenhuizen- Fons Raaijmaak-
ers 56.77 % 3/4 Harrie en Marianne 
Timmermans -Marie-CatrienWielens- 
Jan v.d. Velden 55.73 % .B Lijn:1.
Hennie en Wil Merkelbach 57.50 % 2. 

Hilde v.d.Kaden- Diny Vos 53.75 % 3. 
Ger Vervoort- Riet Verstappen 52.08 
% 4. Riek v.d.Brand- Berts Mars 51.25 
% zie ook: www.deneinder.nl

beugelen

Beugelclub “De Lustige 
Spelers” Olland 
Uitslagen: 13 februari – 18 februari 
Olland 2 - Heeze 1 2-3
Loosbroek 2 - Olland 4 3-2
Loosbroek 3 - Olland 3 3-2
Schijndel 3 - Olland 5 2-3
Liempde 3 - Olland 6 5-0
 
Competitieprogramma:  
27 februari – 4 maart 
aanvang wedstrijden: 20.00 uur 
Hoogeloon 2 - Olland 1 28-02-12
Olland 2 - Schijndel 1 28-02-12
Olland 4 - Olland 3 27-02-12
Olland 5 - Schijndel 2 29-02-12
Heeze 2 - Olland 6 01-03-12

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco
Uitslagen senioren woe 15/2:
Celeritas (S)3 - Odisco 2                   5 - 6

Programma ma 27/2:
Odisco B1 - Boskant B2         18.00 uur
Odisco 2 - Altior 6                    20.00 uur
Di 28/1:
Odisco E1 - De Korfrakkers E4 18.00 uur

Overige sporten

@

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

Laatste voorbereiding en inhalen 
voor Ollandia

In de voorbije weken was het weer 
spelbreker en in het afgelopen 
weekeinde was het carnaval dat de 
boventoon voerde. Alle ogen kun-
nen vanaf woensdag weer gericht 
zijn op het voetbal,  want met nog 
een week voorbereiding voor de 
boeg begint volgende week zondag 
de normale competitie voor de se-
nioren weer. Om conditioneel weer 
op niveau te komen en wedstrijdrit-

me op te doen, staan er nog wel oe-
fenwedstrijden op het programma.  

Zo staat er voor Ollandia 1  oefen-
wedstrijden op het programma, 
donderdag uit tegen Rhode  en 
zondag thuis tegen Irene.  Het is 
belangrijk om de voorbereiding 
goed af te sluiten, want met de 
uitwedstrijd tegen WEC en  daarna 
thuis tegen Keldonk hervat Ol-

landia de competitie met 2 sterke 
tegenstanders. Ollandia 2 en 4 en 
ook de jeugd moeten in het week-
einde al wel een eerder afgelaste 
wedstrijd inhalen en Ollandia 3 
speelt een oefenwedstrijd. 

Kijk voor informatie over trainin-
gen en wedstrijden ook op de 
widget met het KNVB logo op de 
Ollandia site www.ollandia.nl  

voetbal

wielersport

De  bal bij Rhode gaat weer rollen  
De winterstop zit er weer op. Of-
ficieel pas op 4 maart, maar voor 
zondag zijn  er toch al weer inhaal-
wedstrijden gepland. Het com-
plete programma van 5 februari 
is verschoven naar komende zon-
dag. Rhode was die dag vrij en dat 
betekent dat Rhode zondag ook 
weer vrij is en tegen Baarlo oefent. 
Volgende week begint  Rhode dan 

echt met de thuiswedstrijd  tegen 
Ruwaard uit Oss. Rhode 4 en 7 
hebben zondag wel een inhaal-
wedstrijd en van de overige elftal-
len komen de meeste ook in actie 
voor een oefenwedstrijd. 

Extra Ledenvergadering 
Op 27 februari is er een Extra Al-
gemene Ledenvergadering. Deze 

vergadering staat helemaal in het 
teken van de uitbreidingsplannen 
voor de kleedaccommodatie. Dit is 
voor Rhode en voor alle leden, een 
belangrijke zaak. We rekenen op 
een grote opkomst van de leden 
en ouders van jeugdleden.
Voor informatie over afgelastin-
gen, trainingen en oefenwedstrij-
den, zie www.rhode.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Programma v.v. Boskant
Voor aanstaande zondag staan er 
een groot aantal oefenwedstrijden 
op het programma. Een week later, 
zondag 4 maart, wordt de compe-
titie namelijk weer hervat.

Op zondag 4 maart is de winter-

stop voorbij en wordt de compe-
titie weer hervat. Rest de meeste 
teams nog precies anderhalve 
week om de zaken weer op de rit 
te krijgen. Boskant 1 speelt a.s. 
woensdag nog een oefenwedstrijd 
uit tegen Wilhelmina Boys 1. Voor 

aanstaande zondag is ook voor de 
overige teams een oefenwedstrijd 
gepland. Daarna volgen we weer 
het reguliere KNVB programma.
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

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 route 
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 kun-
nen komen van hun inspanningen. 
Voor de deelnemers aan de langste 
route is er zelfs een tweede pauze-
plaats ingericht. Na afloop van de 
tocht is er de mogelijkheid om de 
fiets af te spuiten op een speciaal 
daarvoor aangelegde afspuitplaats. 
Ook is er bij de startlocatie een 
EHBO-er aanwezig om eventuele 
pechgevallen te helpen. Inschrijf-
geld bedraagt 3,00 euro voor le-
den 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 invalswegen 
duidelijk aangegeven. Auto’s kun-
nen aan de overkant van de start-
locatie op aanwijzing van de orga-
nisatie worden geparkeerd. Aan de 
wandelaars, mensen die hun hond 
uitlaten en andere gebruikers van 

het bos wordt vriendelijk gevraagd 
rekening te houden de extra druk-
te in de bossen op zondagmorgen. 
Voor meer informatie over de veld-
toertocht kunt u terecht op tele-
foonnummer: 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 maan-
delijks gecontroleerd door leden 
van de vereniging om te kijken of 
er mankementen zijn. Boomtakken 
en overhangende bramentakken 
worden verwijderd en kapotte of 
ontbrekende routebordjes worden 
dan vervangen, zodat het voor ie-
dereen die gebruik maakt van de 
route 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.



Woensdag 22 februari 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 31

Volledig verstelbaar en verkrijgbaar 
in meerdere kleuren, stof en leer

Relaxfauteuil HUN

SUPER

SALE

149,-

Nu tot 70% korting 
op vele showroom modellen!

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

              ZONDAG  
26 FEBRUARI OPEN

                               van 11.00 tot 17.00 uur
Relaxfauteuil ESPANA

SUPER
SALE

299,-

Volledig verstelbaar 
en verkrijgbaar in meerdere kleuren

SUPER

OP = OP

Uit voorraad leverbaar!

Eetstoel HANSO

SUPER

SALE

59,-

In lederlook apollo
zwart en silky antraciet

Eetfauteuil FEDRIK

SUPERSALE
99,-

In pilotenstof bruin

wielersport Voorjaarswedstrijd in Veldhoven

De renners hadden in Veldhoven 
te kampen met barre winterse 
omstandigheden. Ondanks dit 
maakte de junioren er een mooie 
wedstrijd van. Sander Schuur-
mans kon zich de hele wedstrijd 
goed voorin houden. Een groep 
van 7 renners mocht gaan sprin-
ten voor de overwinning. Sander 
werd keurig 5e. Toen de elite/
beloften aan de start stonden 
werden de weersomstandighe-
den slechter en slechter. Regen 
en sneeuwbuien teisterden de 
renners. Op het gladde parcours 
hielden veel renners het al snel 
voor gezien, zo ook Frank en Erik 
Lathouwers ook zij verlieten de 
wedstrijd voortijdig.

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Dit weekend stond in het teken van 
carnaval, dus zijn onze leden niet op 
wedstrijd geweest. Van vorige week 
heeft u enkele resultaten te goed.

Suzan en Moniek van Gastel hebben 

vorige week goede resultaten neer-
gezet in Asten. Moniek behaalde 
met Vanitha Z een mooie 2de prijs in 
de klasse B. Suzan reed in de L met 
Boncetto naar de 4de plaats. En ook 
in de klasse M behaalde ze mooie 

resultaten. Een 7de prijs met Zuber-
lina en een 8ste prijs met Harmony. 
Volgend weekend zijn de regiokam-
pioenschappen voor springen paar-
den in Schijndel. We wensen onze 
deelnemende ruiters veel succes toe.

paardensport

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

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Finale Open Rooise Trimcompetitie 

Zondag 26 februari vindt de finale 
van de Open Rooise Trimcompeti-
tie plaats. De afgelopen maanden 
zijn er al 4 wedstrijden gelopen en 
aanstaande zondag is de laatste 
mogelijkheid voor de hardlopers 
om hun positie te verdedigen of 
een gooi te doen naar een plaats 
op het podium.

Na deze laatste wedstrijd vindt per 
leeftijdscategorie de prijsuitreiking 

voor de gehele cyclus plaats. Bij 
de jeugd tellen dan de beste re-
sultaten uit 3 wedstrijden, bij de 
volwassenen uit 4 wedstrijden. Op 
de site van de hardloopvereniging 
staat de actuele tussenstand.
Deze competitie georganiseerd 
door SV Fortuna`67, staat open 
voor zowel leden als niet-leden 
van Fortuna`67. Het park Kiene-
hoef vormt evenals andere jaren 
het mooie decor voor deze wed-

strijd. Er kan worden gestart voor 
een afstand van 4,8 en van 8 km. 
Voor de jeugd zijn 2 aparte catego-
rieën gevormd van 0,9 en 1,8 km. 
De jeugd start om 10.30 uur, de 
volwassenen voor beide afstanden 
om 11.00 uur. Inschrijven kan ter 
plekke tot 15 minuten voor aan-
vang van de wedstrijd bij de kin-
derboerderij in Park Kienehoef. 
Inlichtingen: Tiny Aarts 0413-
478082 of www.fortuna67.nl 

hardlopen

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

18 januari - 18 maart  
Expositie fotograaf

 Jan Ebbenn
  Odendael 

16 januari - 2 maart  
Tentoonstelling 

Gert van der Kaay 
  Mariendael

25 februari 
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Olat wandelsportvereniging

  Esbeek 

26 februari  
Open Rooise Cross- 
en trimcompetitie
  Park Kienehoef 

26 februari  
Boeken- en platenbeurs  

  Dommelrodeschool 

26 februari  
Two Voices

  café Oud Rooij 

27 februari 
Jokeren en rikken
  café Oud Rooij 

29 februari  
Themabijeenkomst 

‘Lekker fit bij peuters’
 ‘t Spectrum Schijndel

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 vaatziek-

ten 
  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 
Lezing: 

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 in Meerschot

  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 

18 april  
Rooise biergilde
  Café Van Ouds 

 19 april  
Secretaressedag

 
 19 april  

Drumcirkel 
  Leef & Vind 

Olland 

22 april 
Mr. Ed and 

The Crazy Horses
  Café Oud Rooij 

22 april  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

30 april  
Oranje bal

  Café Oud Rooij

 30 april  
Koninginnedag

 
  1 mei  

Dag van de arbeid
 

 4 mei  
Dodenherdenking

  5 mei  
Bevrijdingsdag

 




