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Actueel Roois nieuws:
www.mooirooi.nl

Uw Valentijnsgroet 
in DeMooiRooiKrant

14 Februari is de dag van de liefde. 
Dan is het Valentijnsdag! Heeft u 
een speciale boodschap voor een 
bijzonder persoon? Bent u verliefd 
en wilt u dat (anoniem) kenbaar ma-
ken, of wilt u gewoon iemand zeg-
gen dat u van hem of haar houdt? 
Een andere boodschap mag ook! 
Voor slechts 5 euro komt uw Valen-
tijnsgroet in DeMooiRooiKrant. Wilt 
u hier gebruik van maken? Mail dan 
voor dinsdagochtend 12 februari  
10.00 uur maximaal 20 woorden 
naar redactie@demooirooikrant.nl. 
(plaatsing mag met pseudoniem)  

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

roel janssen voorleeskampioen 2013

‘Pats boem!’, een goed begin is het halve werk
“Pats boem! Hij begon met een 
pakkend begin. Hij sprak met 
een goede en verstaanbare stem 
en daarbij was zijn verhaal span-
nend en grappig tegelijk”, richtte 
wethouder Hendriks zich afgelo-
pen woensdag als jurylid tot een 
bomvolle zaal in Mariëndael. In 
spanning wachtten de leerlingen 
af wie er tot winnaar zou worden 
gekroond, maar na deze aanwij-
zingen was het voor de meeste 
kinderen wel duidelijk.

“En de winnaar is……..Roel Jans-
sen!”, brak Hendriks de spanning. 
Vooral groep zeven van de Francis-
cusschool uit Boskant maakte daar-
na een hels kabaal. Hun klasgenoot 
had gewonnen en mag zich Voor-
leeskampioen 2013 noemen. Een 
hele eer, voor de klas, maar vooral 
voor de bescheiden Roel zelf. Hij las 
voor uit het boek ‘Kruimeltje’ van 
Chris van Abcoude. “Ik heb dat 
boek zelf gekozen, omdat ik het 
leuk en spannend vind”, vertelde 
de trotse winnaar. “Het gaat over 
jongens die met een slee door de 
straten gaan. Dan botsen ze tegen 
een agent. Ze worden achtervolgd, 
maar weten te ontsnappen. 

» Lees verder op pag. 41

Mgr. Bekkersplein 6a
5491 EB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478388 www.savohs.nl

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Prins Bart en Adjudant Floris: 
“Vier Carnaval samen, met elkaar!”

Vanaf 10 november 2012 zitten 
Bart van der Steen en Floris Kerre-
mans in de achtbaan die Carnaval 
heet. Na een intense onthulling 
volgden allerlei prachtige evene-
menten, zoals de receptie ter ge-
legenheid van het 55 jaar bestaan 
van Papgat, The Voice of Papgat, 
Kapellenavond en nog veel meer. 
Ook bezochten ze allerlei carna-
valsclubs, instellingen en scholen. 
Het toetje moet echter nog ko-
men en daar hebben de Prins en 
Adjudant onderhand wel zin in. 
DeMooiRooiKrant sprak nog even 
kort met ze, alvorens het Feest der 
Feesten losbarst.

» Lees verder op pag. 15

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen.

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

www.dehoofdzaak.com

de huis-aan-huis-krant voor
sint-Oedenrode, boskant, Olland, 

nijnsel, liempde en sonniuspark (son)

oplage 13.000 kranten.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

aan de inhoud van demooirooi-
krant is alle mogelijke zorg besteed. 
er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. de uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

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

www.begrafenisencrematie.nl

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

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

     uitvaart@akuis.nl

Wij deze willen wij iedereen bedanken voor het warme 
medeleven en de vele kaarten na het overlijden van 

onze lieve zus, schoonzus en tante. 
Dat Wilma ontzettend geliefd was, is nu wel duidelijk.

Wilma van Grinsven

Een speciaal woord van dank aan Leiding Begeleid Wonen, 
Dr. Cromvoirt, Pastoor Vincent Blom en aan 

Uitvaartverzorging Kuis met name Jean.

Familie van Grinsven

DANKBETUIGING

OVERLĲDENSBERICHTEN

De natuur was zijn leven
De natuur was zijn liefde
Aan de natuur heeft hij 
zijn leven teruggegeven

Geheel onverwachts is overleden onze oudste broer, 
zwager en oom

Ad van Hastenberg 

∗ 18 november 1938                       ϯ 3 februari 2013

Rien en Lamber † 

Stien en Bert

Mia en Harrie

Dirk en Petra

Jan en Hennie

Joop en Ans

Agnes en Wim

Jeanne en Henk

Theo

Mieke en Theo †, Jac

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Hertog Janstraat 20
5491 BT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 8 februari om
14.00 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige Odaparochie,
Kerkplein te Sint-Oedenrode, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op het parochiekerkhof.

Donderdag 7 februari om 20.15 uur is er een avondwake ter
nagedachtenis aan Ad in de parochiekerk.

Samenkomst voor beide diensten in de kerk, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren.

Ad is in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode.
Gelegenheid om afscheid van hem te nemen donderdag voor de
avondwake van 19.15 tot 20.00 uur.

Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen namen wij kennis 
van het plotselinge overlijden 

van ons erelid

Theo Vos

Theo was talrijke jaren acti ef en betrokken bij onze vereniging. Hij had 
in het verleden onder meer 22 jaar zitti  ng in het hoofdbestuur, waarvan 
maar liefst zesti en jaar als voorzitt er. Hij was in die periode een van de 
grootste animators bij de verwezenlijking van de eerste kanti ne op ons 
sportpark Den Eimert. Daarnaast hield hij zich meerdere jaren met een 
niet afl atend enthousiasme bezig met de organisati e rondom de toto/
lott o. Tot op de dag van vandaag is zijn naam verbonden aan de al vele 

seizoenen succesvolle en traditi onele Theo Vos Penaltybokaal voor onze 
jeugdleden. Tot slot voerde hij nog steeds met trots het lidmaatschap 

van de veteranenafdeling.

Wij verliezen in Theo dan ook een bevlogen clubman met een groot 
geelblauw hart die een aanzienlijk deel van zijn leven in dienst stelde 
van onze club. Wij zullen hem dan ook alti jd als zodanig herinneren. 

Theo, bedankt voor alles, 
we zullen je nooit vergeten.

Bestuur, leden en sponsoren vv Nijnsel
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7 t/m 13 februari

Worstenbroodjes 
10 voor € 11,11

Papbuikske’s  
10 voor € 3,95

WORSTENBROODJES POLONAISE

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

maandag 11 en dinsdag 12zijn wij gesloten

Terugbetalingsgarantie Kunststichting
De gemeenteraad heeft donderdag-
avond in meerderheid besloten om 
niet akkoord te gaan met een lening 
van 30.000 euro aan de Kunststich-
ting. Eerst moeten er maar eens ga-
ranties komen voor terugbetaling. 

Bij de discussie over het onderwerp 
moest de Kunststichting diep door 
het stof. Voorzitter Willem van de 
Pasch van die stichting moest de raad 
ook nog eens uitleggen waarom hij 
niet was ingegaan op de uitnodiging 
om in de voorbereidingscommissie 
tekst en uitleg te geven. Verhinderd? 
Waarom dan niet iemand anders ge-
stuurd? En zo ging het nog even door. 
Van de Pasch trok ootmoedig het 
boetekleed aan. “Ik sta hier niet als 
trotse voorzitter van de Kunststich-

ting. Ik sta hier met het bloed in mijn 
handen.” Wel wees hij erop, dat dit 
de eerste keer was in hun bestaan dat 
ze het budget hadden overschreden. 
Wel nam de stichting nogal eens een 
voorschot op een volgende subsidie, 
maar de subsidies waren ook niet ge-
oormerkt voor een bepaald kunstpro-
ject. 
Inmiddels had een lid van de Kunst-
stichting uit eigen zak het bedrag 
voorgeschoten. “Een onwenselijke 
situatie” aldus portefeuillehouder 
Jeanne Hendriks.  
Wilma Wagenaars (VVD) tilde zwaar 
aan de schijn van voorkeursbehande-
ling die een lening door de gemeente 
zou hebben, en ook aan de vrijblij-
vendheid van de terugbetalingsrege-
ling. “Dit is de omgekeerde wereld. 

We geven eerst een lening en bepalen 
achteraf pas de voorwaarden voor te-
rugbetaling”. Ook Tilly van den Tillaar 
(BVT) zat op die lijn. “U stelt de raad 
wel voor een dilemma, 30.000 euro 
voor één organisatie.  Hoe wrang 
moet dit voorstel op de verenigingen 
overkomen? Waarom zouden zij zich 
nog houden aan terugbetalingsver-
plichtingen? U wekt de indruk dat u 
niet zo zwaar tilt aan een terugbeta-
lingsregeling.”
Los van alle kritiek waren alle fracties 
het er wel over eens, dat de Kunst-
stichting in de 20 jaar van haar be-
staan veel mooie dingen in Rooi had-
den neergezet.

Uiteindelijk stemde de raad, aan de 
hand van een amendement van Peter 
Verkuijlen, in om eerst de nieuwe sub-
sidieregeling vast te stellen en daarna, 
onder  de nodige terugbetalingsga-
ranties, de lening te verstrekken.

Gemeenteraad unaniem achter bouwplannen 
Ollandseweg 119
Het verzoek tot uitbreiding van 
de bouwlocatie op het adres Ol-
landseweg 119 werd donderdag 
door de gemeenteraad unaniem 
onderschreven. De fracties dien-
den daarvoor een gezamenlijk 
amendement in. Een verrassing 
was dat niet;  de voorbereidings-
commissie liet portefeuillehouder 
Cees van Rossum al merken dat 
ze zich niks konden voorstellen 
bij diens argument dat de zichtlijn 
Noord-Zuid in de bebouwings-
concentratie door de nieuwbouw 
zou worden doorbroken.

In de commissie had bewoner Ani-
ta van Kessel met een overtuigend 
aantal argumenten en foto’s de 
fracties al overtuigd. Enkele frac-
tieleden memoreerden dat het col-
lege bij Van Kessel, een van de ge-
dupeerden en ook ’evaluatiegeval’ 
van de soap bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan buitenge-
bied, wel iets goed te maken had. 
Maar niemand waagde het om het 
verband tussen die twee zaken te 
leggen. Janine Heisterkamp: “Wij 
zitten hier voor het algemeen be-
lang en niet voor het belang van 

een individuele burger. Maar in 
de plannen van Ollandseweg 119 
zien wij geen onaanvaardbare 
aantasting van de beeldkwaliteit. 
In dit geval heeft de bewoonster 
voldoende argumenten aangedra-
gen, en hebben wij geen tegenar-
gumenten gekregen van de wet-
houder.”

Van Rossum ontkende dat laatste 
en las wel de suggestie van be-
voordeling van de cliënt. “Maar ik 
ben reëel genoeg om te erkennen 
dat de gehele raad er achter staat.” 

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur
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KEURSLAGERTROTS

Slavinken vers uit eigen keuken

4de gratis

KEURSLAGERKOOPJE

BOOMSTAMMETJES

gehakt met ham&kaas

4 STUKS

4

40

VLEESWARENKOOPJE

BIJ 150 GRAM

GEBR. KIPFILET

GRATIS KIP KERRIESALADE

KEURSLAGERTROTS

SHOARMA-PAKKET

vlees&broodjes&saus

per pakket

6

00

WEEKAANBIEDING

BABI-PANGANG+RIJST+

KIPSATE& SAUS

VOOR 2 personen

7

99

G,KLUIJTMANS,KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413472728

CARNAVALS  MAANDAG &

DINSDAG GESLOTEN

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers
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uniek project voor nederland

Kinderen gratis naar dansles
Dance Yourself Dizzy gaat binnen-
kort met een, voor Nederlandse 
begrippen, uniek project van start. 
Dance Yourself Dizzy gaat de ko-
mende maanden een unieke kans 
bieden aan kinderen van de basis-
schoolgroepen 6, 7 en 8. 

De directies van alle basisscholen in 
Veghel, Uden, Bernheze, Sint Oe-
denrode en Schijndel hebben vorige 
week een brief ontvangen waarin 
hun medewerking wordt gevraagd 
aan dit unieke project. “We willen 
op een laagdrempelige manier jon-

gens en meisjes kennis laten maken 
met de danswereld. Dansen is ple-
zier voor twee maar is veel meer dan 
dat. Doordat Dance Yourself Dizzy 
gratis wordt aangeboden is het ook 
nog eens voor iedereen toeganke-
lijk, zo vertelt Rosanne van Aarle, 
drijvende kracht achter dit project. 

Rosanne legt uit. “We hebben 5 re-
gio's gemaakt. In elke regio bieden 
we 24 paren (jongen en meisje) 6 
gratis danslessen aan. Na de lessen 
volgt een danswedstrijd en een eva-
luatie. Daarna krijgen de kinderen 
weer 6 lessen gratis aangeboden om 
uiteindelijk aan een professionele 
Bradowedstrijd deel te kunnen ne-
men. De lessen en wedstrijden zul-
len voor deze 5 regio’s plaatsvinden 
bij Danscentrum van de Burgt aan 
het Prins Willem Alexandersport-
park in Veghel. Natuurlijk onder be-
geleiding van professionele dansle-
raren en juryleden”. 

Aanmelden
In de basisscholen die hun mede-
werking hebben toegezegd wordt 
binnenkort een folder uitgedeeld 
aan de kinderen van de groepen 6, 
7 en 8. In deze folder vindt men de 
informatie om zich aan te melden, 
tijdstippen van de lessen en wedstrij-
den, adres, telefoonnummer, email 
en website.  Om eventuele vervolg-
vragen van ouders en/of kinderen 
te kunnen beantwoorden zal er op 
14 februari a.s. een informatieavond 
op de dansschool in Veghel worden 
georganiseerd.  Indien uw kind geen 
folder via school heeft ontvangen 
kunt u er een aanvragen via www.
facebook.com/dancedizzy of via de 
website; www.danceyourselfdizzy.nl

advertorial

kalverenhandel Frans sijbers beschikt over splinternieuwe stal 

Luxe tussenstation voor duizenden kalveren per jaar

Als er één sector is die aan regels 
en wetten onderhevig is dan is 
het de landbouwsector wel. Dat 
merkte ook Frans Sijbers de laat-
ste jaren. Zijn oude locatie aan de 
Spierkesweg – de stallen naast zijn 
woonhuis – voldeed niet meer aan 
de eisen. Daarom bouwde de kal-
verenhandelaar, die sinds het begin 

van de jaren negentig gespeciali-
seerd is in Limousin kalveren, een 
nieuw onderkomen, zo’n tweehon-
derd meter verderop. Het nieuwe 
gebouw voldoet aan alle eisen en 
is daarmee klaar voor de toekomst.

Want hoewel Frans de zestig al is 
gepasseerd, weet hij zich inmiddels 

verzekerd van een opvolger. Dat 
moet een geruststellende gedachte 
zijn voor de Nijnselnaar die al bijna 
zijn hele leven in kalveren  han-
delt. Net als eerst is de nieuwe stal 
een passeerstation van honderden 
koeien per week. Op dinsdag is het 
D-Day bij kalverhandel Sijbers. “Al-
lerlei verschillende soorten kalveren 

worden op die dag hier gesorteerd 
voordat ze naar het volgende adres 
worden gebracht. Afzet is altijd ge-
regeld”, legt Frans uit. “Oud, jong 
of rosé en allemaal in verschillende 
gewichten. Binnen 24 uur moeten 
ze weer weg zijn. Dat is een regel 
van de overheid. Het heeft met die-
renwelzijn te maken.”
De overheid voert een streng be-
leid. Dat is logisch, want de uit-
braak van de Varkenspest, MKZ en 
Gekkekoeienziekte heeft de gehele 
branche een enorme  klap toege-
bracht. Frans: “Daarom is het ook 
wel goed dat er zo streng wordt 
gecontroleerd. We moeten er alles 
aan doen om nog zo’n epidemie te 
voorkomen. Veel bedrijven hebben 
toen enorme financiële, maar ook 
emotionele schade geleden, want 
wat veel mensen vergeten is dat 
boeren en handelaren zoals ik die-
renliefhebbers zijn.”

Door de uitbraak van die verschil-
lende verschrikkelijke ziekten zijn er 
veel eisen gekomen aan huisvesting 
en vervoer van vee. Veemarkten 
werden aan banden gelegd. Iets 
wat Frans, als geboren kalverhan-
delaar, tot op de dag van vandaag 
betreurd. “Ik snap wel dat het no-
dig is, maar het is erg jammer. Ik 
weet nog dat ik dertig jaar geleden 
’s morgens om vijf uur naar de vee-
markt ging met vier kalveren. Daar 
kreeg je de mogelijkheid om met je 
klanten te spreken. Iedereen kwam 

je er tegen. Het was ideaal om con-
tacten te onderhouden. Sinds de 
veemarkten zijn verdwenen, heeft 
het vak wel iets van zijn charme 
verloren.”

Toch heeft het de glans nog zeker 
niet verloren. Dat merk je als je bij 
Kalverhandel Frans Sijbers binnen-
loopt. De telefoon rinkelt voor een 
bestelling en de stal wordt óf gepre-
pareerd voor een nieuwe lading of 
schoongemaakt na het vertrek van 
honderden jonge kalveren. Er blijft 
beweging aan de Spierkesweg en 
door deze prachtige nieuwe stal zal 
dat nog jaren zo blijven. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Je oppasdiploma halen via Centrum Jeugd en Gezin

Via het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) is het mogelijk om een op-
pasdiploma te halen. Daardoor 
hebben de jongens en meisjes 
een streepje voor en kunnen ze 
makkelijker aan een oppasadres 
komen. 

De cursus is speciaal voor jongens 
en meisjes van 12 tot 16 jaar. In 
de cursus leren ze onder andere 
hoe ze een kennismakingsgesprek 
kunnen voeren met de ouders, hoe 

ze kennismaken met de kinderen 
van het gezin of hoe ze om moe-
ten gaan met opruimen, bedtijd 
en etenstijd. Na de cursus hebben 
ze geleerd om positief om te gaan 
met kinderen, hoe ze kinderen 
moeten troosten, hoe ze compli-
mentjes geven en hoe ze regels en 
grenzen aan kunnen geven.

De cursusdagen vinden plaats op 
vier dinsdagen: 19 en 26 februari 
en 5 en 12 maart van 19.00 tot 

20.30 uur. De cursus wordt gege-
ven bij CJGgeeftantwoord, Inloop-
punt Sint-Oedenrode, Odendael 
1, 5491 CT Sint-Oedenrode. 

Graag opgeven voor 17 februari 
door te mailen naar 
info@cjggeeftantwoord.nl met je 
contactgegevens. Bellen mag ook: 
0800-2540000. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. 

deze dames haalden vorig jaar hun oppasdiploma via het cjg
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GIUBILEOGIUBILEO
15 Jaar Osteria

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Op 28 februari bestaat 

  “Restaurant Osteria 15 jaar.”
Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Als u in de 
maand februari in ons restaurant dineert, ontvangt u een waarde-
bon van 15% van het totaalbedrag. Deze waardebon kunt u vanaf 
dinsdag 5 maart verzilveren bij een volgend restaurantbezoek.*
 
Op donderdag 28 februari, vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en 
zondag 3 maart serveren wij de top 15 van onze favoriete gerech-
ten. Voor slechts 50 euro per persoon (excl. drank) is het een hele 
avond genieten van de typische Osteria klassiekers. We hebben een 
avondvullend programma samengesteld, waarbij u verrast wordt 
met tongstrelende hapjes, met veel amore en passione bereid door 
onze chefkok Gé en sous-chef Bart. Uiteraard heeft Freek ook voor 
deze avonden een passend wijnarrangement samengesteld.

Reserveer nu alvast uw plaatsen, zodat u zeker bent van een tafel. 
Aanvangstijd 19.00 uur (op zondag starten we om 18.00 uur)

T: 0413-490304
*vraag naar de voorwaarden

Markt 2a, 5492 AB Sint-Oedenrode
0413 - 490 304 

www.restaurantosteria.com

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

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

CARNAVALSKRAKER!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN CARNAVAL
MAANDAG GESLOTEN

DINSDAG OPEN VAN 08.30 TOT 12.00 UUR
VANAF WOENSDAG NORMALE OPENINGSTIJDEN

4 HAMBURGERS 
(DE ENIGE ECHTE!)

+
500 GRAM SHOARMA 

OF 
GYROS MÉT 4 PITABROODJES

+
1 GROTE BAK TOMATENSOEP 

(UIT EIGEN KEUKEN!)

SAMEN VOOR € 11,11
   (AANBIEDING GELDIG TOT EN MET ZATERDAG 9 FEBRUARI)

Familiebedrijf Huiskens Optiek viert dertigjarig bestaan

Huiskens Optiek geeft feest en trakteert

Zo’n dertig jaar geleden was het, 
net als nu, slecht gesteld met de 
economie. Het  totale plaatje zag 
er zelfs nog donkerder uit. Het 
getuigt van durf en positivisme 
om juist dan een eigen zaak te 
starten. Toch is dat precies wat 
Erwin en Mieke Huiskens destijds 
deden. Vorig jaar zette de zaak, 
inmiddels met zoon Roel aan het 
roer, weer een gedurfde stap om 
een nieuw en veel groter pand te 
betrekken. In die prachtige winkel 
wordt deze maand het dertigjarig 
bestaan gevierd.

“Wie jarig is, trakteert”, was het 
eerste wat Erwin Huiskens zei over 
de festiviteiten. “In de komende 
weken krijgt iedere klant, of ieder-
een die zich klant voelt, een leuk 
cadeau van ons. We zijn al deze 

mensen namelijk ont-
zettend dankbaar en dit 
jubileumfeest willen we 
graag met hen vieren. 
Dat vinden we zeer de 
moeite waard.”  

Oude waarden gelden 
nog steeds
Bijna dertig jaar geleden 
openden Erwin en Mieke Huiskens 
hun optiekwinkel aan de Heuvel 
30 in Sint-Oedenrode. Direct ont-
popte Huiskens Optiek zich tot een 
winkel met een eigen herkenbare 
stijl die tot op de dag van vandaag 
heeft standgehouden. Service en 
laagdrempeligheid tekenen de 
zaak, maar natuurlijk ook de aan-
dacht voor de klanten. Niemand 
is een nummer. Iedereen krijgt 
evenveel aandacht. Erwin: “Ei-

genlijk gelden de oude waarden 
van toen nu nog steeds. We be-
heersen het ambacht (oogmetin-
gen), hebben een eigen atelier en 
mensen kunnen net als toen zon-
der afspraak binnenlopen. Ze wor-
den altijd geholpen.”

Lat steeds hoger
De opening van de nieuwe winkel, 
die vorig jaar mei in gebruik werd 
genomen, geeft aan wat voor groei 

het bedrijf heeft doorgemaakt. De 
mix van veel ervaring en een jonge 
ondernemersgeest hebben Huis-
kens Optiek de laatste jaren naar 
een hoger plan getild. Zoon Roel 
nam enkele jaren terug het stokje 
over, hoewel vader Erwin er nog 
steeds bijna dagelijks werkzaam is. 
Roel: “In die dertig jaar zijn klanten 
van ons gewend dat we altijd ons 
best voor ze doen. Toch leggen we 
de lat iedere keer weer hoger. Dat 
zie je terug in de nieuwe winkel. 
Er lopen zes professionele mensen 
rond die mensen helpen op het 
gebied van optiek en audiologie. 
Samen goed voor meer dan hon-
derd jaar aan ervaring. Daarnaast 
hebben we de beste apparatuur 
en de nieuwste producten.” “We 
hebben altijd alles zelf gedaan en 
dat doen we nog steeds”, valt pa 
hem bij. “Om op de hoogte te blij-
ven van de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van mode bezoeken 
we veel beurzen en verzorgen we 
zelf de inkoop. Zo stellen we zelf 
onze collectie samen.”

Eerlijk en goed advies
Huiskens Optiek wil niet snel sco-
ren op korte termijn. Roel, Erwin 

en hun collega’s willen graag een 
band opbouwen met hun klanten 
door altijd goed en eerlijk te advi-
seren. Ze verdiepen zich dan ook 
in de kijkbehoeften van elke klant. 
Wat voor werk, hobby of sport be-
oefent iemand? In combinatie met 
de uitkomst van de oogmeting 
wordt het advies daar op afge-
stemd en wordt de tijd genomen 
voor goede uitleg van de mogelijk-
heden.

Wat begon als een kleine zaak aan 
de Heuvel is uitgegroeid tot een 
serieuze regionale speler in de we-
reld van optiek en audiologie. De 
nieuwe zaak straalt professiona-
liteit uit en geeft aan dat er posi-
tieve dingen mogelijk zijn in tijden 
van economische tegenslag. We 
zijn benieuwd wat familie Huis-
kens over dertig jaar weer weet 
te bedenken als de volgende crisis 
voor de deur staat. Maar eerste 
even deze mijlpaal vieren. Ieder-
een is van harte welkom!
 
Huiskens Optiek & Horen, 
Heuvel 18, 
tel: 0413-472720, 
www.huiskensoptiek.nl

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

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

Efkes buurten over Nijnsel

Een aantal jaar geleden ontstond 
op initiatief van IDOP Nijnsel, 
Welzijn de Meierij en Bibliotheek 
de Meierij, de verhalentafel. In de 
bibliotheek zou een fysieke ver-
halentafel worden gemaakt met 
verzamelde herinneringen. Een 
aantal Nijnselse senioren kwam 
bij elkaar om verhalen met elkaar 
te delen. De tafel ging uiteindelijk 
niet door, maar het enthousiasme 
voor de bijeenkomsten bleek bij-
zonder groot. Vandaar dat afge-
lopen donderdag opnieuw werd 
gestart met de verhalentafel.
 
“Ik ben blij dat de verhalentafel 
nieuw leven is ingeblazen en dat 
zoveel vrijwilligers hebben gehol-
pen om de kar weer vlot te trek-
ken”, aldus Marie-José Mathijsen 
van bibliotheek de Meierij. Het 
enthousiasme bleek ditmaal zelfs 
zo groot, dat de groep moest wor-
den opgesplitst. Alleen deze eerste 

bijeenkomst gold 
voor de hele groep. 
“Veel minder ge-
zellig”, vond één 
van de heren: “Zo 
wordt het net zo’n 
kakeltent.” Hij was 
met de tweedeling 
dan ook erg tevre-
den. De komende 
maanden gaan Jan 
van Acht en Gonny Habraken de 
ene groep begeleiden. De andere 
groep wordt begeleid door Elly Ver-
bakel, Tonnie Donkers en Jan van 
Zutphen. Voor beide groepen staat 
de ontmoeting voorop, al worden 
ook nu de verhalen bewaard. 

De eerste thema’s om te bespre-
ken kwamen direct naar voren. 
De wintertijd voelde vroeger bij-
voorbeeld wel heel anders dan 
tegenwoordig. Toen was er vaak 
één kachel en dat hield in: ‘van 

voren verbranden en van achteren 
kou lijden’. Ook met het oog op 
de komende troonswisseling valt 
heel wat te bespreken. Een aantal 
ouderen hebben dat al weleens 
eerder meegemaakt. “Hoe lang 
bestaat Nijnsel eigenlijk?” vroeg 
één van de aanwezigen. “De kerk 
bestaat wel zo’n honderd jaar, en 
daarvoor was er niet veel”, ant-
woordde een ander, maar dat 
stuitte op verzet. Op een oude 
kaart uit de 18e eeuw blijkt Nijn-
sel al aanwezig, oftewel: ‘Neynzel’ 
zoals het dorp toen heette.

Februari: maand van de gebitscontrole

Gratis gebitscontroles bij Dieren-
artsenpraktijk Sint-Oedenrode
Honden en katten hebben veel va-
ker gebitsproblemen dan gedacht 
wordt. Wist u bijvoorbeeld dat 
twee van de drie katten ouder dan 
drie jaar last hebben van hun ge-
bit? Bij honden gaat dit zelfs om 
vier van de vijf honden!

De vaccinatie is een goed contro-
lemoment. Tijdens de vaccinatie 
wordt u huisdier altijd helemaal na-
gekeken. Zo heeft u huisdier jaar-
lijks een gezondheidscheck en kun-
nen we veel problemen voorkomen, 
waaronder ook gebitsproblemen.

Verwaarloosde gebitsproblemen 
kunnen ernstige gevolgen heb-
ben voor de gezondheid van uw 
huisdier, variërend van een slechte 
adem tot  verlies van tanden en 
kiezen, ontstekingen in de bek en 
zelfs ontstekingen in belangrijke 
organen.  Regelmatige gebits-
verzorging is nodig om bovenge-
noemde problemen te voorkomen. 
Om het belang van gebitsverzor-
ging bij uw huisdier onder de aan-
dacht te brengen wordt in februari 

voor de zevende keer landelijk de 
Maand van de Gebitscontrole ge-
organiseerd .

In  februari bent u daarom van 
harte welkom bij Dierenartsen-
praktijk Sint-Oedenrode voor een 
gratis gebitscontrole van uw dier. 
Tijdens deze gebitscontrole op de 
praktijk zal de dierenarts of -as-
sistent aangeven of uw hond, kat, 
konijn of cavia een behandeling 
nodig heeft, bijvoorbeeld voor het 
verwijderen van tandsteen. Op de 
eventuele behandelingen krijgt u 
15 % korting, net als op alle ge-
bitsreinigende producten en spe-
ciale voeding voor het gebit. Ook 
is in de praktijk informatie aanwe-
zig hoe het gebit van uw huisdier 
schoongehouden moet worden.

De praktijk aan de Kortestraat in 
Sint-Oedenrode is van maandag 
t/m vrijdag geopend van 8.00-
18.00. Om een afspraak te ma-
ken voor een gratis gebitscontrole 
kunt u bellen met telefoonnummer 
0413-472650.

advertorial

En toen werd het oorverdovend stil
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2012 werd besloten 
dat een beslissing over het Martinushuis en de Paulusgasthuisjes weer 
drie maanden wordt uitgesteld. In deze tijd wordt onderzocht wel-
ke consequentie verkoop danwel verhuur heeft. Maar de tijd dringt, 
want de betrokken organisaties weten nog steeds niet waar ze aan toe 
zijn en je kunt ze niet eindeloos laten bungelen. Dat gevoel van urgen-
tie leeft bij de Werkgroep Martinushuis-Gemeenschapshuis, maar het 
is de vraag of het ook leeft bij het gemeentebestuur.

Drie maanden is erg krap om de genoemde opties van verkoop of verhuur 
serieus te onderzoeken. De Werkgroep heeft dan ook onmiddellijk na 29 
november contact gezocht met de wethouders Dekkers en Hendriks om 
haar diensten aan te bieden bij dit onderzoek. Er zou een opdracht ver-
strekt worden aan  vastgoeddeskundigen om een en ander uit te zoeken. 
Op het verzoek van de Werkgroep om mee te mogen denken over de 
formulering en de criteria voor deze opdracht is het antwoord: “Dat is niet 
gebruikelijk.” Een diplomatiek ‘nee’ zonder dat je ‘nee’ hoeft te zeggen. 
Wel kreeg de Werkgroep de verzekering dat zij in ieder geval vroegtijdig 
geïnformeerd zou worden. En toen werd het oorverdovend stil! Bij na-
vraag blijkt dat het spel weer eens veranderd is en dat het college van 
B&W op 29 januari een keuze zou maken uit de offertes van vastgoed-
experts. Offertes voor wat? Op basis van welke criteria? Een budget van 
€ 50.000 voor een ‘geheime’ opdracht? Maar laat er geen misverstand 
over bestaan: er zijn buiten de kleine kring van het gemeentebestuur heel 
weinig mensen die willen dat de Bibliotheek naar Mariëndael verhuist en 
dat het Martinushuis voor de gemeenschap verloren gaat. 

De Werkgroep geeft de moed echter niet op. Zij blijft geloven in de 
haalbaarheid van het idee om het Martinushuis in stand te houden als 
warm kloppend, openbaar hart van Rooi en tevens een substantiële 
bezuiniging door te voeren. Daarvoor zijn inmiddels heel wat serieu-
ze gesprekken gevoerd met mogelijke toekomstige gebruikers, zowel 
maatschappelijke als meer commerciële organisaties. De Werkgroep 
maakt dankbaar gebruik van de ondersteuning van dorpsgenoten die 
hun vakkennis en ideeën gratis beschikbaar stellen. Burgerparticipatie 
heet dat. Daar zou de gemeente nog wat van kunnen leren. Binnenkort 
nodigt de Werkgroep de organisaties uit die de afgelopen maanden te 
kennen hebben gegeven interesse te hebben in deelneming in het Mar-
tinushuis. Zij gaan  kennis  maken met elkaar en kijken wat hun bijdrage 
kan zijn om de publieke functie van  het Martinushuis overeind te hou-
den en het beheer te professionaliseren. De Werkgroep hoopt in ieder 
geval dat de raad hier serieus naar wil kijken. Van het college moeten 
we het als participerende burgers van Rooi kennelijk niet hebben.

Lezerspodium....
Door: Werkgroep Martinushuis-
          Gemeenschapshuis

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

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

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00

vrijdag 9.30 - 21.00
zaterdag 9.30 - 17.00

Wij bestaan 30 jaar! 

Dat willen wij graag met u vieren

4. Meer dan 100 jaar ervaring en vakmanschap 

Onze 
top 10

Loop bij ons binnen en ontvang 

een leuke of lekkere attentie

advertorial

HUISHOUDBEURS

 Busreis incl. entree € 32,00
 Zaterdag 16, dinsdag 19 
 en donderdag 21 februari.

www.vanhoofreizen.nl
Telefoon (0413) 47 25 45

Brabantwoningen in Boskant opgeleverd

Twee weken geleden had u het 
al kunnen lezen in DeMooiRooi-
Krant, maar vorige week woens-
dag werden de eerste vier van de 
zevenentwintig Rooise klimaat-
neutrale woningen (oftewel Bra-
bantwoningen) in Boskant offici-
eel opgeleverd. 

In De Vriendschap kwamen nieu-

we bewoners en vertegen-
woordigers van de gemeente 
en Wovesto bijeen om daarna 
samen naar de woningen aan 
het Elzenpad te gaan kijken. 
De Brabantwoning (een initi-
atief van Sint-Oedenrode, Bergen 
op Zoom, Woudrichem en Heus-
den en hun vier corporaties, ofte-
wel G4C4) is heel anders dan een 

normale woning. Ze zien er anders 
uit en ‘werken’ anders. Dat komt 
doordat het ontwerp is gebaseerd 
op het principe van het Passief 
Huis. Het idee is dat een dikke schil 
om de woning zorgt voor een goe-
de isolatie. Ook maatregelen zoals 
3-laags glas en het beperkt ge-
bruik van installaties (die energie 
verbruiken), zorgen ervoor dat er 
zo weinig mogelijk energie (warm-
te) verloren gaat. De woning zelf 
wekt energie op door middel van 
zonnecollectoren en enkele slimme 
installaties. Deze apparaten zijn 
niet high-tech, eerder low-tech. 
De Brabantwoning wordt gezien 
als een ‘levend organisme’. Alles in 
en om de woning draagt bij aan de 
duurzaamheid ervan.

Gemeenteraad achter fusie
De gemeenteraad besloot donder-
dag dat Rooi verder mag met de 
fusieplannen met Schijndel. Wel 
was er kritiek op de gretigheid 
waarmee burgemeester Peter Maas 
voor de troepen uit was gelopen; 
de gemeenteraad beslist immers. 
De gemeenteraad van Schijndel, 
waarvan enkele leden op de pu-
blieke tribune zaten, gaf al een 
week eerder groen licht voor de 
fusie met hun zuiderbuur. 

Voor de meeste fracties was Veg-
hel een logische derde partner in 
het fusieproces. Peter Verkuijlen, 
die recent nog wilde fuseren met 
Son en Breugel, ging daarin zelfs 
zover dat hij tegen stemde omdat 
hij vond dat Veghel meteen in het 
fusietraject moest worden meege-
nomen. Het CDA vond Boxtel een 
logischer keuze, maar stemde toch 
in met het collegevoorstel.
Nu was het Maas, die de voort-
varendheid van sommige fracties 
temperde. Aan de keuze voor een 
derde fusiepartner is de gemeente 
nog niet toe. “We moeten eerst 
een profiel kiezen” aldus Maas. 

“”Kiezen we voor een toeristisch-
recreatief profiel, of voor een 
sociaal-economisch? Vorm volgt 
inhoud, zeg ik altijd. We kunnen 
niet alle ballen tegelijk in de lucht 
houden.”
Janine Heisterkamp (Hart voor 
Rooi) was kritisch op Maas, die ze 
verweet “een foute opmerking” 
te maken door het voortbestaan 
van het zwembad als voorbeeld te 
noemen bij de argumentatie voor 
Schijndel. Ook de argumenten 
voor de keuze, omdat dat goed 
zou zijn voor de organisatie vond 
ze erg kort door de bocht. “Bent 
u het met mij eens dat als je een 
Rooienaar vraagt ‘wil je fuseren’ 
dat hij dan geen ja zegt?”. Maas: 
“Nee, daarom moet je dus met ar-
gumenten komen.” 
Over de manier waarop de inwo-
ners bij de keuze zouden worden 
betrokken waren de meningen ook 
verdeeld. Voor het CDA kon dat 
niet vroeg genoeg gebeuren en de 
ook nu weer afwezige fractie EKB 
had zelfs gepleit voor een referen-
dum, maar voor de VVD kon dat 
beter via de verkiezingen gebeuren.

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

        

Tijdens de carnaval op maandag en dinsdag geopend 
van 11:00 uur tot 20:00 uur.

Gratis friet 
bij een portie kibbeling of gebakken vis.
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Gewoon bij Albert Heijn.

  Alles voor    
 een heerlijk
     carnaval! 

  Alles voor      Alles voor      Alles voor      Alles voor    

     carnaval!      carnaval!      carnaval!      carnaval! 

  Alles voor      Alles voor      Alles voor      Alles voor    

KORTING
1.50 EURO

KORTING
1.50 EURO

 3.99

2.49

Deze carnavalsaanbiedingen zijn geldig van 
maandag 4 t/m woensdag 13 februari 2013.
* Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten 
per klant. De aanbieding is exclusief statiegeld. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AH Satéstokjes 
ajam of babi
Uit de diepvries
Dubbelpak 280 gram
Kilo 3.79

AH Leverworst    
Verpakt 500 gram
Kilo 2.58

KORTING
25%

KORTING
25%

 1.42

1.06
 1.92

1.29Beckers frikadellen
Doos 20 stuks

Ouwehand 
zure haring
Emmer 900 gram
Kilo 2.77

Unox erwtensoep
2 blikken à 0.8 liter

Unox Gelderse en 
magere rookworst
Per stuk 
Bijv. Gelderse rookworst
Kilo 10.84

AH Verse 
scharreleieren
Doos 20 stuks

2PRIJS
HALVE
e 2PRIJS

HALVE
e

KORTING
1.50 EURO

KORTING
1.50 EURO

KORTING
30%

KORTING
30%

KORTING
1 EURO

KORTING
1 EURO

 3.72

2.79
 4.26

2.98
 2.99

1.99
 3.99

2.49

Bavaria pils
Krat 12 flesjes à 0.3 liter*

Dommelsch pils
Krat 24 flesjes à 0.3 liter*

Jupiler pils
Krat 24 flesjes à 0.25 liter*

AH Verse Brabantse 
worstenbroodjes
Zak 4 stuks

KORTING
3 EURO

KORTING
3 EURO

KORTING
2 EURO

KORTING
2 EURO

KORTING
4 EURO

KORTING
4 EURO

KORTING
1 EURO

KORTING
1 EURO

 11.59

8.59
 12.79

8.79
 3.49

2.49
 5.49

3.49

Openingstijden Carnaval: 
zaterdag 8:00u - 21:00u, zondag gesloten, 

maandag & dinsdag 8:00u - 18:00u

Alles voor een heerlijke carnaval. 
Gewoon bij Albert Heijn Koopman 
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Rode Kruis koopt nieuwe koelkast voor Voedselbank

Het Rode Kruis kwam vorige week 
nog in het nieuws, omdat het 
1000 euro schonk aan de ‘Vrien-
den van Odendael’. Afgelopen 
vrijdagochtend kwam Johan van 
Bakel namens het goede doel een 
nieuwe koelkast brengen bij het 
Rooise depot van Voedselbank 
Boxtel aan de Eerschotsestraat.

Sinds zes maanden heeft Voedsel-

bank Boxtel een nieuw depot in 
Sint-Oedenrode. Achter fietsen-
handel René van de Laar is een 
voormalig woonhuis ingericht als 
magazijn en sorteerruimte. Voor-
heen was het verdeelpunt geves-
tigd in de oude wachtkamer van 
dokter Wenstedt. 
Iedere vrijdag worden de voedsel-
pakketten vanuit Boxtel in Sint-
Oedenrode afgegeven. Vroeger 

brachten vrijwilligers de kratten 
met levensmiddelen bij de mensen 
thuis, maar die tijd is voorbij. Tus-
sen 19.00 en 20.00 uur krijgen de 
gezinnen - zo’n twintig in totaal - 
de kans om het op te halen. 

Johan van Bakel: “We hoorden 
van deze nieuwe locatie en we 
dachten ‘misschien kunnen we 
hulp bieden.’ We namen contact 
op en toen bleek dat koelruimte 
fijn zou zijn, dus kochten we een 
nieuwe koelkast. Deze hebben we 
betaald van het geld dat over is 
gebleven van de collecte.” 
voor contact Voedselbank: 
06-29340834

jos van vugt (l) en Fried van de laar namen de koelkast 
in ontvangst van johan van bakel van het rode kruis TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE

Oranje Nassaulaan 7a
5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Samen, dat werkt! 

8 februari 2013 
wordt 

Truus Mulders 90

Hartelijk Gefeliciteerd 
en een 

mooi feest gewenst

Kinderen en kleinkinderen
‘tis echt woar, 

dees zuster vandaag alwir 30 joar!

Bram

Gefeliciteerd
25 jaar !

xxx Linde

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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 GOED IN HET BEWAREN VAN HERINNERINGEN

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

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

Geopend:

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Deze leuke meid 
ziet Sarah

Hoog slagingspercentage 
Lage lesprijs
Kijk op CBR.nl 

en vergelijk ons met anderen

Keuze gemaakt?

Meld u dan aan op:
Rijschoollestbest.nl

Since 1999
Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Wachtlijst tot 1 maart 2013

HIEP HIEP 
HOERA 
Bas & 
Loes 
18 jaar
Profi ciat

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Hoera, 
(O)ma(tje) 90 jaar

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Elise Pennings

Met het behalen van het rijbewijs

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

Deze kanjer 

wordt 40 jaar
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   Valentijnsdag.  
    Diverse leuke kado’s van o.a.  
 

 Blond Amsterdam  en Janzen Bath, Body & More 

   
 

        @DIOdeVlinder                       DIOdeVlinder    
 

    www.drogisterijdevlinder.nl       Kijk ook eens op onze webshop. 

 
 
    
 

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Koninginnedag 
geopend 

van 9.00u tot 17.00u

groot assortiment 
zomerbloeiers, 

kuipplanten 
en 

schitterende hangpotten.
 

Koninginnedag aanbieding: 
10 oranje goudvissen 7-10 cm 

voor € 5,95

Geurlampen van Ashleigh & Burwood
volop keus in modellen en geuren

 
Heerlijk geurende bad creamers 

van BomB cosmetics

Streekproducten 
o.a. Oudhollandse snoepjes en chocolade

Nieuw: 
Dreamlights, 

Handgemaakte sfeerverlichting

Ook voor een mooi valentijnboeket 
kunt u bij ons terecht!

Valentijntips:

Valentijn
 

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

Roois koppel acteert in All You Need Is Love

Robert ten Brink heette afgelopen zondag 
Gerdie van Berkel en Rob van Diessen welkom 
in zijn studio voor het populaire programma All 
You Need Is Love. 

Gerdie begon zelf aan het avontuur wat daarna 
een grappige wending kreeg. De Rooise stuurde 
een brief naar Robert ten Brink met daarin de 
vraag of ze haar eerste kus met haar liefde over 
mocht doen. Natuurlijk moest dat een verras-
sing blijven voor Rob. Tenminste, dat was haar 
bedoeling! Rob was door de redactie van All You 
Need Is Love al benaderd om ook Gerdie te ver-
rassen. Toen ze in de studio kwamen, was zelfs 

heel de familie van de partij. Voor het oog van 
de camera moest het koppel een scene spelen uit 
Bridget Jones’ Diary. Hoe dat afloopt ziet u aan-
staande zaterdag of de week erop. Bij het gaan 
van deze krant was dat nog niet bekend. 

Liefde
Liefde is meer dan kusjes en knuffels
Liefde is meer dan dansen en uitgaan…
Liefde is van elkaar houden en vrolijk
Door het leven gaan!
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Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

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

TULPEN
2 BOSSEN VOOR € 4,95

Valentijnsdag

Februari actie
Opruiming 20 % op de 

gehele collectie
(Zie onze voorwaarden)

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

De Pastorie organiseert voor U 

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

 
“verrassingsdiner”

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

Reserveer tijdig 0413471370 of info@pastorie.nl

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

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

een speciale  Valentijn avond op:

Valentijnstip
Verras met een tas!

Nieuw binnen!
Roberto  d'Angelo

Heuvel 34
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-474692
www.sasentas.nl
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AH van Hamond BV
De grootste collectie carnavalskleding en 

accessoires in Brabant!
Bij ons kunt u zich van top tot teen aankleden voor carnaval 2013.

Ook voor groepen, verenigingen en horeca het juiste adres.
T/m carnavalszondag iedere zondag geopend van 11:00 tot 17:00.
Ook tot aan de carnaval iedere woensdag, donderdag en vrijdag 

koopavond tot 20:00.

Openingstijden: 
Maandag van 13:00 tot 18:00. 

Dinsdag t/m donderdag van 09:00 tot 18:00. 
Vrijdag koopavond van 09:00 tot 20:00 en 

zaterdag van 09:00 tot 17:00

Odendael zoekt vrijwilligers en 
mensen die willen exposeren
Odendael is altijd in beweging. Er ge-
beurt ontzettend veel. Maar natuur-
lijk zijn daar ook veel mensen voor 
nodig om het allemaal draaiende te 
houden. Daarom is de zorginstelling 
op zoek naar een aantal vrijwilligers. 

Odendael is op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers voor: 
- begeleiding internethoek
- maaltijdbezorging Hof van Rode
- serveren in de Ontmoeting
- ondersteuning woongroepen 
- begeleiding fitness

Exposeren
Odendael is ook een prachtige lo-
catie om te exposeren. Fotografen 
en andere kunstenaars kunnen er 
hun foto’s of schilderijen ophangen 
in lange gangen of beneden rond-
om de receptie. Het is gebleken dat 
het bij iedere expositie erg druk is 
geweest met bezoekers. Er zijn veel 
mensen te gast bij Odendael en de 
meeste maken dan eens een rondje 
langs de kunstwerken. Heeft u ook 
interesse om te exposeren? Meldt 
het dan via 0413-474911

van rijm tot rap over water
Oproep: schrijf of rap een gedicht 
over 150 jaar Waterschap De Dommel
De 14de landelijke gedichtendag 
vindt plaats op donderdag 31 ja-
nuari 2013. Het waterschap haakt 
hier op aan. Waterschap De Dom-
mel bestaat namelijk dit jaar 150 
jaar. En om dit te vieren sluiten 
we aan bij vijftig bestaande eve-
nementen, één daarvan is de lan-
delijke gedichtendag. We reiken 
dan telkens per evenement drie 
jubileummedailles uit aan betrok-
ken personen of instanties. 

Rijm of rap er op los
“Graag roep ik jong en oud op 
om een inspirerend gedicht of rap 
te schrijven of te rappen over 150 
jaar Waterschap De Dommel. Dat 
mag gaan over het waterschap, ri-
vier de Dommel, de Beerze of een 
van de andere beken, dat maakt 
niet uit, als het water maar de bo-
ventoon heeft”. Water is immers 
voor iedereen. Het thema van de 
poëzieweek is dit jaar ‘muziek’. 
“Wellicht dat de jubileummuziek 

van DesDeKunst Rond de Dommel 
je kan inspireren”, tipt watergraaf 
Peter Glas.

Uit alle inzendingen worden de drie 
meest aansprekende versies uitge-
kozen en de schrijvers ontvangen 
een jubileummedaille. Daarnaast 
bieden we de drie winnaars een 
boottocht aan in ons gebied. De 
winnaars mogen elk maximaal 3 
vrienden meenemen. 
De inzendingen krijgen allemaal 
een plek op de jubileumwebsite 
www.dommel.nl/150jaar. 

Inzending
Je kunt de inzending mailen naar 
150jaar@dommel.nl. Dit kan een 
geschreven versie zijn maar mag 
ook een filmpje zijn. Inzenden kan 
tot uiterlijk 18 februari 2013. De 
winnaars worden vervolgens eind 
februari persoonlijk uitgenodigd. 
Noteer je naam en telefoonnum-
mer duidelijk bij de inzending.

Kaarten in Boskant
Op donderdag 7 februari vindt de 
vijfde kaartavond plaats, georga-
niseerd door de 3 gezamenlijke 
buurtverenigingen De Beuken-
buurt, Boskant-West en Ritabuurt.

De vorige avond is gewonnen 
door Harrie Konings die daardoor 
gaat stijgen in het eindklassement. 
De algehele leiding blijft echter in 

handen van Dinie de Haas. Ze ein-
digde de vierde avond op de derde 
plaats, achter Annie Bekkers maar 
voor Zus Schepers. Het jokeren 
werd met overmacht gewonnen 
door Tonny van Zutphen.
De kaartavond is in de Huiskamer 
bij De Vriendschap om we begin-
nen om 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

Gratis GGD opvoedcursus Peuter in Zicht
Op maandag 25 februari start de 
GGD Hart voor Brabant in Boe-
kel met de opvoedcursus Peuter in 
Zicht. De GGD organiseert deze cur-
sus in samenwerking met het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG). De 
cursus is bedoeld voor ouders en 
opvoeders van peuters van 2 en 3 
jaar. Een speciaal opgeleide jeugd-
verpleegkundige van de GGD bege-
leidt de cursus. Deelname is gratis.

Uitgangspunt van deze avonden is 
u te informeren over de ontwikke-
lingsfase van uw kind, herkenbare 
situaties te schetsen en in groepjes 
te bespreken. Daarnaast reikt de 
jeugdverpleegkundige u handvat-
ten aan om het gedrag van uw 

kind te sturen. De cursus bestaat 
uit 4 bijeenkomsten.

Een voorbeeld
Job van 3 ontdekt dat hij ook ‘nee’ 
kan zeggen als papa en mama hem 
iets vragen. Daar maakt hij flink 
gebruik van. Hij wil ook alles zelf 
doen. Job kan aardig driftig wor-
den als zijn ouders tegen hem in 
gaan. Het wordt er niet gezelliger 
op thuis. Tijdens de cursus Peuter 
in Zicht horen de ouders van Job 
dat peuters een ontwikkelingsfase 
doormaken waarin dit gedrag thuis 
hoort. Ze leren hoe zij Job stimule-
ren een aantal dingen zelf te doen, 
hoe ze hem steunen wanneer het 
‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt 

en hoe te sturen wanneer Job on-
gewenst gedrag vertoont.

Waar en wanneer?
Locatie: Consultatiebureau Boekel
Adres: Burgtstraat 34, Boekel
Data: 25 februari en 4, 11, en 18 
maart 2013
Tijd: 20.15-22.15 uur
Kosten: geen

Vooraf aanmelden
Aanmelden kan tot 20 februari. 
Neem hiervoor contact op met het 
bedrijfsbureau jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) via 0900-463 64 43 (lo-
kaal tarief). Aanmelden kan ook via 
cbboekel@ggdhvb.nl of via kinder-
dagverblijf of peuterspeelzaal.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-47810/06-24148776
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon

PRAKTIJK PODOTHERAPIE
BRUGMANS

  -Verkeerde stand voeten/tenen

Rita Kanters nieuwe brede schoolcoördinator

Enkele jaren geleden was Esther 
de Poorter binnen Sint-Oedenrode 
werkzaam als brede schoolcoördi-
nator. Deze functie kon destijds 
als een pilot worden gerealiseerd 
met subsidie van de gemeente.  
De functie brede schoolcoördina-
tor is van groot belang om part-
ners die betrokken zijn bij het 
onderwijs en de opvoeding van 
0-12-jarigen bij elkaar te brengen 
en te komen tot afspraken over 
een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor kinderen.

Na het beëindigen van deze pilot 
en het vertrek van Esther, is SKO-
SO, samen met OBS de  Spring-
plank, met de gemeente in gesprek 
gegaan om te onderzoeken of de 
functie toch op enigerlei wijze zou 

kunnen worden gecontinueerd. 
Dat bleek mogelijk door gebruik 
te maken van de zogenaamde 
combinatiefunctieregeling van de 
overheid en herbestemming  van 
subsidiegelden.
Een combinatiefunctie houdt in 
dat de betrokkene werkzaam is 
bij één werkgever en daarbij een 
tweetal taken/functies invult. Met 
het beschikbare budget kan een 
leerkracht nu voor een dag in de 
week worden uitgeroosterd om 
andere taken te verrichten. In dit 
geval betreft het dus taken in re-
latie tot de ontwikkeling van brede 
scholen in Sint-Oedenrode.

In afstemming met de gemeente 
en OBS De Springplank, heeft het 
bestuur van SKOSO besloten om 
Rita Kanters met ingang van 1 fe-
bruari 2013 te benoemen in deze 
functie. Rita Kanters is reeds vele 
jaren in dienst van SKOSO en mo-
menteel werkzaam voor de Ver-
vangers-en invallerspool van de 
Dommelgroep en SKOSO. Enkele 
jaren geleden heeft zij in andere 
gemeenten reeds vergelijkbare 
werkzaamheden verricht. De afge-

lopen periode was Rita voor twee 
dagen per week werkzaam als Ver-
binder voor het project Hart van 
Olland. Zij beschouwt het als een 
uitdaging om met deze nieuwe 
taakinvulling aan de slag te gaan.

Het komende jaar zal de focus lig-
gen op de aansluiting van voor-
school op vroegschool. De basis-
scholen hebben dit als één van de 
speerpunten van beleid geformu-
leerd. Vanuit de brede school visie 
dient er een doorgaande lijn te 
worden gerealiseerd van 0-2 -jari-
gen, waarbij met name de afstem-
ming van het aanbod en de over-
dracht aandacht behoeven.

De brede schoolcoördinator legt 
verantwoording af aan de stuur-
groep brede school, waarin be-
halve onderwijs en gemeente ook 
de partners vertegenwoordigd zijn 
die het aanbod van opvang en bui-
tenschoolse opvang verzorgen. De 
brede schoolpartners hebben er 
alle vertrouwen in dat Rita Kanters 
met veel enthousiasme de functie 
van brede schoolcoördinator invul-
ling zal geven.

AANMELDEN LEERLINGEN 
BASISSCHOLEN SKOSO

Bij de basisscholen in Sint-Oedenrode is op maandag 28 januari a.s. tussen 
15.30 uur en 18.00 uur gelegenheid tot het 

AANMELDEN VAN LEERLINGEN DIE VOOR 1 OKTOBER 2014 4 JAAR WORDEN

Om een juiste schoolkeuze voor uw kind te kunnen maken wordt u in de gelegenheid gesteld de 
open dagen van de scholen te bezoeken. De data vindt u hieronder. 

OPEN DAGEN

Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34a, tel. 0413-475242, directeur: G. van Meersbergen
Kijkmogelijkheden:  Woensdag 23 januari 2013      9.00 – 11.30 uur
   Of individueel op afspraak
Open avond:  Donderdag 24 januari 2013  18.00 – 20.00 uur

Basisschool Eerschot
Eerschotsestraat 97, tel. 0413-490546, directeur: A. van Nunen
Open dag:  Dinsdag 22 januari 2013  10.30 – 11.45 uur
   Dinsdag 22 januari 2013  14.00 – 15.15 uur
   Dinsdag 22 januari 2013  18.30 – 20.00 uur

Odaschool voor basisonderwijs
Laan ten Bogaerde 7, tel. 0413-472517, directeur: M. Timmermans
Open dag:  Maandag 14 januari 2013  18.00 – 20.00 uur
Kijkochtend kleuters: Woensdag 23 januari 2013   10.00 – 12.00 uur

Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31, tel. 0413-472995, directeur: E. Kuijpers
Kijkmiddag:  Maandag 14 januari 2013  13.30 – 17.00 uur
Open avond:  Maandag 14 januari 2013  18.00 – 20.00 uur (alle ouders)
Kijkmiddag  Donderdag 17 januari 2013  13.30 – 17.00 uur
   Of individueel op afspraak

Basisschool Sint-Franciscus (Boskant)
Ritaplein 3, tel. 0413-472596, directeur: E. Bosmans
Open dag:  Maandag 21 januari 2013  11.30 – 16.00 uur
   Donderdag 24 januari 2013  14.30 – 17.00 uur

Basisschool De Sprongh (Olland, voorheen Sint-Petrus)
Pastoor Smitsstraat 40b, tel. 0413-473659, directeur: K. Adams
Kijkmogelijkheid:  Tijdens de open dag bij De Loop’r op 13 januari 2013
   Woensdag 23 januari 2013  11.00 – 12.15 uur (nieuwe ouders)
   Of individueel op afspraak

Basisschool Sint Antonius van Padua (Nijnsel)
Jasmijnstraat 11a, tel. 0413-472091, directeur: G. Roozen
Open dag:  Donderdag 24 januari 2013      8.30 – 12.00 uur
   Maandag 28 januari 2013  13.30 – 17.30 uur

Meer informatie over de scholen kunt u vinden op de websites van de scholen. Het aanmeldingsformu-
lier kunt u vanaf 16 januari a.s. van de website van de school downloaden en invullen. Het formulier 
dient door beide ouders ondertekend te worden. Wij verzoeken u bij de aanmelding een kopie van uw 
ID-kaart of paspoort én een afschrift waarop het BSN-nummer van uw kind vermeld is, te overleggen.

kijk voor carnavalsfoto’s 
op www.mooirooi.nl

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

MET
gerrie mulders: plv. vestigingsdirecteur pI vught

“Mijn kracht is om de gedetineerden altijd als mens 
te benaderen”

Een gure wind schiet langs de 
hoge muren van de Penitiaire In-
richting (PI) in Vught. Eén van de 
best beveiligde gevangenissen van 
Nederland ligt er troosteloos bij. 
Met mijn hoofd zo diep mogelijk 
in mijn jas been ik naar een grote 
blauwe poort. Een klein knopje 
nodigt me uit om op te drukken. 
“Welkom. Zodra u binnen bent, 
pakt u de middelste deur”, kraakt 
een stem. Eenmaal binnen de 
muren zie ik meerdere deuren en 
wordt het toch nog kiezen. Uitein-
delijk vind ik mijn weg en plots sta 
ik binnen. De bewakers zijn uiterst 
vriendelijk. Misschien scheelt het 
dat ik niet kom ‘logeren.’ “Loopt 
u maar mee”, wenkt een bewa-
ker. Ze brengt me naar één van de 
plaatsvervangende vestigingsdi-
recteuren, Gerrie Mulders.

door: jeroen van de sande

Van vroeger uit is gevan-
genisdirecteur een echt 
mannenberoep met een 
bepaald stigma. Vooral in 
Hollywoodfilms wordt de 
baas van de gevangenis 
vaak afgeschilderd als een 
grote bullebak die het le-
ven van de gevangenen 
tot een hel probeert te 
maken. Gerrie Mulders is 
precies het tegenoverge-
stelde. Charmant, niet al 

te groot en uiterst vriendelijk. Maar 
haar manier van praten en benade-
ren verraadt dat ze gewend is om 
haar mannetje te staan. Maar hoe 
belandt een vrouw, geboren en ge-
togen in Sint-Oedenrode, aan het 
hoofd van een PI? We spreken el-
kaar in haar kantoor, ergens op het 
immense terrein van de gevange-
nis. 

De jonge jaren
Jan Mulders. Bij het horen van die 
naam gaat er bij veel Rooienaren 
een belletje rinkelen. Hij kwam 
in de oorlog als onderduiker naar 
Sint-Oedenrode en trouwde er de 
liefde van zijn leven: Truus van 
Hoof, woonachtig aan de Weie-
vensweg in Nijnsel. Jan was een 
zeer gedreven autohandelaar en 
samen met Truus kreeg hij drie 
kinderen: Wim, Theo en Gerrie. 
Haar hele jeugd groeide Gerrie op 
in Rooi; woonachtig in Eerschot, 
basisschool doorlopen en ook de 
Mavo volbracht ze in hetzelfde 
dorp. Toen werd het tijd voor een 
nieuwe stap. Gerrie werd gezins-
verzorgster.

Symbolische poort
“Dat heb ik drie jaar gedaan, in 
Veghel”, begint Gerrie. “Toen 
kreeg ik al de ‘moeilijke’ gezinnen. 
Gezinnen waar collega’s niet naar 
toe durfden, omdat ze ‘anders’ wa-

ren. Ik had daar totaal geen moeite 
mee. Ik vond dat zelfs leuk.” Toch 
was het niet helemaal wat de jonge 
meid met haar toekomst wilde. Ze 
snakte naar meer kennis om haar 
wereld te vergroten. Daarom meld-
de ze zich aan bij de MBO oplei-
ding Sociale Dienstverlening. Ger-
rie: “Op mijn 21e kwam ik via via 
terecht bij het Huis van Bewaring in 
Den Bosch aan de Sint-Jorisstraat. 
Daar stond ik dan, voor zo’n grote 
houten deur met zo’n luikje waar 
iemand dan doorheen kijkt als je 
aanbelt. Dat was best spannend, 
maar vanaf het moment dat ik 
binnenstapte voelde ik me direct 
thuis.” Symbolisch hangt de foto 
van die grote deur nog in haar kan-
toor. Het geeft de poort aan van 
de wereld waarin ze nog steeds 
werkzaam is en waar ze haar car-
rière binnen het gevangeniswezen 
begon. 

Verantwoordelijk voor vrouwen
Na het afronden van de MBO op-
leiding en het halen van HBO maat-
schappelijk werk volgde een carriè-
re in het gevangenisleven. “Ineens 
was ik de baas van een hulpverle-
ningsbureau binnen de vrouwenaf-
deling van de PI in Breda. Dat vond 
ik wel gaaf. Vijf jaar heb ik dat ge-
daan. Toen maakte ik een switch 
en werd ik selectiefunctionaris. Ik 
was verantwoordelijk voor de fa-
seringsplannen voor alle vrouwe-
lijke gedetineerden in Nederland. 
Wanneer krijgt iemand verlof? Wie 
mag vervroegd worden vrijgelaten?  
Maar ook zorgde ik ervoor dat al 
die vrouwen op de juiste plek za-
ten en de juiste begeleiding kregen. 
Om dat goed te kunnen bepalen, 
las ik van al die vrouwen de levens-
geschiedenis en stond ik in nauw 
contact met de trajectbegeleiders. 
Het was een erg interessante baan, 
maar contact met de gevangenen 
had ik destijds amper.”

Spin in het web
Gerrie kreeg daarna het aanbod 
om in Zwolle aan de slag te gaan. 
Dat weigerde ze, omdat ze het ge-
woonweg te ver van Brabant vond. 
Daarna is ze voor zes maanden 
betrokken geweest bij een project 
binnen het gevangeniswezen. Dat 
vond Gerrie niks; teveel cijfers en 
te weinig met mensen. Toch kruipt 
ook bij Gerrie het bloed waar het 
niet gaan kan. In 2003 kreeg ze de 
kans om in verschillende gevange-
nissen te kijken en te werken. De 
Rooise ging – als directeur (!) – sta-
ge lopen in Roermond. In een ge-
vangenis waar destijds voorname-
lijk bolletjesslikkers zaten. “Vanaf 
dag één vond ik het weer gewel-
dig. Ik merkte dat ik graag een spin 
in het web ben en me graag bezig 
houdt met toepassen van wetge-
ving en het zoeken van mogelijk-

heden binnen de regels. Het om-
gaan met gedetineerden gaat me 
vaak goed af. Mijn kracht is denk 
ik om ze altijd als mens te benade-
ren. Als ze iets doen wat niet mag 
binnen hun verblijf in detentie dan 
kom ik in beeld. Samen met de ge-
vangene probeer ik dan naar een 
oplossing te zoeken. Waar nodig 
leg ik ook straffen op.”

Vught
De laatste drie jaar is Gerrie aan het 
werk in Vught. Dichtbij huis zou je 
zeggen, maar ze woont inmiddels 
in de buurt van Breda. Vught was 
een buitenkansje. Na een aantal 
jaren bij PI de Koning Willem II in 
Tilburg en twee jaar als directeur in 
de Koepel in Arnhem mocht Gerrie 
bij de reorganisatie haar voorkeur 
uitspreken. Ze hoopte op Vught 
en het werd Vught. “Hier zit bijna 
alles op één groot terrein; psychia-
trische ziekenhuizen, een TBS afde-
ling, een Extra Beveiligde Inrichting 
(hier zitten enkele van de zwaarste 
criminelen van Nederland), een 
aparte afdeling voor zedendelin-
quenten en een gebouw voor stel-
selmatige daders. De straffen lopen 
in Vught uiteen van drie maanden 
tot levenslang en dan bedoel ik 

ook echt levenslang.” Gerrie is on-
der andere verantwoordelijk voor 
de afdeling stelselmatige daders, 
oftewel veelplegers. Deze man-
nen, zo’n 48 in totaal, zijn vrijwel 
allemaal mannen met multipro-
blemen, zoals o.a. verslaving, laag 
IQ en persoonlijkheidsstoornissen. 
Mannen die in de maatschappij 
veel overlast veroorzaken. “Ik ken 
ze allemaal bij naam. Ik sta dan 
ook vaak in contact met hen. Mijn 
grootste uitdaging is om ze te hel-
pen inzien waar ze mee bezig zijn. 
Ze inzicht te geven in wat ze doen. 
Want als ze zo doorgaan hebben 
ze geen leven.” De directrice hoeft 
niet alleen met de kleine jongens 
in conclaaf. Zo nu en dan moeten 
ook de zware gevallen bij Gerrie op 
het matje komen. Mannen die mis-
schien wel meerdere moorden of 
andere afgrijselijke daden op hun 
geweten hebben. Is ze wel eens 
bang geweest? “Bang? Nog nooit, 
maar ik maak zeker spannende 
momenten mee als er sprake is van 
agressie of onverwachte gebeur-
tenissen waarbij direct ingegrepen 
moet worden voor de veiligheid 
van collega’s of mijzelf.”

We hadden nog uren door kun-
nen praten. De gevangeniswereld 
is bijzonder interessant, omdat 
bijna  niemand precies weet wat 
er tussen dat 2,3 kilometer lange 
hekwerk gebeurd. Het is een dorp, 
een wereld op zich. Gerrie heeft 
me duidelijk gemaakt dat de ge-
vangenis er is om de maatschappij 

te beschermen. Daar zijn ze goed 
in. Professionals zijn dag en nacht 
bezig met het behandelen van 
criminelen om ze bewust te laten 
worden dat ze nog iets van hun le-
ven kunnen maken. Er zitten veel 
kansloze gevallen tussen - tachtig 
procent van de gevangenen gaat 
namelijk ooit weer in de fout – 
maar gelukkig zijn er genoeg voor-
beelden van mensen die het rechte 
pad weer hebben gevonden.

Vanaf eind maart kunt u de PI 
Vught zien in tien afleveringen van 
‘Buch in de Bajes’. 

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.

“bang? nOg nOOIt, maar Ik maak zeker 
spannende mOmenten mee als er sprake Is van 

agressIe OF OnverwacHte gebeurtenIssen.”
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Stichting Jeugdcarnaval
Sint-Oedenrode

Gezamenlijke winkeliers Markt
De Beurs

Smetsers houthandel
Winkelstraat Hertog Hendrikstraat

De Rooyse Autobedrijven
Formido

Van den Berk Boomkwekerijen
Bouwmarkt Forum

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel
Huiskens optiek en horen

vd Vleuten Elektrotechniek BV
Huwa International BV

Keadin
De Koning Makelaardij BV

Printservice Sint-Oedenrode

Autobedrijf L. vd Warenburg
Kapsalon Unique

Betonfabriek A. van de Meulengraaf & Zn. B.V.
Restaurant Kreta
Wire Furniture BV

Kapsalon Bella Plaza
S.A.M. Uitzendburo

Esso Bongers
Kapteyns Partyverhuur

LinkCare BV
Textielverzorging van Beeck

Cafetaria "De Mèrt"
Drankenhandel van Boxmeer

DeMooiRooiKrant
TVE

Assurantie en Adviesburo Van Kuringe
Autoschade Lambert

ABP Dynamics BV
Bon Floor

Connectron
PVB Schilderwerken

Sanders groente en fruit
Twins home cooking en Catering

TriNed
Citroën Van den Berg Autogroep

Van Deursen diervoeders
Van den Berg Installatietechniek B.V.

Van Gerwen weg- en waterbouw
De Vresselse Hut

Bakker Bart

Van Kaathoven Groep
Stucadoorsbedrijf M. van Weert BV

B&D-Sfeerbeheer
Em té

Bakkerij Bekkers
Marvu

Hellings machinebouw
Elzen Cleaning Products

Cafetaria De Ko� er
Traiteur-Slagerij Verheijen

Frietfeest
van Gastel licht en geluid
Bouwbedrijf van Zon B.V.

AH
Keurslagerij G. Kluijtmans

VRIJDAG 08 FEBRUARI:         Dit jaar weer een loterij, win een Tablet PC!!

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

    

LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

ZATERDAG 09 FEBRUARI:

 14.30 uur tot 17.00 uur   Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,- 
 Tijdens deze middag zal er een optreden zijn van Clown Magico Kindershow
 Clown Magico zet alles op z’n kop. Hij is een 1e klas vrolijke lolbroek die er met zijn rode neus en grote schoenen één groot spektakel van maakt. 
 Tijdens de show mogen er zelfs kleine feestbeesten Clown Magico assisteren, zodat ze zelf een echte ster zijn.
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar    Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

ZONDAG 10 FEBRUARI: 

 Tijdens en na de optocht carnavalsbal tot 17.30  uur     Entree gratis
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar   Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

MAANDAG 11 FEBRUARI:

 10.30 uur tot 12.30 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Tijdens en na de kinderoptocht carnavalsbal tot 17.00 uur    Entree gratis
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 00.30 uur   Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar   Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50

DINSDAG 12 FEBRUARI:
   
 10.30 uur tot 12.30 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Tijdens deze ochtend een optreden van een  Muzikale- ballonnenclown  
 Deze muzikale clown verschijnt overal met muziekinstrumenten wanneer het hem uitkomt, zolang het maar gezellig is. Maar deze clown    
 heeft niet in de gaten dat alle gezelligheid bij hemzelf vandaan komt. 
 13.30 uur tot 17.00 uur Carnavalsbal kinderen/volwassenen met een beperking Entree gratis
 Zowel Prins Bart d’n Urste als Jeugdprins Bart zullen met hun gevolg aanwezig zijn.
 Verder optredens van o.a. De Fonskus, Dansschool Sunrise,  muzikale- balonnenclown en zanger Olaf van Asperen
 18.00 uur tot 20.15 uur   Jeugd groep 5 t/m 8      Entree € 3,-
 20.30 uur tot 23.45  uur    Jeugd voortgezet onderwijs t/m 15 jaar     Entree € 5,- (incl. 1 gratis lot voor loterij)
 Na a� oop aansluitend Willemke pap verbranden op de markt

LET OP: Groep 20.30- 0.30 uur alleen toegang met geldige schoolpas of ID + verplichte garderobe € 0,50
     

VOOR ACTUELE INFORMATIE EN HET PROGRAMMA TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN: 
WWW.JEUGD-CARNAVAL.NL  OF  INFO@JEUGD-CARNAVAL.NL

MET DANK AAN:

Spetterende show:   SLAM FM ON TOUR!!!
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PAPGAT

nog   dagen

tot carnaval  
3PAPGAT JOURNAAL

 

7 dagen in de week open vanaf 10 uur
Past. Teurlingsstraat 30 - 5492 EE Boskant (St. Oedenrode)

Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

Stichting Jeugdcarnaval stelt zich voor

Een belangrijke schakel in car-
naval vierend Sint-Oedenrode is 
Stichting Jeugdcarnaval. Zij houdt 
immers de paplepel vast die de 
Rooise jeugd voedt met het car-
navalsgevoel. Bijna iedere Rooi-
enaar beleefde zijn of haar eerste 
carnavalsmomenten in de tent op 
de Markt. Maar wie zijn de mensen 
achter de Stichting? Wie zorgen er 
ieder jaar weer voor dat de Rooise 
jeugd – en inmiddels ook veel kin-
deren van ver daar buiten – een on-
vergetelijke carnaval meemaken? 
De weken voor Carnaval stellen we 
ze aan u voor. In de laatste afleve-
ring voor Carnaval: Ton Arts. 

Wat zijn je taken binnen Stichting 
Jeugdcarnaval?
“Ik houd me vooral bezig met de 
wagenbouw en de kinderoptocht. 

Eind oktober, begin november, 
starten we al met de bouw van de 
wagen. Dat doen we samen met de 
ouders van de kinderen die in de 
Raad van Elf zitten. Samen onder-
steunen we Nico Saris, de ontwer-
per van de wagen.”

Jullie moeten ieder jaar weer een 
nieuw thema bedenken. Is dat las-
tig?
“We krijgen het iedere keer weer 
voor elkaar. De Stichting ontwikkelt 
de nieuwe spreuk en het thema van 
de wagen. Echt moeilijk is dat niet. 
Het ontstaat gewoon. Daarna komt 
Nico vaak met het idee en daar 
gaan we mee aan de slag. Tijdens 
het maken van de wagen krijgt ie-
dereen weer ideeën. Soms werken 
we die uit, maar soms ook niet.”

Hoe lang ben je al betrokken bij 
Jeugdcarnaval?
“Ik denk nu zo’n jaar of vier. De 
meeste mensen van de huidige 
organisatie zijn ongeveer zo lang 
lid. Toen stopte namelijk de ‘oude 
garde’ en stonden wij klaar om het 
over te nemen. Ik denk dat een ver-
frissing eens in de zoveel tijd erg 
goed is. Dan komen er toch weer 
nieuwe ideeën. Als je ziet wat er de 
afgelopen jaren is gerealiseerd. Dat 

is geweldig om te zien.”

Hoe lang denk je zelf nog door te 
gaan?
“Zo’n twee á drie jaar denk ik. Dan 
is het goed om wat verjonging door 
te voeren. Maar goed, dan moet er 
wel een geschikte kandidaat zijn. 
Ik laat Stichting Jeugdcarnaval na-
tuurlijk niet zomaar in de steek.”

Wat vind je het mooiste aan je be-
zigheden binnen Jeugdcarnaval?
“Iedere keer werk ik samen met 
nieuwe mensen. Dan doel ik op de 
ouders van de jeugdraad.   
Ik ben de eerste die kennis met ze 
maakt, omdat we al vroeg begin-
nen met de bouw.”

Wat verwacht je van komende 
Carnaval?
“Vorig jaar was het helemaal ge-
weldig, maar ik verwacht dat we 
onszelf weer gaan overtreffen! Dat 
horen we al bij de jeugd. Mijn kin-
deren zitten in Schijndel op school 
en daar heeft de jeugd het er al 
over om massaal naar Rooi te ko-
men. Dat heeft mede met het suc-
ces van voorgaande jaren te maken, 
denk ik. Het is hier toegankelijk en 
er is weinig tot geen rottigheid.”

Hoe zijn de afgelopen weken be-
vallen?
Prins Bart: “De afgelopen weken 
zijn ontzettend druk geweest, 
maar het was in één woord ge-
weldig. We hebben allerlei leuke 
activiteiten meegemaakt zoals de 
receptie, de Prinsenzittingen en 
de Bonte Avonden. Echt super 
gaaf allemaal. Zoals ik al zei, was 
het druk, maar voor mij nooit ge-
noeg.”
Adjudant Floris: “De laatste peri-
ode is me erg goed bevallen. Het 
was erg druk, maar dat is precies 
wat we willen. De onthulling zal 
me het meeste bijblijven. Iedere 
keer als ik dat nummer van Afro-
jack hoor dan denk ik terug aan 
die avond. Daarnaast is het ge-
weldig om deel uit te maken van 
zo’n hechte club als waar we in 
terecht zijn gekomen.”

Nog een paar dagen en het is 
Carnaval. Waar hebben jullie het 
meest zin in?
Prins Bart: “In het begin! Het mag 

voor mij wel beginnen in ieder 
geval! Vrijdag gaan we naar zes 
basisscholen en brengen we een 
bezoek aan de gesloten afdeling 
van Odendael. Daarna is het volle 
bak!”
Adjudant Floris: “Na de sleutel-
overdracht in het gemeentehuis 
en Carnavalsmis is het voor ons 
‘niet moet, alles mag.’ Dan komt 
het gedeelte waar we ons niet op 
hoefden te voorbereiden. Verder 
is er niet iets waar ik het meeste 
zin in heb. Ik heb gewoon zin in 
heel Carnaval.”

Hebben jullie een tip voor carna-
val vierend Papgat?
Prins Bart: “Geniet zoveel als je 
kan en vier Carnaval samen, met 
elkaar. Maak er met zijn allen één 
groot feest van!”
Adjudant Floris: “Ik ben heel erg 
voor het motto ‘behandel andere 
mensen zoals je zelf behandeld 
wilt worden’, dus ‘vier Carnaval 
met een ander, zoals je zelf Carna-
val wilt vieren!” 

vervolg voorpagina

Prins Bart en Adjudant Floris

Carnavalsfoto’s: www.mooirooi.nl
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Maandagavond Bezoek van de Prins en zijn gevolg   bij de Plekkers 

Programma: 

VOOR DE KLEINSTEN 

tekenen - knutselen - spelletjes-

Tussen 14.00 –en 19.00 uur 

Zondag, maandag en dinsdag 

Zaterdagmiddag Kindermiddag 
 
Leeftijd:            tot 11 jaar Toegangsprijs:   € 5,- (Plekkers gratis) voor            

                          snoep, chips en drinken  
                          wordt gezorgd.  Opgeven:          

 
                   

Olaf van Schaijk 
                           

Hertog Jan Straat 37
            

                          
5491 BS Sint-Oedenrode

 
          tel. 0413-476426 oclvanschaijk@onsbrabantnet.nl

 

Op de camping carnavallen… 
… dat is pas echt knallen! 

Zaterdag 9 februari 
 

Kindermiddag voor de aller kleintjes met de 
jeugdprins en zijn gevolg.  
 

‘s avonds met zijn allen op de eier bij de plekkers; 
met volop muziek, gezelligheid en zoveel eieren 
als je maar wilt.  

Maandag 11 februari 
 

Kinderoptocht door de straten van papgat. Na 
afloop wordt het feest voortgezet in het plek-
kershol. 
 

‘s avonds zal onze prins Bart met zijn gevolg
een bezoek brengen waar nog lang over 
gepraat zal worden. Mis het dus niet! 

Dinsdag 12 februari 
 

De laatste carnavalsdag waarop de hele omgeving 
wordt (schoon)gedweild. Om 23.45 de rituele ver-
branding van Willemke Pap.  

Openingstijden: Zaal              Snackbar 
Zaterdag:      v.a. 13.00 uur    v.a. 16.00 uur 
Zondag:         v.a. 12.00 uur    v.a. 16.00 uur 
Maandag:      v.a. 12.00 uur    v.a. 16.00 uur 
Dinsdag:        v.a. 12.00 uur    v.a. 16.00 uur 
Woensdag:     v.a. 21.00 uur     

Zaterdagavond Op de Eier bij de PLekkers 

 

 

 

 

 

www.kienehoef.nl  

Zondagavond 

Bezoek van de Prins 

met optreden van de 

Samba band! 

Zondag 10 februari 
 

Na de optocht door papgat naar het plekkershol. 
‘s avonds bezoek van de prins en zijn gevolg met 
optredens door de Samba Band! 

Woensdag 13 februari 

Haringhappen 

Vanaf 21.00 uur 

Geopend:
zaterdag t/m dinsdag vanaf 12:00 uur

zondag al vanaf... 10 uur
Woensdag gehele dag gesloten en

Donderdags HARINGHAPPEN vanaf 20:00 uur

RESIDENTIE van: 
V.C. de Deurdouwers, C.V. de Paphappers 

en V.C. Gemakhouwe

 
 

Café Van Ouds 
Heuvel 18 te St-Oedenrode 

Zie ook: www.cafevanouds.nl 

DJ REMCO

Heikneuters op Omroep Brabant radio
Omroep Brabant radio was 
maandagmiddag bij C.V. de 
Heikneuters op bezoek om een 
interview af te nemen over de 
bouw van de carnavalswagen 
en de loopgroep. De opname 
was live te horen om 15.40 uur 
en om 16.40 uur. De zender 
was vooral benieuwd naar de 
bouwwijze met tempex en de 
nieuwe manier van afwerken. 
Ook waren ze benieuwd of 
we wel op tijd klaar waren met 
schilderen. Tot nu toe loopt al-
les naar wens. Het schilderwerk 
zit al in de afrondende fase. De 
titel staat er op en wordt deze 
week ingeschilderd. Omroep Brabant komt 
terug als De Heikneuters tijdens het half-

vasten naar Oss willen gaan om mee te 
doen met de optocht.

Carnavalsbal in de Kofferenbar
Zaterdagavond tijdens de Carnaval is er een 
groots carnavalsbal in de Kofferenbar. Dit 
naar aanleiding van het grote succes van 
de Harmonie Zonder Zaal door dit jaar de 
enige echte Blèrcup te veroveren met het 
lied ‘PAPGAT ALAAF’. Muziek van dit lied 
komt uit Keulen en is een arrangement van 
Crimick Productions. De originele titel is 
Denn Wenn et Trommelchen jeit. De tekst 
is geschreven door onze eigen tekstschrij-
ver Willy Rust, een van onze slagwerkers. 
Zeker zal op deze avond het lied menige 
keren live te horen zijn. Bij deze nodigt de 
Harmonie Zonder Zaal alle Papbuiken en 
alle andere carnavalsvierders uit om zater-
dagavond een bezoekje te brengen aan de 
Kofferenbar te Papgat. De Harmonie Zon-
der Zaal wenst iedereen ‘unne geweldige 
carnaval en......... PAPGAT ALAAF.’

Carnavalsfoto’s: 
www.mooirooi.nl
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Piet Philipsen: dé muzikale leider van de Hofkapel

Tilburger Piet Philipsen bleef als dirigent 
van de hofkapel tijdens Carnaval heel de 
week in Sint-Oedenrode. Dan sliep hij in 
een caravan die ergens in het dorp stond 
geposteerd. Op een nacht sleepte enkele 
Papbuiken van het eerste uur zijn woning 
op wielen naar een andere plek. Zo dacht 
Piet dat zijn caravan was gestolen! Toen 
hij hem terugvond kon hij flink lachen om 
de grap, maar toen de deur open zwaaide 
wachtte hem de volgende verrassing. De 
pan met erwtensoep was niet op het for-
nuis blijven staan….

Bijna vijftien jaar was Piet tijdens Carnaval 
in Rooi actief als dirigent. De receptie van 
55 jaar Papgat en de tentoonstelling lokte 
hem naar Papat om herinneringen op te 
halen. DeMooiRooiKrant ving hem op.

U komt uit Tilburg, dus hoe komt u dan 
terecht bij de Hofkapel?
“Ik heb jarenlang directieles gekregen van 
Hans Klerkx. Hij was destijds ook de muzi-
kale leider van Nos Jungit Apollo. Ik leerde 

Hans voor het eerst kennen als gastdirigent 
in Loon op Zand. Daar speelde ik bij het 
Sophia orkest. Een paar jaar later vroeg hij 
me of ik kapelmeester wilde worden van de 
hofkapel in Sint-Oedenrode. Die bestond 
uit leden van NJA. Ik vond dat een hele eer 
en heb meteen ja gezegd.”

Toen kwam u vanuit de grote stad in Rooi 
terecht. Hoe beviel dat?“
“Ik kan wel zeggen dat er direct een klik 
was met de mensen om me heen. Zowel 
op persoonlijk vlak als op muzikaal gebied. 
Hans Klerkx was behalve mijn leraar ook 
een huisvriend van me geworden. En ook 
met de familie van der Heijden en Mieke 
van Lieshout (secretaresse) kon ik het goed 
vinden. Evenals met Peter Willems en Jan 
van Aarle. Dat uitte zich in de manier van 
muziek maken. Die was heel bijzonder.”

Wat was jullie taak als hofkapel?
“We luisterden de Prinsenzittingen op. 

Toen was er nog maar één kapel en dat wa-
ren wij. Iedereen kon dat zeer waarderen. 
Ook voorzitter Harrie Vulders stond er vier-
kant achter. Maar behalve de Prinsenzit-
tingen traden we nog veel meer op tijdens 
concoursen en optredens voor kinderen, 
bejaarden en gehandicapten. Iedere vrij-
dagavond en zondagmorgen oefenden we 
in ‘Ons Huis’.”

Kunt u voorbeelden noemen van bijzon-
dere  optredens?
“We hebben verschillende concerten in 
binnen- en buitenland verzorgd. Peter Wil-
lems was zeer bedreven in het regelen van 
die reisjes. Tijdens een concert in Helden-
Panningen kreeg ik een speciale beoorde-
ling van de jury. We speelden een inspeel-
mars met een gedragen trio en toen zei de 
jury dat ik als kapelmeester de componist 
vertegenwoordigde. Toen was ik natuurlijk 
enorm gevleid. Beek en Donk had destijds 
een heel beroemd orkest. Het was wereld-
kampioen geworden en tijdens een con-
cours mocht ik gastdirigent zijn. Ook dat 
was een hele eer.”

Zit de muziek in uw bloed?
“Dat kun je wel stellen ja. Ik ben begon-
nen als klarinettist bij Sophia’s vereniging 
in Loon op Zand. Van kinds af aan wilde ik 
twee dingen: een winkel en dirigent wor-
den. Het conservatorium zat er voor mij niet 
in omdat ik een groot gezin had. Uiteinde-
lijk werd ik eigenaar van een antiekzaak en 
later dus dirigent. Voor een groot gedeelte 
heb ik mijn zin dus wel gekregen in mijn le-
ven, haha.”

Heeft u na het stoppen van de kapel het 
contact met Rooi verloren?
“Toen Hans Klerkx overleed, duurde het 
niet lang voor de kapel stopte. Toch zag ik 
mijn oude muziekvrienden nog regelma-
tig. Mijn dochter woonde namelijk (nu nog 
steeds) in Rooi. Ik wilde een paar jaar ge-
leden eigenlijk nog een reünie organiseren, 
maar veel mensen zijn al overleden.” 

Bent u na het stoppen van de kapel wel 
muziek blijven maken?
“Jazeker, tijdens mijn periode bij de Hofka-
pel had ik al twee fanfares onder mijn hoe-
de; in Liende en Ingen (GLD). Na twintig 
jaar ben ik teruggegaan naar de vereniging 
waar het allemaal begon. Bij Sophia ging ik 
concerten organiseren en trad ik zo nu en 
dan op als gastdirigent. In 2000 heb ik een 
millenniumconcert voor een ondernemers-
vereniging georganiseerd in het concertge-
bouw van Tilburg. Daar zaten toch zo’n 850 
mensen binnen. Het was geweldig.”

Na het stoppen van de Hofkapel scho-
ten de kapellen als paddenstoelen uit de 
grond. Wat vindt u daar van?
“Het is natuurlijk prachtig dat zoveel men-
sen muziek willen maken. De tijden zijn wel 
veranderd. Ze maken nu andere muziek dan 
wij destijds. Ik denk dat ’t Skrothupke één 
van de betere kapellen is. Een leuk initiatief 
zou zijn als ze uit iedere kapel de beste mu-
zikanten zouden halen om daar een geheel 
van te maken, maar ja, dan moet er wel ie-
mand voorgaan die directieles heeft gehad.”

“Ik kan wel zeggen dat 
er dIrect een klIk was 

met de mensen Om 
me Heen. zOwel Op 

persOOnlIjk vlak als 
Op muzIkaal gebIed.”
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chapeau: Frans sijbers zwaait af als presentator

Jong en oud bieden vermaak tijdens Nijnselse Bonte Avond

Jonge kletsers, maar ook een 
oude rot in het vak. Jonge ta-
lentvolle danseressen, maar 
ook ervaren dames met een 
spetterende dansact. Een nieu-
we presentator die de oude, 
Frans Sijbers, ondersteunde 
en hem volgend jaar opvolgt. 
Kortom, ‘jong en oud’ liep als 
een rode draad door de bonte 
avond van Nijnsel. Twee da-
gen lang vermaakten ze het 
publiek.

Zijn karakteristieke stem en sterke manier van presen-
teren zal zeker gemist worden. Na jarenlang op het 
podium te hebben gestaan als spreekstalmeester van 
de Bonte Avonden in Nijnsel heeft Frans Sijbers beslo-
ten om er mee te stoppen. Carlo van Kessel, zijn op-
volger, kreeg afgelopen weekend les van de meester. 
Het zal een pittige taak worden om hem minstens te 
evenaren, maar Carlo kan ook goed uit de voeten met 
een microfoon in zijn hand. Samen praatten ze het 
uitgebreide programma aan elkaar.

De avond stond bol van droge, nostalgische en door-
dachte humor. Daar zorgden verschillende acts voor. 
De duo’s Ard van den Eertwegh en Patrick van Nuland 
en Jeroen Kossen en Erik van de Ven vertelden over de 
wereld van respectievelijk de circusschool en de dieren-
artspraktijk. De clowns Ard en Patrick draaien al jaren 
mee. Niet alleen de vaste fans genoten, maar ook de 
rest. Erik en Jeroen, vorig jaar debutant, waren nu al-
weer een stuk beter, maar te schaven valt er altijd. Daar 
kan Geert Jan van de Weideven advies over geven. Hij 
heeft al vaker met het bijltje gehakt en dat was te ho-
ren. Als boer op zoek naar een vrouw werkte hij aardig 
op de lachspieren. De oudste kletser was hij echter niet. 
Ad van der Wijst deed dezelfde act als 27 jaar geleden. 
De helemaal zelfbedachte act van ‘de Buuven’ leek het 
meest in de smaak te vallen bij het publiek. Misschien 
door de vele herkenbare grapjes en door het feit dat ze 
een fietstocht maakten door de omgeving.

Terwijl de Kneuterdurskes, Showgroep Infinity (met 
een werkelijk prachtige show) en dansduo’s Noor en 
Hanneke en Ilse en Myrthe voor de dans zorgden en 
Tiona, Rooise Zooi, Harmonie Nijnsel, de Kneuterka-
pel en Erik Lathouwers de muziek voor hun rekening 
namen, kreeg het Nijnselse publiek nog enkele huza-
renstukjes te zien. Voetbal en Korfbal Nijnsel hadden 
veel moeite gestoken in hun act en dat was goed te 
zien. Enkele heren van VV Nijnsel, getooid in zwart 
met witte pakken, zetten de mensen in de zaal op het 
verkeerde been. Misschien zichzelf ook wel, want was 
dat nu het been van de één of van de ander? Korfbal 
Nijnsel bracht ontzettend veel sfeer. Het orkest van 
André Rieu was er niets bij. Geweldige kleding, la-
chende gezichten, een berg instrumenten en een op-
zwepende dirigent.

De uitsmijter van de avond deed daar nog een schepje 
bovenop. Nijnselse coryfeeën, zoals Wil van der Lin-
den, Rien van den Eertwegh, Frans Sijbers, het Prinse-
lijk duo van vorig jaar Frans en Hans, aangevuld met 
nog enkele grootheden kregen de dorpelingen met 
een medley van hun stoel. 

 
PROGRAMMA CARNAVAL 
BIJ CV DE HEIKNEUTERS 

 
ZATERDAG 9 FEBRUARI VANAF 20.30 UUR 

SAMEN MET D’N EGELANTIER ORGANISEREN WIJ  
HET PULLE VULLE FRIET FEEST 

 MET GRATIS FRIET!! 
 
 

ZONDAG 10 FEBRUARI OM 13.11 UUR 
DE GROTE OPTOCHT IN PAPGAT!! 

ZORG DAT JE DIE NIET MIST!! 
 

 
 
 
 

 
MAANDAG 11 FEBRUARI OM 14.00 UUR 

DE KINDEROPTOCHT 
JE HEBT JE TOCH AL OPGEGEVEN? 

 

AANSLUITEND IS HET FEEST IN DE BECKART 
IN DE KLEINE ZAAL IS HET WEER GEZELLIG KINDERCARNAVAL 

MMV DJ JOJO EN CLOWN 
HIER IS OOK DE PRIJSUITREIKING VAN DE OPTOCHT 

 

IN DE GROTE ZAAL IS HET GROTE MENSEN CARNAVAL 
MET O.A. BEZOEK VAN DE PRINS EN ZIJN GEVOLG                                                   
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www.rabobank.nl/stos
Volg ons op Twitter: @RaboSTOS

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij wensen u een gezellige carnaval toe!

Op maandag 11 februari zijn
onze kantoren gesloten. 
Regel uw bankzaken ook tijdens de carnaval via www.rabobank.nl

Ollandse bonte avonden

Twee avonden vol ‘klets’

“Als de avond net zo gezellig wordt als De 
Loop’r ‘skon ’ is, dan komt ’t zeker goed”, 
aldus prins Bart Pap d’n Urste aan het be-
gin van de eerste Ollandse bonte avond. 
En goed kwam het zeker. Diverse deelne-
mers hadden zich weer gemeld. Met een 
stuk meer ruimte dan voorheen genoot het 
publiek aan lange tafels van twee avonden 
vol ‘klets’.

Tijdens de eerste act kwam direct naar 
voren dat het toch wel even wennen is in 
zo’n nieuwe locatie. “Waar zit dan toch 
die WC?” vroegen twee metselaars zich 
af. Ze hadden de WC zelf gemaakt, maar 
dat was een tijdje geleden op een maan-
dagochtend… De metselaars vonden het 
allemaal maar vreemd. “Die obers hier lo-

pen ook niet snel”, klaagde de een. “Je zou 
toch zeggen dat het lopers zijn, vooral hier 
in De Loop’r”, vond de ander: “Je schrijft 
het zelfs met dubbel ‘oo’”. 

Na dit debuut maakten ‘Wij mi 22’ met 
hun hele mooie rode nieuwe tweedehands 
wagen een spannende rondreis door Ol-
land richting De Loop’r. ‘Pastoor Smits’ 
had speciaal voor de avond het boetekleed 
aangetrokken om afscheid te nemen van 
De Holm en basisschool Sint Petrus. De 
club van lelijke mensen die vorig jaar werd 
opgericht, bleek inmiddels al helemaal vol 
te zitten. Toch had het echtpaar van Hoof 
het ‘Dik voor Mekaar’. Vrouwlief was maar 
liefst 40 kilo aangekomen, maar ze danste 
met worstjes op haar borstjes en de liefde 
van de man gaat door de maag. Ook bij 
‘Bel en Win’ viel heel wat te verdienen. Na 
diverse mislukte pogingen, mede vanwege 
de in vele ogen fout gespelde schoolnaam 

‘de Sprongh’,  raadde Peer Leenderts uit-
eindelijk welk woord, eindigend op ‘.eer’ 

werd bedoeld in de categorie fruit. Hij won 
daarmee een ‘compleet onverzorgde voet-
reis naar de filistijnen’. 

Een avondvullend programma en zelfs nog 
iets meer, want de laatste act werd pas om 
01.00 uur afgesloten. “We zijn een klein 
beetje uitgelopen”, gaf presentator Maar-
ten van Hoof toe. “Het is toch allemaal een 
beetje zoeken zo’n eerste keer in een nieuwe 
locatie. Maar ik hoop dat jullie er allemaal 
van genoten hebben.” Genoten had het 
publiek zeker. Ook tijdens de bonte middag 
straalden diverse sterretjes. De bonte avon-
den comité kan terugkijken op een geslaagd 
eerste programma in de nieuwe Loop’r. 
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www.dapstoedenrode.nl

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

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

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

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

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Alternatief programma heemkundige kring na valpartij
Eigenlijk stond er vorige week 
woensdag een lezing op het pro-
gramma over de skeletten die bij 
de burcht van de Heren van Rode 
zijn gevonden. Maar omdat een 
van de sprekers na een valpartij 
door de winterse gladheid letter-
lijk en figuurlijk was geveld ver-
viel dit onderwerp. Daarvoor in de 
plaats gaven twee leden van de 
Heemkundige kring, Bert Vervoort 
en Ad van Esch, een eigen presen-
tatie. Bert wist de bijna veertig 
aanwezigen te boeien met een ver-
haal over de natuur in het Groene 
Woud. Ad vertelde honderduit 
over de foto's die hij maakte in en 
rond Sint-Oedenrode. De lezing 
over de relatie tussen de gevon-
den skeletten en de Middeleeuwse 
aristocratie vindt nu waarschijnlijk 
in oktober plaats.

Wie in de omgeving van Sint-
Oedenrode wandelt of fietst kan 

volop genieten van het landschap. 
Als Ad van Esch mee zou gaan, 
dan kan hij van elke boerderij en 

bijna elke boom wel de geschiede-
nis vertellen. Wie woonde er, wan-
neer is de boerderij gebouwd of ter 

gelegenheid van welke gebeurte-
nis werd juist die boom geplant. 
Omdat Ad niet met iedereen mee 

kan fietsen of wandelen, vertelde 
hij zijn verhaal in de Knoptoren.

Twee jaar aan een stuk vliegen
Terwijl Ad van Esch vooral over 
de bomen en de gebouwen kan 
vertellen, vertelde Bert Vervoort 
over de bewoners van bijna elke 
boom wel iets. Het maakte niet 
uit of het spechten, uilen of rup-
sen waren. Ook over dassen en 
reeën, vertelde Bert elk detail. Wist 
u dat bijvoorbeeld een gierzwaluw 
nadat deze uit zijn of haar ei is ge-
kropen, maar liefst 42 dagen in het 
ouderlijke nest blijft? Maar als de 
jonge zwaluw dan ook uitvliegt, 
dan blijft die maar liefst twee jaar 
in de lucht. Pas als de gierzwaluw 
geslachtsrijp is, komt die pas weer 
op de grond. Niet om te eten of te 
paren, want dat doen ze allemaal 
in de lucht. Alleen het uitbroeden 
van het ei doet een gierzwaluw 
met beide pootjes op de grond.

Indrukwekkende natuurfilms bij heemnatuurgroep

De vaste bezoekers van de Heem-
natuurgroepavond werden af-
gelopen maandag getrakteerd 
op enkele bijzonder fraaie films. 
De Geldropse amateurfilmer Cor 
Speek toonde een aantal van zijn 
films. Voor de pauze konden de 
ruim vijftig aanwezigen genieten 
van een film over de Strabrechtse 
Heide. Na de pauze nam Speek 
het publiek mee naar de Peel. 

In de beide films kreeg de kijker 
vooral de uitgebreide fauna en 
dan met name de vogelwereld van 
beide gebieden te zien. Maar dat 
wil niet zeggen dat er in de films 

geen plaats was voor andere die-
ren. Ook de rijke flora van de Stra-
brechtse heide en de Peel hebben 
een welverdiende plaats in de films 
van Speek.

Honderden uren werk
Cor Speek stak veel tijd in de pro-
ductie van zijn films. Vooraf gaf hij 
aan dat iedere minuut film onge-
veer acht tot tien uur werk was. De 
films die Speek maandag liet zien 
duurden elk zo'n veertig minuten. 
Een snelle rekenaar weet dan, dat 
alleen in deze twee films al zo'n 
achthonderd uur werk zit. De twee 
films, die beiden de vier seizoenen 

in de twee natuurgebieden laten 
zien, zijn dan ook het resultaat van 
vijftien jaar filmen.

Meer dan alleen geluk
De meest bijzondere vogels die 
Speek in zijn films laat zien zijn 
wel de trekvogels. Deze vogels 
broeden doorgaans in het noorden 
van Europa en overwinteren in 
het zuiden. In het voor- en najaar 
verblijven deze vogels maar en-
kele dagen in onze contreien. Om 
juist dan een visarend, een zwarte 
ooievaar of de lievelingsvogel van 
Speek, de kraanvogel, vast te leg-
gen is meer dan alleen geluk.

Oogarts Reijer Boon spreekt over 
glaucoom
Op 26 februari spreekt oogarts 
Reijer Boon in de serie Dokter 
op Dinsdag @ Bernhoven over de 
oogaandoening glaucoom. Glau-
coom is een ernstige oogziekte 
waarbij de zenuwvezels van de 
oogzenuw geleidelijk aan verlo-
ren gaan. Deze zenuwvezels ver-
binden het netvlies met de herse-
nen. Door het verloren gaan van 
de zenuwvezels ontstaan blinde 
vlekken (gezichtsvelddefecten). 
Glaucoom wordt in de volksmond 
ook wel groene staar genoemd. 
Wat er gebeurt bij glaucoom is dat 
de druk in de oogbol oploopt. Als 
niet op tijd wordt ingegrepen, kan 
dit tot blindheid leiden.

Het lastige van glaucoom is dat het 
in de meeste gevallen een sluipend 
verloop heeft. Langzaam vallen 
delen van het gezichtsveld uit en 
dat hoeft in eerste instantie niet 
eens te worden opgemerkt.

Er bestaat ook een acute vorm van 
glaucoom. Dan kan er sprake zijn 
van forse pijnklachten, roodheid 
en tranende ogen. In een dergelijk 
geval moet de patiënt met spoed 
naar de oogarts. Glaucoom treedt 
in de meeste gevallen op vanaf het 
veertigste levensjaar en de kans op 
glaucoom stijgt met het oplopen 
van de leeftijd.

Glaucoom is dus zeker een aan-
doening die in de gaten moet wor-
den gehouden omdat de gevolgen 

ernstig kunnen zijn. Behandeling 
is wel mogelijk, onder meer met 
oogdrukverlagende middelen. Als 
geneesmiddelen niet helpen, dan 
kan met een laser worden gepro-
beerd de oogdruk te verlagen. 
Uiteindelijk is ook een operatie 
een mogelijkheid. Op de diag-
nose, verloop en behandeling van 
glaucoom gaat Reijer Boon tijdens 
deze avond dieper in. Ook een van 
de optometristen van ziekenhuis 
Bernhoven werkt aan de lezing 
mee.

Graag vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in de kapel 
van ziekenhuis Bernhoven op de 
locatie Oss van 19.30-21.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. De toe-
gang is gratis. Graag vooraf aan-
melden bij het Patiënten Service 
Bureau van het ziekenhuis, tele-
foon 0412-621120 (Oss) of 0413-
381637 (Veghel). Of per e-mail: 
psb@bernhoven.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

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

Bij schilderwerk, 
GRATIS 

verf en muurverf (Sigma)

Rob Bosch  Sint-Oedenrode 
 06-15180030
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Houtbewerking Elbeco: alleskunner op het gebied van hout en glas

Een bekende goede naam, een be-
kend logo en bekend om de uitste-
kende service. Dat is Houtbewer-
king Elbeco. Het bedrijf is al jaren 
een gerenommeerde naam in de 
wereld van de bouw, aannemerij, 
scholen, gemeenten en particulie-
ren In Sint-Oedenrode, maar ook 
ver daarbuiten. Vorig jaar maakte 
Houtbewerking Elbeco een nieuwe 
start in een nieuw onderkomen aan 
de  Nijverheidsweg 14. De timmer-
fabriek heeft veel te bieden.

Frank de Greef uit Sint-Oedenro-
de runt het bedrijf en weet er dus 
zeer enthousiast over te vertellen. 
“Houtbewerking Elbeco doet al-
les wat met hout te maken heeft”, 
begint Frank. “Van vroeger uit 
staan we vooral bekend om onze 

kozijnen,ramen en deuren. Die zijn 
van de allerbeste kwaliteit en dat 
ook nog eens voor een mooie in-
teressante prijs. Toch doen we nog 
veel meer. We zijn namelijk sterk 
in nieuwbouw, maar eveneens in 
renovatie van complete huizen. 
Ook maken wij in uw bestaande 
kozijnen draaivalramen, zodat u 
niet het complete kozijn hoeft te 
vervangen. Natuurlijk zet Houtbe-
werking Elbeco zich ook in voor de 
wat kleinere interieurwerkzaamhe-
den, zoals het aanpassen van een 
keuken, het plaatsen van een kas-
tenwand en het realiseren van trap-
pen, deuren en overkappingen. Het 
grote voordeel is dat we alles zelf 
kunnen.” Maatwerk is daarbij het 
toverwoord. Houtbewerking Elbeco 
maakt wat de klant wil.

“Mensen komen bij ons met een 
idee en wij werken het uit. Soms 
krijgen we een schets van bijvoor-
beeld een voordeur en dan maken 
wij dat naar wens. Maar wat dacht 
u van een prachtige houten vouw/4  
seizoenspui. Dat is dé trend van ko-
mend voorjaar. Een prachtige pui 
in uw woonkamer, die u bij lekker 
weer heerlijk helemaal  open kunt 
zetten. Er zijn veel mogelijkheden. 
Dat geldt ook voor trappen. Daarin 
zijn we gespecialiseerd. Roestvrij-
staal, hout of zelfs uitgevoerd met  

glazen balustrades. U kunt het zo 
gek niet bedenken of we kunnen 
het maken”, overtuigt de vakman. 
Alle soorten beglazing in combina-
tie met onze  kozijnen zijn eveneens 
een specialisme van Elbeco. Het glas 

word door ons zelf geplaatst zodat 
we alles in eigen hand hebben. Ze 
hebben zelfs een 24-uurs glasser-
vice en op de hoge kwaliteit kozij-
nen zit maar liefst tien jaar garantie.  

Advies en begeleiding vinden men-
sen tegenwoordig heel erg belang-
rijk. Houtbewerking Elbeco voorziet 
daarin. Frank: “Alles wordt uitge-
tekend en op de offerte is alles tot 
in detail zichtbaar. Dat schept dui-
delijkheid voor onze klanten en zo 
krijgen we nooit discussie achteraf. 
Ook adviseren we in beveiliging van 
huizen. Beveiliging van ramen en 
deuren is belangrijk. We kijken naar 
de huidige situatie, luisteren naar 
uw wensen en aan de hand daarvan 
maken we een beveiligingsplan, zo-
dat we het uit kunnen voeren vol-
gens politiekeurmerk veilig wonen.”

Houtbewerking Elbeco heeft ont-
zettend veel te bieden. Dat blijkt 
maar weer. “Ik durf zeer stellig te 
zeggen dat we topkwaliteit bieden 
in alles wat we doen”, besluit Frank. 
Dat daar uitstekende service bij 
hoort zijn we van Elbeco gewend. 

Houtbewerking Elbeco, 
Nijverheidsweg 14, 
0413-474286, 
www.houtbewerkingelbeco.nl

advertorial

PERSONEEL

Tig-lasser/allround metaalbewerker gezocht

Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, zelfstandig 
kleine tot middel grote rvs constructies of plaatwerkdelen. Hierbij nemen kwali-
teit en afwerking een  belangrijke plaats in. Bij de fabricage van deze producten 
wordt met name een beroep gedaan op je technisch inzicht en je vaardigheden 
m.b.t. TIG- lassen, richten,  boren, tappen enz. 

Functie eisen:
   • MBO metaaltechniek
   • Ervaring in het bewerken van RVS
   • Zelfstandig tekening lezen
   • Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of werkervaring
   • Zelfstandig, flexibel en accuraat
   • Precieze en positieve instelling
   • Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het vervaardigen van 
rvs producten voor de machinebouw en food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a  
5492NL Sint-Oedenrode   
Tel: 0413-751262
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Standplaatsen

Meldingen

Verordening voorschoolse voorzieningen 
Sint-Oedenrode
De gemeenteraad heeft op 31 janu-
ari 2013 de Verordening voorschoolse 
voorzieningen Sint-Oedenrode vastge-
steld. In deze verordening is vastgelegd 
hoe de financiering van het nieuwe be-
leid voor peuteropvang gaat verlopen.  
Per 1 januari 2013 gaat het financie-
ringsstelsel met toeslagregeling via de 
Belastingdienst, zoals dat geldt voor de 
kinderopvang, ook gelden voor peuter-
opvang: tweeverdieners kunnen kinder-
opvangtoeslag via de Belastingdienst 
krijgen. De gemeente stelt alleen voor 
de éénverdieners (kostwinnergezinnen, 
uitkeringsgerechtigden) een tegemoet-
koming beschikbaar. Voor deze zoge-

naamde peutertoeslag is een nieuwe fi-
nancieringsregeling gemaakt. Deze komt 
in de plaats van de huidige budgetsubsi-
die peuterspeelzaalwerk. De gemeente 
gaat bijdragen in de kosten voor de 
gezinnen die maar één gezinsinkomen 
hebben. Daarbij geldt een subsidiepla-
fond dat jaarlijks bij de begroting wordt 
vastgesteld door de raad. Wanneer dat 
is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen 
op een wachtlijst. 
De Verordening voorschoolse voorzie-
ningen treedt in werking op 1 januari 
2013 onder gelijktijdige intrekking van 
de Verordening kwaliteitsregels peuter-
speelzaalwerk Sint-Oedenrode 2007.

Velling van lindeboom aan Kerkplein
Tijdens een zeer recent uitgevoerde 
boominspectie hebben medewerkers 
van de gemeente geconstateerd dat een 
van de lindebomen aan het Kerkplein 
(ter hoogte van Lenny Laurence) in zo-
danig slechte conditie verkeert dat er 
sprake is van directe gevaarzetting.  Ter 

hoogte van de stamvoet is sprake van 
een grote holte waardoor de stabiliteit 
ernstig verzwakt is.  Besloten is dan ook 
deze boom per direct te ruimen.  
Omdat er  sprake is van “directe gevaar-
zetting” is de gemeente bevoegd direct 
deze ingrijpende maatregelen te treffen.  

Parkeerverbod Laan van Mariëndael
Het college van Burgemeester en wet-
houders heeft eerder besloten in de 
Laan van Mariëndael een parkeerverbod 
in te stellen. Het parkeerverbod geldt 

tussen de Hertog Hendrikstraat en de 
Jonker Marcus van Gerwenlaan.  De bij 
dit verbod behorende verkeersborden 
worden binnenkort geplaatst.

Openingstijden gemeentehuis Carnaval
Met carnaval is het gemeentehuis gesloten op maandag 11 februari 2013.

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Trouwring met inscriptie Petri 

Gevonden voorwerpen
- Samsung Galaxy mobiel

Inzameling oud papier 

Donderdag 7 februari
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

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

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

Vrijdag 8 februari
-  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 9 februari
-  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur;

-  Nos Jungit Apollo; container op de 
parkeerplaats aan de Zwembadweg bij 
de ingang van het park van 9.00 uur 
tot 13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 
uur oud papier worden opgehaald in 
de gebruikelijke wijken, te weten Kin-
derbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat, en een ge-
deelte van de Zwembadweg;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Bremhorst 2 5491 LR 28-01-2013 Kappen 2 bomen
Componistenlaan ong. ---- 31-01-2013 Kappen 26 moeraseiken
Oranje Nassaulaan  ---- 31-01-2013 Kappen 21 moeraseiken
tussen nummers 7 - 71
Sloef 7 5492 TN 01-01-2013 Bouw loods (wijziging procedure)
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Schootsedijk 37 5491 TD 6 weken Bouw bedrijfsruimte
Vresselse-Akkers 3a  6 weken Bouw bedrijfswoning en uitbreiding  
   manege
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden   
Het Binneveld 16 5491 ZD 30-01-2013 Bouwen dakkapel voorzijde woning
Het Binneveld 14 5491 ZD 30-01-2013 Uitbreiden woonhuis
Componistenlaan ong. ---- 04-02-2013 Kappen 26 moeraseiken, met herplant
Oranje Nassaulaan  ---- 04-02-2013 Kappen 21 moeraseiken, met herplant
tussen nummers 7 - 71 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Jekschotseweg 10 5491 RB Veranderen van varkenshouderij, activiteit milieu.
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 7 
februari 2013 ter inzage. 

Ontwerp-besluit exploitatievergunning
Adres Postcode Omschrijving
Kofferen 1 5492 BL Ontwerp-besluit exploitatievergunning horeca
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen kan 
tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. De ziens-
wijze kunt u richten aan: De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. De 
stukken liggen met ingang van donderdag 7 februari 2013 ter inzage.

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan Reggefiber voor het innemen van 

een incidentele standplaats op het 
parkeerterrein aan de Hertog Hendrik-
straat te Sint-Oedenrode op woensdag, 
donderdag en vrijdag tussen 14 febru-
ari en 30 maart 2013 voor het verstrek-
ken van informatie van de diensten van 

Reggefiber.
-  Aan Bevolkingsonderzoek Zuid voor 

het innemen van een incidentele 
standplaats op het parkeerterrein van 
cultureel centrum Mariëndael aan de 
Baron Willem van Harenlaan te Sint-
Oedenrode van medio maart tot en 
met begin juni 2013 voor het houden 
van een bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Prins Bart Pap d’n Urste 
en Adjudant Floris

Carnaval....
dat is ons Sint-Oedenrode!

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of 
heterdaad 0900 - 8844 voor aan-
gifte, vragen, meldingen voor poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Oplichter houdt auto’s aan op 
Boskantseweg
Op de Boskantseweg en even la-
ter ook verderop in Boskant heeft 
een man vorige week dinsdag-
middag midden op straat auto’s 
aangehouden. Daarna probeerde 
hij de bestuurders met een bab-
beltruc geld afhandig te maken.

Bij één geval vroeg hij of de be-
stuurder geld bij had voor ben-
zine, omdat hij naar huis moest 
voor zijn zieke vader. De oplichter 
wilde een nep-ring als borg mee-
geven, zodat hij later het geld 
terug zou komen geven. Toen 
de chauffeur weigerde, werd de 
man agressief. De auto reed snel 
door. Na aangifte was de politie 
snel ter plaatse.

Airbags gestolen op Kienehoef 
en Eerschot; getuigen gezocht
Sint Oedenrode - In de nacht 
van 28 op 29 januari vonden in 
de wijken Kienehoef en Eerschot 
meerdere auto-inbraken plaats. 
Weggenomen werden airbags. 
Inmiddels heeft de politie tien 
aangiftes ontvangen van gedu-
peerden.

De politie roept getuigen op die 
in de avond of in die bewuste 
nacht in de bovengenoemde om-
geving iets verdachts hebben ge-
zien of gehoord. Zij kunnen con-
tact opnemen met de politie via 
0900-8844. Anoniem kan ook, 
tel: 0800-7000.

Drie auto’s botsen op A50 bij 
Nijnsel
Op de A50, in de tunnelbak bij 
Nijnsel, is donderdagmiddag een 

ongeval gebeurd waar drie voer-
tuigen bij betrokken waren.
  
Er zijn geen gewonden geval-
len. De materiële schade aan 
de auto’s was zo groot, dat een 
bergingsbedrijf ze alle drie heeft 
moeten wegslepen. 
tekst: www.112brabantnieuws.nl

Rooienaren opgepakt na open-
lijke geweldpleging
Twee mannen uit Sint Oedenro-
de (37 en 27 jaar) werden zon-
dagavond op de Componisten-
laan aangehouden voor openlijke 
geweldpleging. Ze mishandelden 
een plaatsgenoot en vernielden 
een ruit.

Het slachtoffer, een 54-jarige 
man, trof zijn belagers op de krui-
sing van de Zwembadweg en de 
Componistenlaan. Het tweetal 
viel de man aan en deelden flinke 
klappen uit. Het slachtoffer hield 
daaraan enkele verwondingen in 
het gezicht over. De man kon op 
enig moment naar huis vluchten, 
maar de mannen kwamen hem 
achterna. Zij vernielden een ruit, 
echter op dat moment kwamen 
enkele gealarmeerde agenten ter 
plaatse. Zij hielden het tweetal 
meteen aan. Aanleiding voor het 
gepleegde geweld is mogelijk een 
conflict tussen de verdachten en 
de zoon van het slachtoffer. De 
auto waarin de mannen gereden 
hadden werd doorzocht. Daarin 
werd een mes en een hoeveelheid 
cocaïne gevonden. Deze spullen 
werden samen met de auto in 
beslag genomen. De twee aange-
houden mannen zitten vast.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen

Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog 
regelmatig op, nu zeep al decen-
nialang op pallets in kartonnen 
dozen met plastic flaconnetjes  
vervoerd wordt?  Omdat vroeger 
de sprekers in het openbaar, han-
delslieden, vakbondsbestuurders 
of politici, een beetje hoger wilden 
staan dan hun publiek en op een 
zeepkist lukte dat zelfs Napoleon. 
DeMooiRooiKrant geeft Rooise 
politici nu tijdelijk een platform 
om hun boodschap te verkondi-
gen. Hun politieke boodschap, die  
zelfs binnen een fractie kan ver-
schillen. We noemen geen namen.  
In tegenstelling tot de rubriek  “De 
Politiek dichterbij” waar de mens 
centraal stond, gaan de politici 
in diezelfde  beeldspraak dus een 
stapje omhóóg. Vandaar de naam 
voor de nieuwe rubriek: De Zeep-
kist.

Politiek

Begin er tijdens een verjaardags-
feestje over en het is afgelopen 

met de pret. Of je nu een frequent 
bezoeker van het stemhokje bent 
of helemaal niet, een mening heeft 
eigenlijk iedereen wel over dit on-
derwerp en deze zijn zo divers als 
er mensen zijn.

Door het partijprogramma en de 
stellingname van de diverse politie-
ke partijen kun je kiezen uit de par-
tij die het beste bij je past en tijdens 
zo’n discussie wordt al snel duidelijk 
welke persoon zich tot welke partij 
het meest voelt aangetrokken. Jan 
heeft een eigen zaak en is VVD-
stemmer, Marietje is bejaardenver-
zorgster en stemt altijd links, terwijl 
Karel en Truus een veehouderij 
bezitten en trouwe CDA-stemmer 
zijn. Vooral als het gaat over spe-
cifiek plaatselijke zaken, zoals bij-
voorbeeld recentelijk de problema-
tiek rondom de verkoop van het 
Martinushuis, worden de plaatse-
lijke politieke partijen en/of diens 
vertegenwoordigers met name ver-
noemd. Dat is nu meteen ook het 
verschil tussen landelijke en plaat-
selijke politiek en daarmee wordt 
meteen ook de noodzaak van het 
bestaan van dergelijke plaatselijke 
partijen duidelijk. 

DGS is zo’n partij; bijna 40 jaar gele-
den ontstaan uit gebleken behoefte 
onder de plaatselijke bevolking. Zit 
je met een probleem waarvan je 
weet dat het alleen op te lossen is 
via politieke weg, dan ga je te rade 
bij de partij waar je jezelf het meest 
toe voelt aangetrokken.
Wij als DGS merken dat er bij onze 

maandelijkse bijeenkomsten een 
grote diversiteit aan burgers ge-
bruik maakt van de mogelijkheid 
om iets te bespreken of bij de ge-
meente aangekaart te krijgen.

De reden hiervan is dat DGS geen 
echte pet op heeft die raakvlak 
heeft met landelijke politiek.
Ieder probleem van welke burger 
dan ook is voor DGS even belang-
rijk en word altijd serieus en met 
volkomen neutrale blik beoordeeld. 
DGS denkt niet in links, rechts of 
midden, DGS denkt in belangen 
van inwoners, of ze nu op het plat-
teland wonen, in een rijtjeshuis of 
in een villawijk. Heeft het probleem 
voldoende waarheids- en realiteits-
gehalte, dan is het voor onze par-
tij alle  reden om onmiddellijk tot 
probleemanalyse en oplossingsmo-
gelijkheden te komen en actie te 
ondernemen.
Of het nu gaat over de BOA, de 
woonproblematiek voor de jonge-
ren, de gladheid in uw wijk, het on-
derhoud van de sportvelden of de 
winkelbezetting in het centrum, u 
kunt ervoor bij de DGS terecht.
Vooral nu er haast onvermijde-
lijk samenwerkingsverbanden met 
omliggende gemeenten op handen 
zijn is het van het grootste belang 
dat u als inwoner van Sint-Oeden-
rode op de best mogelijke wijze ge-
hoord en vertegenwoordigd wordt 
(en blijft!) in de gemeentepolitiek.
In de nog volgende gelegenheden 
op de zeepkist gaat de DGS hier 
nog wat uitvoeriger op in.

De Zeepkist

“Democratische Groepering 

Sint-Oedenrode (DGS) 

wenst U een gelukkig en vooral 

gezond 2013”

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 29 januari 2013 tot en 
met 4 februari 2013  zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
-  Van RKSV Rhode voor het houden van 

een E-kamp op 31 mei, 1 en 2 juni 2013 
in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

-  Van F. v.d. Brand  voor het houden van 
de Sinterklaasintocht in 2013 tot en met 
2017 in het centrum van Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Stichting Lexso voor het houden 

van een Solex duurzaamheidsrit op 7 
juli 2013 op het parcours in Olland.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van KV Odisco voor het houden van een 

stratenkorfbaltoernooi op 8 mei 2013 op 
de sportvelden van den Ekker in Olland

Verkeersmaatregel
-  In verband met de opbouw van de 

jeugdtent voor carnaval zal de week-
markt op vrijdag 8 februari 2013 ver-

plaatst worden naar één rijbaan van de 
Markt. Hierdoor zal de Markt tussen het 
Kapittelhof en de Stompersstraat (deels 
voor panden Markt 1 tot en met 15) op 
vrijdag 8 februari 2013 vanaf 07.00 uur 
afgesloten zijn voor het verkeer.

-  In verband met de grote optocht in Sint-
Oedenrode zullen op 10 februari 2013 
van 11.00 tot 16.00 uur de volgende 
wegen afgesloten zijn voor het verkeer: 
De Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, 
Philipusstaat, van Rijckenvorsel van 
Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, 
Corridor, Hertog Hendrikstraat, Heuvel.

Openingstijden zwembad De Neul Carnaval 2013 
 

 13 februari   13.30 - 15.30  jeugd en volwassenen

 14 februari   08.45 - 10.15  jeugd en volwassenen

   13.30 - 15.30 jeugd en volwassenen

   20.00 - 21.30  volwassenen 

 15 februari  07.30 - 08.45  dauwzwemmen

   13.30 - 15.30 jeugd en volwassenen

   18.45 - 20.15 discozwemmen

 16 februari  13.30 - 15.30 jeugd en volwassenen

 17 februari  10.30 - 13.00 familiezwemmen

In de periode van zaterdag 9 februari tot en met  vrijdag 15 februari komen alle 
zwemlessen en doelgroepactiviteiten te vervallen. Voor inlichtingen kunt u terecht 
bij de balie van het zwembad. (0413) 477409

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Kienen bij  
Wijkvereniging 
Eerschot

Let op leden dit stond niet in de 
wijkkrant vermeld maar….

Woensdag 6 februari staat de 
kienmachine om 20.00 uur weer 
klaar om het eerste nummer te 
trekken. Vanaf 19.15uur is de 
zaal van Meerschot Heistraat 
22 open en heeft Marianne de 
koffie en thee klaar. In de pauze 
wordt er een loterij gehouden. 
Natuurlijk zijn de prijzen aange-
past aan Carnaval.
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Efkes gin koei of veirrukke d’r is meer es weirruke
Even geen koeien of varkens ,er is meer als werken

BRABANTSE SPREUKEN

 Rooise BOA ook actief met optocht?
Kom op

jongens door-
rijden met die carnavals-
wagen, voor je het weet
hebben we een parkeer-

boete!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Gijs van Aarle

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wim Bekkers

Ollandseweg 139
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Zadkine aan de Rotte
 

de vingers knoestig 
zij schreeuwen naar de lucht
spieren als gedraaide ijzeren balken

hij roept met brakende mond 
het onwezenlijk gerucht
terwijl gewone lieden 
rondom hem heen zwalken

gepoot op het altaar 
van stenen blokken
blijkt zijn hart al vroeg 
er uitgeschoten

doorzeefd met kogels en licht
hij staat verstijfd
doch zie hem knokken

 

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

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

Waarom heet een handschoen een handschoen, 
terwijl je je schoenen niet aan je handen aantrekt? 

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

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

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

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe
Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden: 
deurdouwwers, egelantier, dukes, flesheffers, heikneuters, kantelaars, klotjes,  
kruugeniers, lepkes, narrekap, papbuik, paphappers, plekkers, raadvanverderf,  

rooiseoortjes, skrothupke, jeugdcarnaval, strikskelos, toppers, torenzeikers,  
utkenniegekker, vatenkrakers,  

 

De Papgat Carnavalsclub woordenzoeker

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

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

Oplossing vorige week:  Baderie P. Voss

 N. VERBAKEL 
KRUIDENLAAN 40
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Carnaval op Camping 
De Kienehoef
C.V. De Plekkers houdt in samenwerking met Camping 
De Kienehoef een groots carnavalsfestijn. Camping De 
Kienehoef wordt dan omgedoopt tot “Plekkershol”.

Ze openen op zaterdagmiddag 9 februari met een groot-
se kindercarnavalsmiddag. Tijdens deze middag zijn er 
allerlei activiteiten voor jeugd, waaronder een heuse 
kinderdisco met DJ Bram. Natuurlijk wordt er ook voor 
chips, drinken en een snoepzakje gezorgd. Tijdens deze 
middag kunnen de kinderen geschminkt worden en is 
er een ballonnenblazer aanwezig voor de allerkleinsten. 
Uiteraard komen ook Jeugdprins Bart van Papgat, ad-
judant Siebe en nar Iwan samen met de dansmarietjes.   

Reserveren vooraf is wel wenselijk want VOL=VOL. U kunt 
zich per mail opgeven oclvanschaijk@onsbrabantnet.nl. En-
tree prijs is € 5,- (gratis voor leden van C.V. de Plekkers). 
Zaterdagsavonds is het “op de eier bij C.V. De Plekkers”, 
sinds jaar en dag bakt het bestuur eieren voor alle bezoe-
kers. Op zondag, na de optocht, verzamelen we bij Cam-
ping De Kienehoef en feesten we tot in de kleine uurtjes.

Op maandag bezoeken verschillende carnavalsvereni-
gingen het “Plekkershol”. ’s-Avonds ontvangen C.V. De 
Plekkers Prins Bart Pap d’n Urste, adjudant Floris en hun 
gevolg. Traditioneel worden Prins en Adjudant dan weer 
in het ootje genomen. Later worden ze op zijn “Plek-
kers” uitgezwaaid. Dit mag je niet missen. Dinsdag, al-
weer de laatste dag van de carnaval, komen er wederom 
verschillende carnavalsverenigingen naar het “Plekkers-
hol” en sluiten we de carnaval in stijl af.

Camping De Kienehoef, Plekkershol met carnaval: 
Zwembadweg 35-37, Sint-Oedenrode.

Yellow Claw en Mental Theo grote namen in 
carnavalsprogramma De Beurs
Met trots presenteert het bruisen-
de middelpunt van Papgat haar 
programma. Op vrijdag wordt de 
carnaval traditiegetrouw geopend 
bij De Beurs, DJ Geert mixt de 
lekkerste plaatjes en eerste po-
lonaises zullen heus een feit zijn! 
Op zaterdagavond kruipt het DJ-
duo Terence van Roij & Jan Jans-
sen achter de draaitafels en dat 
beloofd zeer zeker een feestelijke 
avond te worden, beide avonden 
aanvang 21.30 uur. 

Op zondag wordt na de optocht 
tot in de late uurtjes gefeest, DJ 
Jesse E-mode opent zijn koffer 
boordevol feesthits om 14.00 uur. 
Carnavalsmaandag is traditiege-
trouw de dag van de struif. Om 
10.30 uur wordt de dag afgetrapt 
met het struivenbal van K.V. De 
Narrekap. Kapellen uit de gehele 
regio zijn van harte welkom en 
er worden pannenkoeken geser-
veerd zolang de voorraad strekt. 

Als klap op de vuurpijl is voor de 
middag de hotste act van dit mo-
ment vastgelegd, namelijk YEL-
LOW CLAW. Menig festivaltent 
cq discotheek bleek afgelopen jaar 
te klein als deze heren geprogram-
meerd stonden. Wordt zekers te 
weten een dolle middag! De mu-
zikale ondersteuning is in handen 
van DJ DYNA en DJ J‘roen.

Om het carnavalsprogramma 
compleet te maken verzorgt 
MENTAL THEO op dinsdagmid-
dag vanaf 15.00 uur een exclusie-
ve DJ-set, hij neemt je mee terug 
naar de 90’s! Dit spektakel mag je 
eigenlijk niet missen want Mental 
Theo gaat er samen met DJ Jesse 
E-mode voor zorgen dat het dak 
eraf gaat. 

De bovenzaal van De Beurs is sinds 
jaar en dag de muzikale huiskamer 
van K.V. De Narrekap. Op zater-
dagmiddag geeft Prins Bart pap 

d’n urste de sleutel in bewaring in 
de bovenzaal, aanvang: 16.00 uur, 
‘s avonds start het bal om 20.30 
uur en op zondag zijn de deuren 
direct na de optocht geopend. Op 
dinsdagmiddag staat wederom 
de Amsterdamse middag ‘op het 
menu’, de organiserende vereni-
gingen C.V. de Klôtjes en K.V. De 
Narrekap heten je van harte wel-
kom vanaf 15.00 uur. Op vrijdag 
en maandag is de bovenzaal ge-
sloten. De muziek in de bovenzaal 
wordt alle dagen verzorgd door 
Rob van Nunen en zijn DRIVE-IN 
SHOW Midnight Special. 

Alleen op zondagmiddag is de en-
tree in de benedenzaal gratis, ove-
rige momenten niet. 

Op maandag- en dinsdagmiddag 
geldt: ’s middags entree betaald is 
’s avonds gratis naar binnen. Bo-
venzaal gratis entree.

Carnaval in OJC de Werf
Alaaf Papbuikskes en Papbuikin-
nen! Ook in OJC de Werf vieren wij 
55 jaar carnaval in Papgat. Onze 
openingstijden zijn:  Zaterdag:  
18:00 tot 02:00. Zondag: 12:00 tot 
02:00 Maandag:  13:00 tot 02:00. 
Dinsdag:  13:00 tot 01:00.

Op maandagavond gaan ze he-
lemaal los in De Werf. Voor een 
aantrekkelijke prijs is het weder-

om erg gezellig carnaval vieren. 
Op dinsdagavond staat zelfs een 
Sziget afterparty op de agenda. 
Even terug naar het geweldige 
festival. Samen herinneringen op-
halen, maar ook knallend carnaval 
vieren!

OJC de Werf heeft er zin in. Tot 
dan!

De Borrelbus
Iedereen kan ook dit jaar weer ge-
bruik maken van de borrelbus. Het 
voordeel van deze bus is: geen 
parkeerproblemen, geen risico 
van alcoholcontrole en de kinde-
ren komen veilig thuis. Gebruik 
de borrelbus want we kunnen die 
in Rooy niet meer missen. Veel 
plaatsen rond Rooy zijn er jaloers 
op. Zoals iedereen weet rijden we 
elk uur een ronde maar ook onder-
weg van de route stopt de bus en 
kunt u in- of uitstappen.

Ouders wat wel heel belangrijk is: 
geef aan je kinderen door dat al-
léén bonnen van de Rooyse Hore-
ca worden aangenomen. En zeker 
willen wij de sponsoren: Bouw-
markt Forum doe het zelf en Van 
Kuringe adviesgroep bemiddeling.  
Heel hartelijk danken voor hun 
medewerking. En wij hopen dat 
er nog vele jaren zullen volgen. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt 
namens de carnavalsvierders van 
Papgat!

De tijden zijn als volgt:
Zaterdag van 19.00 tot 01.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 13.00 uur 
(i.v.m. optocht)
en van 16.00 tot 01.00 uur.
Maandag van 13.00 tot 01.00 uur.
Dinsdag van 13.00 tot 00.15 uur.
Alle dagen van 18.00 tot 19.00 
uur geen rit.
Zaterdag, Zondag en Maandag is 
de laatste rit

om 01.00 uur vanaf de markt.
Dinsdag laatste rit om 00.15 uur 
vanaf de markt.
Prijs per rit: 1 Consumptie/bon 
van elke nog bestaand café maar 
het liefst de Horeca munt uit 
Rooy, of  € 2.00 per persoon.

Route van de borrelbus  (ieder uur 
opnieuw)
Vertrek:
00.00u Markt Oud Rooi
00.05u De Beckart.
00.10u Wapen van Eerschot.
00.15u t Pumpke.
00.20u Sporthal De Kienenhoef
00.25u Camping de Kienenhoef
00.30u Den Toel
00.35u Ollandse Dorpsherberg.
00.50u De Vriendschap Boskant
00.55u t Kofferen

Carnavals- en Après-Ski café d’n Toel

Café d’n Toel heeft  de hele tent 
omgetoverd tot Carnavals en 
Après-Ski Café D’n Toel’! Trek je 
lederhose maar aan en kom naar 
café D’n Toel. Daar kun je genie-
ten van sneeuw, echte ski’s, een 
lekker pintje bier en uiteraard van 
carnavals- en après-ski muziek.

Voordat de carnaval echt begint, 
draaien we vast warm in café D’n 
Toel. Vrijdag 8 februari begint hier 
het feest. Die avond gaan de eigen 
Toel-munten in de voorverkoop 
voor de speciale prijs van €1,80 
p/st. Uiteraard verkopen we ook 
de Rooise Horecamunt (€2,- p/st), 
die je kunt gebruiken in alle Rooise 
cafés. Beide munten zijn de gehele 
carnavalsperiode geldig. 

Elke ochtend, tussen 10.00 en 
12.00 uur, kun je in Café D’n Toel 
voor slechts €5,- genieten van 
een prinsheerlijk ontbijt: Lekkere 
broodjes en een vers ei erbij. Uiter-
aard komt Prins en zijn adjudant 

en het hele gevolg bij ons langs 
en ook de oergezellige Ollandse 
optocht op maandag mag je niet 
missen. Heb je er al eentje op? 

Niet getreurd, de borrelbus rijdt 
dagelijks heen en weer en stopt 
ook bij Café d’n Toel.

advertorial

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

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Donderdag 7 februari: 

Pubquiz vanaf 20.00 uur

Vrijdag 8 februari: 

Pulluh Vulluh, vanaf 21.00 uur 

(25 euro-bier-fris-wijn)

Tijdens de Carnaval 

alle dagen geopend vanaf 12 uur

met op maandag rond 16.00 uur 

‘De trots van Boskant’!!! 

Baas Bas!!!

Na de carnaval zijn wij op 

woensdag en donderdag gesloten.

 Wijnald en medewerkers wensen U 

een keigezellige Carnaval!!



Woensdag 6 februari 2013
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe 29

Carnavalsmis: 
meeropbrengst collecte naar goed doel

Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar weer een 
Carnavalsmis plaats in Papgat. Op de eerste 
officiële dag van het feest, zaterdag 9 febru-
ari, wordt de dienst gehouden om 17.00 uur 
in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. 

Normaal gesproken is er geen Eucharistie-
viering op dat tijdstip in de Martinuskerk. 
Maar het is een traditie dat de Carnavalsmis 

op zaterdag om 17.00 uur plaatsvindt in 
deze kerk. De meeropbrengst van de col-
lecte is voor een goed doel. Dit keer is dat 
de Speel-o-Theek. Die gebruikt het geld 
om abonnementen aan te schaffen voor 
gezinnen die aangesloten zijn bij de Voed-
selbank. Een mooie bestemming toch? Kom 
dus naar de Carnavalsmis en draag er een 
steentje aan bij.

Carnaval bij TV Meierij!
Zaterdag 9 febr. Van 13:05 tot ca. 16:15 uur 
Live vanuit het gemeentehuis de overdacht 
van de sleutels aan de prinsen Bart sr. en 
Bart jr.  De vaste rituelen en toespraken die 
bij deze overdracht horen, afgewisseld met 
diverse interviews met aandacht voor 55 
jaar Papgat-historie. 

Maandag 11 febr. om 15:00 – 19:00 en 
23:00 uur
Impressie van ca. 45 min. van de prinsenzit-
ting om 17:00 en 21:00 uur. Samenvatting 
grote optocht van ca. 45 min.

Dinsdag 12 febr. om 03:00 – 07:00 – 11:00 
– 15:00 – 19:00 en 23:00 uur
Impressie van ca. 45 min. van de prinsen-

zitting om 01:00 - 05:00 – 09:00 – 13:00 
– 17:00 en 21:00 uur
Samenvatting grote optocht van ca. 45 min.

Woensdag 13 febr. om 03:00 – 07:00 – 
11:00 – 15:00 uur
Impressie van ca. 45 min. van de prinsenzit-
ting om 01:00 - 05:00 – 09:00 – 13:00 uur
Samenvatting grote optocht van ca. 45 min.
         
Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined en 
KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 38, ana-
loog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Families hakken knoop door: 
Zigeunerhuwelijk gered..

Toen enkele weken geleden het huwelijk 
van Ramona Reiszinger (Anja Klaasen) en 
Romano Kamperfoelie (Ard van den Eer-
twegh) in deze krant werd aangekondigd 
wierp vooral de foto veel vragen op. De kin-
derwagen waar ze achter stonden maakte 
veel mensen aan het gissen en met name de 
familie van Ramona was ernstig bezorgd.

Achteraf bleek deze foto genomen te zijn 
toen ze een avondje op het kindje van een 
nichtje moesten passen. In hun prille on-
schuld heeft het verliefde stel bij het maken 
van deze foto geen rekening gehouden met 
de sensatiezucht van de boze wereld om 
hun roze wolkje heen. 

Tijdens een door beide families georgani-
seerd zigeunervrijgezellenfeest ergens ver-
scholen in de omgeving van Vressel, heb-
ben Ramona en Romano moeten bewijzen 
dat ze goed voor elkaar kunnen zorgen. Zo 
hebben ze volgens oude zigeunertradities: 

drank moeten schen-
ken, vuur moeten 
maken, koper moe-
ten poetsen en brood 
moeten bakken. De 
familie was tevreden 
en deze proeve van 
bekwaamheid was 
met glans doorstaan, 
zodat niets het huwe-
lijk meer in de weg 
kan komen te staan. 
Hoewel.. de burge-
meester die hen in 
de onecht moet ver-
binden is Piet Klaa-
sen, oftewel in de 
werkelijke wereld de 

echte man van Ramona..! Als je wilt weten 
hoe dit afloopt is het toch zaak om even 
naar het huwelijk te komen kijken dat op 
het bordes van de Heilige Ritakerk, wordt 
voltrokken. Dit is uiteraard niet het enige 
dat tijdens het Zigeunerhuwelijk gebeurt. 
Mocht u van plan zijn om langs te komen 
volgt hieronder een impressie van de dag:
Om 10.30 uur arriveert het aanstaande 
echtpaar met een nu nog onbekend “ge-
regeld“ voertuig bij “De Vriendschap”. Om 
11.00 uur worden Ramona en Romano 
door een geestelijke en burgemeester in 
de onecht verbonden. Dat dit op zeer lu-
dieke wijze gaat gebeuren laat zich raden. 
Om 12.30 uur begint de heerlijke “Zigeu-
nermaaltijd” (nog enkele kaarten te koop 
bij “De Vriendschap”) en vanaf 14.15 uur 
begint de gezellige receptie waar heel car-
navalminnend Papgat op bezoek komt. De 
dag, en tegelijkertijd ook carnaval 2013 
wordt dan afgesloten bij de verbranding 
van Willemke Pap. 

Het kersverse zigeunerkoppel. 
volgende week stappen ze 
in de huwelijkscaravan

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

   DJ-DUO JAN JANSSEN & 
TERENCE VAN ROIJ

DJ JESSE E-MODE   STRUIFFEEST   
DJ J’ROEN   DJ DYNA   DJ GEERT

Hillstreet
Carnaval
YELLOW 
CL W
MAANDAGMIDDAG

MENTAL 
THEO  
DINSDAGMIDDAG

BOVENZAAL

DRIVE-IN SHOW MIDNIGHT SPECIAL   SLEUTELOVERDRACHT 

AMSTERDAMSE MIDDAG (DINSDAGMIDDAG)   

RESIDENTIE K.V. DE NARREKAP,   

C.V. DE PAPBUIK & PRINS BART PAP D’N URSTE

vr 8 t m

 di 12 feb
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Super 8, VHS, DV of Harde schijf over-
zetten op DVD vanaf € 14,95.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Maak je mooiste fotoboek op www.
fotoboox.nl en haal hem bij ons af.
(foto) De Vakman Sint-Oedenrode 
T: 473147
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

WINTERACTIE - WINTERACTIE
Bescherm nu de lak van uw auto! 
20% KORTING OP EEN 

COMPLETE POETSBEURT
Carcleaning van Laarhoven

Handelsweg 11a 
5492 NL Sint-Oedenrode 
(Bedrijventerrein Nijnsel)

0413-476198 / 06-20308105

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman 
Sint-Oedenrode T: 473147
--------------------------------------

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

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

Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding vanaf 
€ 7,98. (foto) De Vakman 
Sint-Oedenrode T: 473147
--------------------------------------

Aangeboden

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

Gevonden

Gevonden ter hoogte van het bruggetje 
Hoge Vonderstraat: sleutelbos met 3 sleu-
tels + sleutelhanger. Tel: 0413-475473
--------------------------------------

Verloren

Verloren
Collier. Zilver met ronde bros en blau-
we steen. Waarschijnlijk verloren in 
Neulstraat, Dommelstraat of bij Albert 
Heijn. Graag inleveren bij DeMooi-
RooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Gevraagd

Gevraagd oppas aan huis 
Vanaf 15.30 tot 18.00, 2 middagen in 
de week.
Ervaring met oppassen gewenst.
Leeftijd vanaf 40 jaar en ouder.
Verdere informatie op 06-51821877.
--------------------------------------
Wij zijn op zoek naar een huishoude-
lijke hulp die 1x per 2 weken 3 uur 
schoon wil maken. Dag en tijd kan in 
overleg afgesproken worden.
Reacties naar tel. 06-30280518
--------------------------------------
Gezocht
Tijdelijke huurwoning voor circa 1 
jaar. Wij zijn een net gezin dat de pe-
riode tot oplevering van onze nieuw-
bouwwoning moet overbruggen. 
Kenmerken huurwoning: kern Sint-
Oedenrode, minimaal 3 slaapkamers, 
buitenruimte. Bellen met 06 51850820
--------------------------------------
Een beginnende pop/rock coverband 
is op zoek naar een zanger of zange-
res. Leeftijd ongeveer 16 jaar.
Voor meer info bel of WhatsApp naar: 
06-29194908
Of mail naar: lonk-band@hotmail.com
--------------------------------------

Cursussen

Fotocursussen M-Foto
In februari 2013 starten er weer nieu-
we cursussen Fotografie.
Uniek dit jaar: cursus Vakantiefotografie
Nieuwsgierig????? 
Voor info ga naar www.mfoto.nl of bel 
06-19449288.
--------------------------------------

Interieur

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

   
Wie zijn deze heer en dame?

Geef uw oplossing door via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie 
staat klaar!

Oplossing week 5

Dit is mijn schoonfamilie; 
familie vd Heijden. 
Ze woonden destijds aan de 
Hoogstraat richting Best. Daar 
hadden ze ook een winkeltje.

mevr. a.m. van der Heijden – 
van de rijt

Op de foto staan mijn vader en 
moeder Piet en Mieke Spierings van der Heijden - Spierings. Mijn broer 
Piet zit op het paard. Ook staan Mies van der Heijden en Bert van der 
Heijden op de foto, evenals onze hond Fox. Jaap Braak, een vriend van 
mijn broers, staat er ook op. De foto is gemaakt bij ons winkeltje aan 
de Hoogstraat. We hadden er 57 jaar een winkel.

an Hulsen - van der Heijden 

De familie op de foto van week 5 is;
Familie van der Heijden. Foto is gemaakt op Hoogstraat 65
Mijn man John staat op de foto, de man te paard is zijn broer: Piet van 
der Heijden
Mijn zoon John woont nu op de boerderij.

mevr. van der Heijden, Hazelaarstraat 1

Een vraag van een lezer van onze krant:
Wie heeft er nog oude foto’s van huizen en/of bewoners van de 
Eerschotsestraat?

Historische beelden

Marktplein

Informatie vaste programma’s 
TV Meierij
Vanaf 7 februari is er op elk even 
uur, gedurende 2 weken, weer een 
nieuw Rondje Rooi met: - Voor-
leesontbijt voor peuters in biblio-
theek - Tentoonstelling 55 jaar 
Papgat in gemeentehuis - Kappen 
van bomen in Diependael - Vrien-
dengroep maakt speciale carna-
vals cd - Theaterkoor Rooi gaat 
van start met nieuwe productie 
“PerMissie”. - 60 Jaar Uitvaart-
verzorging Kuis - Oppasdiploma 
halen bij Centrum Jeugd en Gezin 
- Julius Dreyfsandt zu Schlamm 
sluit af met een gedicht
 
         
Oog Op Rooi
Op elk oneven uur tot en met 15 
febr. 15:00 uur kunt u kijken naar 
het actuele praatprogramma over 
Rooi.

Voor deze aflevering zijn de gas-
ten: Ria van Aarle – van Rooij, die 
een boek schreef over haar leven;  

Arent van Dijk over ondernemen 
in een economisch moeilijke tijd, 
specifiek voor jonge ondernemers; 
Wil van de Laar over bezuinigen 
en instandhouden zorg voor oude-
ren; Ed Steenbakkers blikt terug op 
vele jaren in dienst van carnaval.

Uiteraard komen de mensen op 
straat – in Sint-Oedenrode én 
Schijndel - aan het woord en rich-
ten we de blik op een straat, deze 
keer: de Coeveringsedijk.

Deze vaste programma’s worden 
in de carnavalsweek onderbroken 
voor speciale carnavalsprogram-
ma’s. Zie hiervoor apart overzicht. 

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

--------------------------------------Training & coaching

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

Hulpverlening

Over gewicht gesproken;
voor een goede lichamelijke en psychi-
sche conditie;
Burn-out - Depressie - Stress - Angst - 
Eenzaamheid - Overgewicht
De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
10 feb. Vlooienmarkt
Sporthal Tivoli Eindhoven
Geert Grootestraat 72.
9-16 uur. Bomvol.
€ 2 p.p. 06-20299824
--------------------------------------
- Uw stukje vlees is toch te goedkoop? 
Of betaald u voor de verdwenen vo-
gels, de ongezonde lucht, de vervuilde 
grond, of het vervuilde water? 
N.A. Denker. (Google zoek: - De echte 
prijs van vlees-).
--------------------------------------

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

Sint-Oedenrode

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 24 maart organi-
seert wijkvereniging Eerschot in 
wijkcentrum Meerschot aan de 
Heistraat 22 te Sint-Oedenrode 
een markt voor kinderkleding 
en speelgoed. U kunt hiervoor 
een tafel huren en zelf je spullen 
verkopen. De huur van een tafel 
bedraagt 10 euro. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met 
José van der Heijden tel. 0413-
477363 of e-mail  wijkverenigin-
geerschot@gmail.com
De verkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur. Entree 1.00 euro

Gemaakt 
voor elkaar
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Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

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

www.kreta-rooi.nl

DINERBON

KADOTIP

Wij zijn gesloten van 
zaterdag 18 februari 

t/m 
zaterdag 25 februari

Bij ons kunt u genieten 
van Griekse vlees- en 

visspecialiteiten

Alle gerechten zijn ook af te halen

SPECIAAL 
CARNAVALS MENU!

Tijdens carnaval zijn wij 
iedere dag geopend

 

Heuvel 6
5492 AD Sint-Oedenrode

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

www.kreta-rooi.nl

Pita Gyros*

5,-

*Alleen af te halen

kleurrijk papgat

'Papgat kleurt Rood, Geel en Groen’
In ons jubileumjaar willen we tijdens carna-
val 2013 het Papgat-gevoel door het hele 
dorp tot uiting laten komen. Heel Papgat 
zal Rood,Geel en Groen kleuren! Om het 
carnavalesk versieren van straoten, veurge-
vels, etalagies, en gebouwkes te promoten 
is er een wedstrijd “Kleurrijk Papgat” ge-
organiseerd.

Kan ik ook mee doen?
Natuurlijk! Er zijn 4 categoriën waarop u 
zich kunt inschrijven:

Skonste Straotje van Papgat:
Als u met minstens vier andere bewoners uit 
dezelfde straat Uw huis versierd heeft, kunt 
dit jaar meedingen naar een eervolle prijs, in 
de categorie "Skonste Straotje van ‘Papgat’.

Skonste etalagie van Papgat:
Voor de Papgatse winkeliers is er de catego-
rie “etalagies”.

Skonste veurgevel van Papgat:
Geen hele straot of etalagie, maar toch in 
het Rood, Geel en Groen?  Doe dan mee in 
de categorie "Veurgevels".

’t Mooiste gebouwke van Papgat:
Is er voor de Papgatse gebouwen / scholen

Daarnaast willen we dat iedere Papbuik die 
niet aan de wedstrijd meedoet, uiting geeft 
aan hun verbondenheid met Papgat. Bij-

voorbeeld door de veurgevel van hun huis 
of tuin te versieren met de mooie Papgat 
kleuren. Doe allemaal mee aan het ‘Kleurrijk 
Papgat’ en zet Papgat in de kleuren Rood, 
Geel en Groen.

Wa heur ik, zèn d´r ok prijzen?
Jurering op deze vier categorieën zal plaats-
vinden in de week van 2 t/m 8 februari 
2013. De jury zal letten op kleurgebruik, 
idee en originaliteit. Op zondagmiddag 10 
februari (na de optocht in de tent) zullen de 
winnaars worden gehuldigd door Prins Bart 
Pap d’n Urste.  Hij zal hierbij worden bijge-
staan door  Adjudant Floris, de Raad van 11 
en hun hofdames. Maar natuurlijk wordt hij 
ook bijgestaan door de Jeugdprins en zijn 
Adjudant, de Jeugdraad van 11 met hun 
dansmariekes.

Tuurlijk willen wij meedoen, en nu….?
Inschrijven voor deze wedstrijd kunt u hier-
onder. De snelle inschrijvers belonen we met 
gratis ballonnen in de originele rood / geel 
en groene kleuren. Verder zijn er vlaggen-
lijnen in de Papgat kleuren. Deze worden 
aangeboden per lengte van 10 mtr, tegen 
de prijs van € 1,50 en zijn te verkrijgen bij ‘t 
Paparas en de Forum.

Op woensdag 13 februari word de lijst met 
winnaars op de Papgat site gezet. 
www.papgat.com

Dans(mariekes)festijn 2013

Prins Bart Pap d’n Urste en zijn adjudant 
Floris zullen in de vooravond van carnaval 
2013 als één van hun eerste taken een be-
zoek brengen aan het Dansmariekesfestijn. 
Ook al gaat carnaval tijdens de sleutel-
overdracht op zaterdag officieel van start, 
deze druk bezochte, gezellige avond is een 
prachtige opwarmer. 

De vele aanwezige carnavalsclubs hebben 
tussen de optredens door prima de gele-
genheid om een beetje bij te kletsen of wat 
plagerijtjes uit te delen. Is het niet over de 
uitslag van de optocht van het afgelopen 
jaar, dan zijn er wel wat snoeverijen over de 
optocht van het komende jaar; en is die dans 

van de ene vereniging niet veel beter dan die 
dans van de andere vereniging?  Natuurlijk 
hoort dit er allemaal bij, maar als puntje bij 
paaltje komt, dan gunt iedereen elkaar het 
beste. Een delegatie van “De Heeren Adju-
dant” die traditioneel de jurering voor hun 
rekening neemt zal hier ook dit jaar weer 
een flinke kluif aan hebben. Geen “heer” die 
graag in hun schoenen staat, want je kunt 
ieder jaar maar een paar dames blij maken 
en je moet wel heel veel leuke dames teleur-
stellen.. Ook dit jaar staan er weer nieuwe 
gezichten op de dansvloer en hebben de da-
mes  Bobliners een splinternieuwe outfit die 
nu nog even verborgen gehouden wordt. 
Vandaar de neutrale foto bij dit artikel. 

Er zijn dus genoeg 
redenen om naar 
dit dansspektakel te 
komen kijken en je 
op allerlei manieren 
te laten verrassen..! 
Wilt u ook samen 
met alle andere Rooi-
se carnavalsvierders 
carnaval 2013 inlui-
den en genieten van 
dans en gezelligheid, 
dan bent u natuurlijk 
van harte welkom 
op vrijdag 8 febru-
ari vanaf 20.00 uur 
in party centrum “De 
Vriendschap”.

Ook de bobliners zullen weer van de partij zijn

€
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Carnaval; Gemeentepils of bier. 
Wat kies jij?
Vanaf 9 februari a.s. trapt alco-
holpreventieproject ‘Think before 
you drink’  haar carnavalsactie 
af tijdens de optochten in onder 
andere Hank, Dussen, Veghel en 
Haaren. Onder het motto ‘Wat 
kies jij?’ lopen verklede man-
netjes met een bolderkar mee in 
de carnavalsoptocht. Met prikke-
lende stellingen wordt er overge-
bracht dat je zélf de keuze maakt  
in het wel of (bijna) niet drinken 
van alcohol.  ‘Wat kies jij?’  Sa-
men carnaval vieren of je eigen 
carnaval verstieren!

Gemeentepils is lekker
Bewust, maar met een knipoog 
laten de mannetjes in morphsuits 
tijdens 8 optochten in Brabant zien 
wat de voordelen van niet/weinig 
drinken zijn. Daarnaast promoten 
zij de gemeentepils. De carnaval-
lende menigte wordt uitgedaagd 
om water te drinken. Het is lek-
ker, alcoholvrij en het helpt bij het 
voorkomen van een kater. 

Je keuze bekend maken op face-
book
Via deze carnavalsactie worden 
jongeren en hun ouders uitgeno-
digd om hun keuze bekend te ma-
ken en deze te delen op facebook. 
Kies je ervoor flink aan de zuip te 
gaan of om geen of met mate al-
cohol te drinken? Tijdens de op-
tochten worden foto’s gemaakt 
van ieders keuze en deze zijn 1 of 
2 dagen erna op facebook.com/
drinkthetdoor te zien. 

Wat gebeurt er nog meer?
Bij een aantal sleuteloverdrachten, 
optochten en bouwschuren ko-
men ook de watermeisjes op be-
zoek. Uitgedost als blauwe water-

nimfen met watertanks promoten 
ook zij het drinken van water ter 
voorkoming van de kater. Water, 
fok die kater.. (zie www.youtube.
com/watch?v=4-wNuYFIta4).  
Verder zijn er posters en flyers ver-
spreid. Hierop staat een QRcode 
die de carnavaller met smartphone 
kan gebruiken om bij de Keuze-
App ‘Wat kies jij?’ te komen. Deze 
App laat aansprekende pictogram-
men en herkenbare situaties zien. 
Met één druk op de knop kun je 
je keuze bekend maken; (www.
drinkthetdoor.nl/?page_id=722 ). 

Positieve benadering is effectiever
Een positieve benadering werkt 
bij jongeren beter dan straffen 
en handhaven, zo benadrukt de 
GGD. In dat kader voeren de GGD 
Hart voor Brabant en GGD West-
Brabant, gemeenten en lokale en 
regionale organisaties samen het 
alcoholpreventieproject “Think 
before you drink” uit.
 
Think before you drink
In de 18 gemeenten van West-Bra-
bant en 20 gemeenten van Brabant 
Noord, zetten verslavingsinstituut 
Novadic-Kentron en projectleiders 
van GGD West-Brabant & GGD 
Hart voor Brabant zich samen met 
gemeenten en vele andere (regi-
onale) partijen en organisaties in 
om jongeren bewust(er) te ma-
ken van de schadelijke gevolgen 
van alcohol en hen weerbaar(der) 
te maken. Daarnaast richt het al-
coholmatigingsproject zich op het 
beperken van de beschikbaarheid 
van alcohol voor jongeren. Doel-
stelling: géén alcoholgebruik door 
jongeren onder de 16 jaar en géén 
overmatig alcoholgebruik door 
jongeren vanaf 16 jaar. 

Topdrukte bij open dag zestigjarig Kuis

Uitvaartverzorging A. Kuis vierde 
afgelopen zondag hun zestigjarig 
bestaan met een open dag in hun 
uitvaartcentrum in Sint-Oedenro-
de. Ongeveer driehonderd mensen 
kwamen een kijkje nemen. “We wis-
ten niet wat we konden verwachten, 

maar dit overtrof al onze 
verwachtingen”, glimlacht Antwan 
Kuis. Tijdens de open dag kregen 
bezoekers informatie over alles wat 
met uitvaart te maken heeft. Ze 
maakten dan meteen van de gele-
genheid gebruik om Antwan, vader 

Piet en het personeel te feliciteren. 
Antwan: “We willen de bezoekers, 
leveranciers en bedrijven bedanken 
voor alle leuke attenties die we ge-
kregen hebben voor ons zestigjarig 
bestaan.”

Jesje De Schepper zingt, nu in Eindhoven
De geboren Rooise Jesje de 
Schepper geeft op zondag 17 fe-
bruari 2013 om 20 u. een optre-
den in de Studentenkapel aan de 
Kanaalstraat 6 in Eindhoven.

In haar programma Lied brengt 
Jesje het beste uit het Nederlands-
talige repertoire dat ze zelf schreef, 
liedjes die de tand des tijds  heb-
ben doorstaan maar ook veel 
gloednieuwe. Daarbij deelt ze het 
podium met muzikanten Bas Kisjes 
en Kris Heijnen die  haar aanvul-
len met een warm bad van mooie 
noten.

Jesje De Schepper studeerde Klein-
kunst aan het  Teirlinck-instituut 

te Antwerpen en Filosofie te Am-
sterdam. Ze maakt deel uit van 
liedschrijverscollectief Het Nieuwe 
Lied en is als zangeres verbon-

den aan Dusty Stray. Vanaf 2006 
treedt ze op met eigen werk. In 
2009 maakte ze haar eerste lied-
programma voor het Amsterdams 
Fringe Festival. Een jaar later 
maakte ze haar eerste avondvul-
lende show Olympiek Pathetiek.

Jesje heeft een stem die je bij de 
lurven grijpt. Ze neemt je mee in 
haar wereld van donkere humor 
en diepe romantiek. Haar scherpe 
teksten verraden filosofisch inzicht 
en een originele kijk op de mens

website: www.jesjedeschepper.nl 
Entree € 12,-; 
reserveren: concertJesje@kpnmail.nl 
of 0413-474158
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Van 'De Dorpsherberg' naar 'De Durpsherberg'

Ton van Alphen en zijn partner 
Marion van der Putten, de uitba-
ters van ‘De Dorpsherberg’ in Ol-
land gaan een nieuwe uitdaging 
aan. Vanaf 1 juli van dit jaar gaan 
zij samen café ‘De Durpsherberg’ 
in Liempde runnen. Zij willen van 
‘De Durpsherberg’ een gezellig 
bruincafé met een kleine kaart 
maken. 

“Het is een nieuwe uitdaging, 
die toevallig op ons pad kwam”, 
vertelt Marion. “Het is zeker niet 
zo dat we het in Olland niet meer 
naar onze zin hebben”, vult Ton 
zijn vriendin aan. “Integendeel, 
we voelen ons erg betrokken bij 
de Ollandse gemeenschap. We 
laten Olland en de Dorpsherberg 
na meer dan vijftien jaar, niet zo 
maar achter. De afspraken die we 
hebben gemaakt staan en blijven 

ook staan. Daarover bestaat geen 
misverstand”. Als Ton en Marion 
na 1 juli nog geen koper of huur-
der voor ‘De Dorpsherberg’ heb-
ben, blijven zij het Ollandse café 
nog gewoon runnen. Ook de Ol-
landse kermis gaat in oktober ge-
woon door, zo verzekert Ton van 
Alphen. “Maar”, zo vervolgt hij, 
“mensen die ‘De Dorpsherberg’ 
willen kopen of huren kunnen al-
tijd contact met mij of horecama-
kelaar Klaassen opnemen”.

Meer dan vijftien jaar achter de 
tap
Ton werd in 1971 in Liempde ge-
boren. Zesentwintig jaar later, op 
29 juli 1997, kocht hij ‘De Dorps-
herberg’ in Olland. “Eigenlijk 
wilde ik toen een café in Liempde 
beginnen. Maar Arie en Mieke 
Markus, de toenmalige uitbaters 

van ‘De Dorpsherberg’, vroe-
gen me waarom ik hun zaak niet 
wilde overnemen. Ik werkte toen 
als bouwvakker, maar hielp hen 
al vijf jaar bijna elk weekend. Die 
kans heb ik toen gepakt en daar 
heb ik nooit spijt van gehad”, 
zegt Ton aan de keukentafel. Te-
gelijkertijd legt Marion aan de bar 
enkele vaste klanten uit waarom 
het stel naar de andere kant van 
de Dommel vertrekt.

Het was één groot feest
Als Ton wordt gevraagd wat hij 
het mooiste moment vindt in de 
periode dat hij in Olland achter 
de tap stond, hoeft hij niet lang 
na te denken. “Eigenlijk was het 
één groot feest om onderdeel van 
de Ollandse gemeenschap te zijn. 
‘De Dorpsherberg’ is een sociale 
plek in Olland. Veel Ollandse jon-

geren verzamelen zich hier in het 
café voordat ze in het weekend 
uitgaan”. Ook met carnaval is het 
café aan het Dorpsplein een ver-
zamelpunt. De ouders vieren dan 
in de Dorpsherberg carnaval, ter-
wijl hun kinderen voor één munt-
je met de borrelbus naar ‘de tent’ 
in Sint-Oedenrode kunnen. Als 
hun kroost dan tegen twaalf uur 
weer veilig in Olland is, gaan de 
ouders en kinderen tegelijk naar 
huis. Dat zal ook het komende 
carnaval niet anders zijn.

Olland wordt niet vergeten
Ton en Marion hebben voor hun 

nieuwe café in Liempde volop 
plannen. In die plannen ontbreekt 
Olland niet. Zo wil Ton graag met 
zijn opvolger en andere Rooise 
horecaondernemers kijken naar 
een variant van happen en trap-
pen in de vorm van wandeltoch-
ten van Liempde naar Olland of 
andersom. De deelnemers kun-
nen dan onderweg bij verschil-
lende cafés een hapje eten. Daar-
na gaan zij met de huifkar weer 
terug. Een ding is zeker: Ton en 
Marion vergeten Olland niet, en 
andersom. En dat zal dat ook na 
1 juli van dit jaar niet anders zijn.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Probusclub Sint-Oedenrode opgericht

Mooi op  leeftijd

Met een ledental van 16 enthou-
siaste mannen is donderdag 24 
januari jl. de Probusclub Sint-Oe-
denrode officieel van start gegaan. 
De uitreiking van het landelijke 
certificaat van erkenning vond 
plaats in de Rooise Boerderij, waar 

ook voorzitter Wolter Koster van 
Probus Nederland zich in het ge-
zelschap mengde. In adviserende 
zin trad de zustervereniging uit 
Boxtel op als sponsorclub en le-
verde een wezenlijk aandeel in de 
voorbereiding. Een afvaardiging 

van Probus Boxtel speldde tijdens 
de installatie de insignes op de 
revers. Met de komst van Probus 
Sint-Oedenrode staat de teller van 
het aantal landelijke clubs op 414.

Aan de installatie van de Rooise 

nieuweling ging en lange weg 
vooraf. Enkele jaren geleden reeds 
werden de eerste prille stappen ge-
zet. Het was daarom een pak van 
zijn hart dat initiator Wim van Kreij 
de officiële start kon aankondigen. 
Hij heeft er lang naar uitgekeken 
en was zichtbaar gelukkig dat de 
club thans voldoet aan het proto-
col voor certificering. Van Kreij tipte 
de sterke vergrijzing aan in Brabant 
– met Sint-Oedenrode nota bene 
op de eerste plaats – en ziet voor 
de leden van de nieuwbakken club 
een brug- en schakelfunctie tussen 
loslaten en verbinden. ,,Ik ben blij 
dat we als Probus een brug kunnen 
slaan om het sociaal weefsel in Rooi 
te versterken. Er is weer een boom-
pje geplant in de groenste gemeen-
te van Europa’’, aldus voorzitter 
Van Kreij in zijn maidenspeech. Hij 
lanceerde ook een duidelijke bood-
schap en spoorde alle clubs in het 
land aan het aspect eenzaamheid 
niet uit het oog te verliezen en op 
de agenda te plaatsen. 

Versterking van onderaf
De uitreiking van het certificaat aan 
de Rooise Probusclub was voor de 
preses van de landelijke koepelor-
ganisatie aanleiding te constateren, 
dat er een basis is gelegd voor een 
goede en gezonde vereniging. ,,Het 
fundament is gelegd en de uitbouw 
zal ongetwijfeld lukken’’, verwacht 
voorzitter Wolter Koster van Probus 
Nederland. Het was aan de afvaar-
diging van Probus Boxtel om de 
officiële tekenen van waardigheid 

te overhandigen. Oud-voorzitter 
Gerrit van den Bosch droeg het 
landelijk erkende certificaat over en 
zijn opvolger Jan van Bragt nam het 
voortouw bij het opspelden van de 
insignes. 
De huidige voorzitter van de 
Boxtelse afdeling, Jan van Bragt 
noemde Probus een , dynamische 
en waardevolle club. In de bewe-
gende sfeer vanwege bestuurswis-
selingen en aanwas van nieuwe 
leden; in het kwaliteitsoordeel om-
dat Probus een gezellige, leerzame 
en ontspannende club is, waarin 
de leden steunen vinden bij elkaar. 
,,Wij horen nog wel van jullie.’’

Geen serviceclub
Anders dan bijvoorbeeld de in 
Sint-Oedenrode bekende Lions en 
Kiwani’s is Probus géén serviceclub 
en timmert slechts sporadisch aan 
de weg. De doelstelling is het be-
vorderen van saamhorigheid en 
vriendschap van geheel of nage-
noeg geheel postactieve leden, die 
een maatschappelijk verantwoor-
delijke functie hebben vervuld en 
die ieder vanuit een persoonlijke, 
intellectuele en sociale achter-
grond waarde hechten aan het 
regelmatig ontmoeten van elkaar. 
Onderlinge hulpvaardigheid, ver-
breding van kennis en interesse, 
verruiming van inzicht alsmede 
ontspanning vormen daarbij de 
bindende elementen.

tekst en foto: piet van Oers.

beeld van de installatie in de rooise boerderij. Oud-voorzitter gerrit van den bosch van de probusclub boxtel (rechts) 
reikt het certifi caat van erkenning uit aan de initiator van probus st.-Oedenrode wim van kreij. In het midden de secre-
taris/penningmeester van de nieuwe club cor van nuland.

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

We hebben een nieuwe kleurige collectie
 in de werelwinkel,

loop gerust even binnen.

KBO fi lmclub toont fi lm tijdens 
Carnaval
Op dinsdagavond 12 febr. toont 
de Rooise KBO weer een film in 
de grote zaal van Odendael Dit is 
speciaal voor de mensen die even 
geen Carnaval willen horen, zien 
of proeven.

De film volgt de diepgaande en 
soms komische kennismaking van 
Daigo Kobayashi met de dood ter-
wijl hij de wonderen, vreugde en 
betekenis van het leven ontdekt.
Daigo is een getalenteerd cel-
list wiens orkest plotseling wordt 
ontbonden. Wegens geldgebrek 
besluit hij met zijn vrouw terug 
te keren naar zijn geboortedorp, 

waar hij door een onduidelijke ad-
vertentie per ongeluk bij een uit-
vaartondernemer terecht komt en 
wordt aangenomen. 
Hoewel zijn vrouw en zijn vrien-
den neerkijken op het werk dat hij 
doet, weigert Daigo zijn baan op 
te zeggen. Hij raakt steeds meer 
bedreven in de officiële rituelen 
en door de dagelijkse confrontatie 
met de dood, begint hij eindelijk in 
te zien waar het in het leven wer-
kelijk om draait.
De film duurt 130 minuten. Aanvang: 
19:00 uur (zaal open 18:30 uur)
Entree:  € 3,50 (incl. koffie/thee 
tijdens pauze)

Bijzondere jaarvergadering K.B.O. Boskant
Veertig nieuwe leden, drie nieuwe 
en twee aftredende bestuursleden. 
Wat dat betreft was de toon van de 
jaarvergadering van de Boskantse 
KBO overwegend positief. Vooral 
toen Sjan Konings en Wim Hermans, 
na jarenlang trouwe dienst, afscheid 
namen en werden gehuldigd viel er 
te lachen. Het enige smetje op de 
avond was de boodschap dat er 
flink omgebogen zal moeten wor-
den om het hoofd boven water te 
houden, maar dat voelde iedereen 
al een beetje aankomen.

Het hoogtepunt van de vergadering 
was de manier waarop Sjan en Wim 
werden geëerd. Sjan, die na negen 
jaar afscheid nam van het bestuur, 
kreeg van bondsvoorzitter Jan Sleeg-
ers de zilveren KBO-speld uitgereikt. 
Wim werd benoemd tot erelid van 
de Boskantse KBO en burgemeester 
Maas kwam hem hoogstpersoonlijk 
een cadeau namens de gemeente 
aanbieden. Wim was achttien jaar 
lid van het bestuur. Hun plaatsen 
worden ingenomen door Netty Ver-
hagen, Annie van Heeswijk en Leo 
Bekkers.

Behalve deze feestelijke huldiging 
moest er natuurlijk ook nog verga-

derd worden. Vooral financiën was 
het gesprek van de dag. Doordat 
de gemeente de subsidiekraan hele-
maal heeft dichtgedraaid gaf het be-
stuur aan dat de bijdrage moet wor-
den verhoogd met 10%. Dat leverde 

geen strubbelingen op. Sterker nog, 
een aantal leden gaf aan nóg meer 
te willen betalen. Het bleef echter 
bij die 10%. Dat én zuiniger leven, 
moet uiteindelijk de begroting slui-
tend krijgen.

wim Hermans en sjan konings namen afscheid van het bestuur en 
werden daarvoor uitgebreid bedankt. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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HEEL DE CARNAVAL 

APRES SKI CARNAVALS DJ'S

VRIJDAG T/M DINSDAG

MAANDAG;DIVERSE ARTIESTEN VAN BRABANTSE BODEMMET SPECIAL GUEST; BERRY DAAMEN
MARKT 13, 5492 AA SINT-OEDENRODE

WWW.OUDROOY.NL
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Wij leerden Michel kennen toen wij een gedeelte van zijn huis huurden 
om van daaruit onze huizen te bouwen. Het was ongeveer een dik kwar-
tier rijden naar ons bouwterrein en zijn huis lag vijf minuten buiten de 
stad, erg makkelijk allemaal. Michel bezat een klein paradijsje, een bijna 
vlak terrein van bijna 3 hectaren. Naast zijn eigen huis stond er ook het 
huis van zijn dochter en ’n soort van schuur waarin hij allerhande rotzooi 
had opgeslagen. Want één ding was zo duidelijk als wat: Michel was 
zuinig, heel zuinig en hij bewaarde alles. Dat kwam ons natuurlijk dikwijls 
van pas, want je kon het zo gek niet verzinnen of hij had het ergens lig-
gen. Michel was heel behulpzaam en wist van aanpakken. Achter op het 
terrein hadden hij en z’n vrouw een grote moestuin met de heerlijkste 
groenten zoals jonge artisjokken, diverse slasoorten en mooie tuinbonen. 
De laatste plukten ze jong, ze haalden ze uit de peul en daarna nog uit 
hun velletje, dubbel gedopt. Ze aten ze rauw, met wat zout en extra vièr-
ge olijfolie. “Mais non…” riep zijn vrouw verschrikt toen ze ons een zakje 
kwam brengen en ik haar vertelde dat we ze lekker zouden blancheren. 
Ze waren dol op de artisjokken -’n hoop gepiel overigens, dat schoonma-
ken- en met trots liet ze me ’n pannetje exemplaren zien. Michel was de 
hele dag bezig rondom het huis en dat kwam zo:

Zijn vrouw en hij hadden een florerende bakkerij in een plaatsje bij de 
stad Lens in Noord-Frankrijk. Veel Fransen werkten toen als gastarbeider 
in Wallonië in de staalfabrieken en mijnen en pendelden elke dag heen 
en weer. ’s Morgens om vijf uur stonden ze al bij Michel op de stoep 
voor hun dagelijkse baguette en na deze eerste ochtendspits voorzag hij 
de supermarktjes in de naburige dorpen van brood. Toen zijn vrouw last 
kreeg van reumatische klachten besloten ze naar het zonnige zuiden te 
verhuizen en kwamen terecht in Draguignan, waar hij binnen de kortste 
keren weer succes had als bakker. Ze hadden twee kinderen, zoon Thierry 
en dochter Catherine, en de eerste was al werkzaam in de bakkerij en zou 
Michel later opvolgen. Totdat het noodlot toesloeg: Op de slingerweg van 
de stad naar hun huis schoof Thierry met zijn motor onderuit en klapte op 
een tegemoetkomende auto. Totaal verlamd kwam hij uiteindelijk uit het 
ziekenhuis, hij kon alleen z’n ogen nog bewegen en ’n beetje praten. Mi-
chel, die nog helemaal niet aan z’n pensioen toe was, besloot de bakkerij 
te verkopen en zich, samen met zijn vrouw, helemaal aan de verzorging 
van hun zoon te wijden. En dat doen ze, dag in dag uit, zonder te mor-
ren en altijd opgewekt, “ça va pas changer le monde et la vie continue”. 
Tweemaal daags komt de fysiotherapie, anders groeit hun zoon, die over-
dag op een verrijdbare brancard ligt, helemaal vast. Ze hebben een groot 
zwembad, met zo’n foeilijke inschuifbare overkapping, waarin Thierry via 
een takel te water kan worden geladen. Ondanks alle voorzichtigheid en 
bemoeienissen van zijn ouders gilt ie dan als een varken.
Om de twee weken bakte Michel nog brood in een eenvoudige houtge-
stookt oven achter zijn huis. Het hout haalde hij ergens van zijn terrein en 
bracht hij naar boven in een grote kruiwagen op rupsbanden. In een ruim-
te achter de keuken had hij nog wat apparatuur staan en daar kneedde hij 
het deeg voor baguettes, croissants en grotere broden. Zijn baksels waren 
voor familie en vrienden en wij kregen ook altijd wat van hem. Door elke 
dag een praatje met Michel te maken stak ik wat meer op van de Franse 
conversatie, hoewel hij af en toe meende in het Duits tegen me te moeten 
beginnen. “Viel arbeit, verstehen?” Maar ook de Franse scheldwoorden 
hanteerde hij te pas en te onpas en als ik vertelde over tegenslagen bij de 
bouw zei hij: “Aahh…putain!” En als bij hem zelf iets tegenzat klonk uit 
een of ander schuurtje een knetterend “Merde!”

Mijn nichtje Sheila heeft een B&B bij Sisteron. Van haar kreeg ik dit ba-
sisrecept voor
Terrine de Campagne (za. 1 kilo)
700 gram varkensnek, 350 gram varkenslever
2 ons varkensnet of twee ons plakjes vet spek
1 fijngehakte ui, 1 grote teen knoflook, geperst
18 gram zout, 3 gram gemalen zwarte peper, 1 ei, 25 ml madeira
Vraag uw slager de nek en de lever door de grove vleesmolen te draaien. 
Bedek een, voor de hoeveelheid geschikte, cakevorm of patévorm met 
het varkensnet of het vetspek en laat het aan de zijkanten overhangen, 
zodat je er de terrine mee kunt afdekken. Meng alle overige ingrediënten 
goed door elkaar en stort in de vorm. Vouw het overhangende varkensnet 
of spek er overheen. Verwarm een oven voor op 160˚C. Vul een langwer-
pige schaal met kokend water, zet hierin de terrine en plaats in de oven. 
Bak ’n klein anderhalf uur. Als de paté los begint te laten van de rand (het 
vet is dan gesmolten) is hij gaar, maar mag gerust nog licht rosé zijn van 
binnen. Sheila en haar man Remco maken ook een Provençaalse versie 
met veel tijm en wat fijngehakte, gedroogde tomaat. Heerlijk.

MET VOLLE MOND...
culinaire column door:
pieter van de kamp

Notities uit de Var (4)

‘Huis van Waaren’ naast Brownies en Downies

In het pand naast Brownies en 
Downies komt een shop-in-shop 
formule onder de naam ‘Huis van 
Waaren’. Het is de bedoeling dat 
verschillende winkels en bedrij-
ven er hun producten aan gaan 

bieden. Enkele zaken hebben al 
toegezegd, waaronder tuincen-
trum Brekelmans en Fflinders kin-
derkleding uit Veghel.

Brownies en Downies neemt de ver-

koop van de verschillende produc-
ten op zich. De lunchroom zal tevens 
worden geïntegreerd in de formule. 
Door een muur uit het huidige res-
taurant te halen, zal de ruimte straks 
overlopen in het ‘Huis van Waaren’. 
“Op deze manier hopen we dat het 
‘Huis van Waaren’ en Brownies en 
Downies elkaar zullen versterken”, 
zegt eigenaar Teun Horck. Zijn za-
kenpartner Thijs Swinkels kwam 
met het idee op de proppen. Teun: 
“Het is de bedoeling dat het per-
soneel van Brownies en Downies 
(mensen met een Downsyndroom) 
onder begeleiding de klanten in de 
winkel gaan helpen.”

Enkele winkels hebben al toege-
zegd, maar er zijn nog meer on-
dernemers benaderd. “Hoe beter 
de plek in de het pand, hoe hoger 
de huur. Maar de huurprijs is rela-
tief laag, want deze wordt verdeeld 
over de verschillende ‘shops’. Ook 
hebben ze geen personeelskosten. 
Dat is natuurlijk erg gunstig. Ieder-
een die interesse heeft, mag zich bij 
ons melden. We hopen ongeveer 
over een maand het ‘Huis van Waa-
ren’ te openen.”

advertorial

Leiding/vrijwilligers gezocht voor 53e 
Jeugdvakantieweek – Expeditie Robinson
Het lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen voor de jeugd-
vakantieweek 2013 zijn alweer 
in volle gang. Er zijn veel vrijwil-
ligers nodig voor allerlei facetten 
binnen de organisatie om dit jaar 
de expeditie tot een grandioos 
succes te maken! 

Wij zijn daarom ook weer hard op 
zoek naar enthousiaste mensen die 
het leuk vinden om bijvoorbeeld 

een groepje kinderen te begelei-
den tijdens de week die plaats zal 
vinden van 5 t/m 9 augustus. Dus 
ben jij 16 jaar of ouder en hebben 
jij en je vrienden zin om één van 
deze enthousiaste leiders te zijn? 
Of ben jij beschikbaar in die week 
om je als vrijwilliger in te zetten op 
andere facetten? Geef je nu dan 
snel op bij Eric Markgraaff, tel. 
0413 767290 of beter nog: meld 
je aan via de vernieuwde website 

www.jeugdvakantieweek.nl onder 
de tab: Vrijwilligers. Jullie onmis-
bare hulp is ook dit jaar weer heel 
erg welkom!  

De inschrijving voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8 vindt plaats op 
donderdag 25 april van 18.30 uur 
– 19.30 uur in ‘Dommelzicht’ te 
Dommelstraat 18. 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl
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• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Interieuradvies
• Maatwerk

Complete woonprogramma’s
tegen zeer voordelige prijzen

in vele maten en uitvoeringen
zeer scherpe prijzen
uit voorraad leverbaar
uitstekende kwaliteit

Jouwmeubel

D.I.O. Drogist De Vlinder ook in 2013 
weer volledig gecertificeerd
D.I.O. Drogist De Vlinder, ge-
vestigd in de Molenstraat in 
Schijndel, heeft ook voor 2013 
weer voldaan aan de certifice-
ringseisen van het C.B.D. 

Enkele belangrijke certificerings-
eisen zijn dat er altijd voldoende 
gekwalificeerd personeel aan-
wezig moet zijn, een goede 
advisering en toezicht gegaran-
deerd moet zijn en dat de vak-
kennis op peil gehouden moet 
worden. (De volledige eisen vind 
u op www.drogistensite.nl onder 
Kwaliteitskeurmerk.) Of zoals 
het C.B.D. dit o.a. omschrijft in 
een van de certificeringseisen: 
“Hierdoor is de klant dus ver-
zekerd van het feit dat hij bij de 
aanschaf van zelfzorggenees-
middelen wordt geholpen door 
gekwalificeerde medewerkers 
die hem goed, deskundig en vol-
gens de meest recente inzichten 
kunnen adviseren.”

D.I.O. De Vlinder is in de regio 
al bekend als een drogist waar 
je voor nagenoeg alles terecht 
kunt en altijd goed geholpen 
wordt.  Niet voor niets is in 2012 
de titel “Beste Local Hero van 
Nederland” binnengehaald.  In 
het jury rapport stond o.a.: 
“Wanneer je de winkel van De 
Vlinder binnenloopt zie en hoor 
je dat de klanten op een per-
soonlijke manier worden bena-
derd. Je ziet dat ze de klanten 
goed kennen, maar zorgen er 
ook voor dat iedereen een goed 
advies krijgt.
Daarnaast laten ze de klanten 
“meevieren” met hun successen 
door het inzetten van goede ac-
ties. Al met al is dit een terechte 
winnaar van de categorie: Lo-
cal Hero!” Daarnaast is D.I.O. 
in 2012 ook nog verkozen tot 
“Beste Service Drogist”. Wilt u 
dit zelf ook ervaren, bezoek dan 
D.I.O. De Vlinder aan de Molen-
straat 24 in Schijndel.

advertorial

www.verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

 e38,50 per lesuur
Nieuwe aanmeldingen 
V.W.rijbewijs GRATIS
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl
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Elke vrijdag Japanse avond
Sushi, Tepanyaki 

onbeperkt eten voor € 22,50
(graag tijdig reserveren)

Wok, bakplaat, lopend bu� et, eten en drinken 
2,5 uur voor € 21,80

Carnavalsbuffet

Monseigneur Bekkersplein 8, 
5491 EB Sint-Oedenrode, 

tel. nr: 0413 477028

HZZ won vorige week met groot vertoon van macht de Roise Blèrcup.  
De tekst van het lied “Papgat Alaaf” was van een zulks hoog nivo 
dat de jury niet anders kon beslissen dan dat HZZ de winnaar werd. 
De schrijver, Willy Rust, schoot hiermee midden in de roos. Show-
slagwerker Jan van de Laar maakte het visueel erg aantrekkelijk op 
zijn grote trom.
A.s. zaterdagavond houdt HZZ een receptie in de Kofferen bar. Wie 
wil, valt daar even binnen en het is niet uitgesloten dat het winnende 
lied nogmaals live ten gehore wordt gebracht.

Jammer van de Rooise kapellenavond vind ik dat er nooit iets ge-
daan wordt met het winnende liedje. Jammer ook dat er niet gewerkt 
wordt met eigen muziek. Dat is misschien iets voor de volgende keren. 
Meestal wordt er op de die avond een bestaande melodie gebruikt 
waarop dan de tekst komt. We hebben in Rooi genoeg muzikanten 
die een eigen melodie met bijbehorende arrangementen kunnen ma-
ken. Op die manier krijgen de liedjes iets meer cachet.
De jury zou  dan extra punten kunnen geven aan diegene die ook 
een eigen melodie heeft. Misschien is het een idee om de winnende 
teksten van de afgelopen jaren te bundelen en uit te geven.
HZZ komt waarschijnlijk volgend jaar met een eigen lied en aangezien 
tekstschrijver Willy niet rust, wordt die wederom voorzien van een 
prachtige tekst. Peer Gerits zorgt voor de arrangementen.
En wat het winnende HZZ betreft: ”de toeterij hà diejen aovond de 
goeien ammazuur.”

Rois Praotje
Rois Praotje column door: nico van de wetering   

Harmonie Zonder Zaal grote winnaar

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl Altijd makkelijk: Linnebin Strijkservice
Druk, druk, druk. Dat kan 
al een reden zijn waarom 
iemand niet toekomt aan 
het huishouden of die ene 
wasmand die nog gestre-
ken moet worden. Linnebin 
Strijkservice biedt daarom 
een ideale oplossing. Breng 
de was naar Linnebin en er 
wordt voor gezorgd dat de 
was op tijd schoon is. 

Vorig jaar stond Linnebin 
ook al in DeMooiRooiKrant. 
Toen ging het over de kunst-
galerie aan Streepenstraat 29 
in Sint-Oedenrode. De gale-
rie is nog steeds geopend, 
maar om aan de behoefte 
van mensen te voldoen is 
eigenaresse Marleen Boven 
onlangs begonnen met een 
strijkservice. Ze heeft al ver-
schillende klanten die de was 
bij haar komen brengen.
“Het gaat vaak om tweever-
dieners die absoluut geen tijd 
hebben om zelf hun was te strij-
ken”, geeft Marleen aan. “Maar 
het is ook fijn voor mensen die 

het bijvoorbeeld door leeftijd of 
gebreken niet meer zelf kunnen.” 
Klanten kunnen per stuk hun was 

laten strijken, maar vooral 
een volle wasmand is mo-
gelijk. Voor een volle mand 
vraagt Linnebin 20 euro. 
Speciaal voor de mensen die 
iedere week een wasmand 
willen brengen heeft ze een 
aantrekkelijk maandabonne-
ment; vier keer brengen, drie 
keer betalen. Dus geen tach-
tig, maar zestig euro. Dat is 
meedenken!

Ook op een ander gebied 
denkt Linnebin mee. Hoe-
wel haar strijkservice goed 
bereikbaar is, biedt ze de 
mogelijk tot ophalen en 
thuisbrengen van de schone 
was. In Rooi doet ze dat gra-
tis, maar voor het buitenge-
bied en voor de kerkdorpen 
vraagt ze maar één euro. Een 
erge goede service. 

Heeft u interesse of vragen? 
Ga dan eens naar 

Streepenstraat 29 of bel: 0413-
280000 of 06-22075679. 
marleenboven@hotmail.com 

advertorial

Gouden Leeuw is klaar voor carnaval

Komende vrijdag 
zal de Gouden 
Leeuw voor het 
eerst in elf jaar 

weer haar deuren openen. Dat 
is een historisch moment waar 
veel mensen getuige van willen 
zijn. De bar is geïnstalleerd, het 
bier staat koud en het personeel 
staat te springen om aan de slag 
te gaan. Deze week vinden de 
laatste handelingen plaats om 
het grand café carnavalsproof te 
maken. De officiële opening vindt 
pas na Carnaval plaats, als echt 
alle puntjes op de i staan.  
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

12

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

Uw ATAG SelectDealer            

Vo
or

 de 3e keer  nr. 1 !
Zuiniger worden ze niet gemaakt

DE BESTE CV-KETE L
VOLGENS DE CONSUMENTENBON D

ACTIE: GRATIS 10 JAAR COMFORT GARANTIE

De   E325EC. 
Een absolute topketel die garant staat voor optimaal comfort in huis. En dat met 

een rendement waar geen andere ketel aan kan tippen. De Consumentenbond 

bewijst het*! Kom snel langs voor een vrijblijvend adviesgesprek . 

* Bron: Consumentenbond cv-keteltest oktober 2012. 
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Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

Van Engeland is veelzijdig in ijzerwaren, gereedschappen 
en hang- & Sluitwerk. Tevens zijn we erkend ‘Politie Keur-
merk’ adviseur

Alweer bijna 10 jaar is van Engeland IJzerwaren en Gereed-
schappen gevestigd op bedrijventerrein de Kampen in Sint-
Oedenrode. Nog steeds houden wij vast aan onze belangrijk-
ste doelstellingen:
-Het aanbieden van uitsluitend kwaliteitsproducten/merken,
-Het opbouwen van wederzijds vertrouwen,
-Het geven van een goed advies en service..
We merken dat de klanten dit waarderen en dat is voor ons 
heel belangrijk.
Hierdoor blijven we ons onderscheiden van de concurrent.

Naast ons uitgebreide assortiment; hand- en elektrisch gereedschap, bevestigingsma-
terialen (tevens RVS)  werkkleding, klimmateriaal, hang- & sluitwerk, bescherming, slo-
ten etc. zijn wij de laatste jaren ons ook steeds meer gaan richten op DEUREN. Dit sluit 
namelijk perfect aan bij onze uitgebreide collectie deurkrukken.

De afgelopen jaren besteed men steeds meer aandacht aan het interieur in huis. Kleu-
ren en materialen bepalen de sfeer in uw interieur. Deuren en deurkrukken moeten 
dan ook hierop aansluiten. Van Engeland Groothandel is specialist in deuren van het 
merk Bruynzeel.
Wij verrichten voor u, indien gewenst, alle werkzaamheden m.b.t. deuren die nodig 
zijn: goed advies, inmeten, montage evt reparatie en hiernaast verzorgen wij ook hang- 
en sluitwerk volgens het keurmerk Politiekeurmerk Veilig Wonen. Van Engeland is al 
jarenlang een erkend PKVW-bedrijf.
Voor meer informatie kijk op onze site: www.vanengeland.info 

2

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG

7

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

8

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

3“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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Mooi in de regio
Open Liemtse Kampioenschappen 
‘levend bierpulschuiven’
Carnavalsdinsdag 12 februari is 
het weer zover: De vivantjes pre-
senteren de 3e editie van de nu 
al legendarische Open Liemtse 
Kampioenschappen Levend Bier-
pulschuiven in Apres Ski thema!

Na twee fantastische eerdere edi-
ties dagen wij eenieder weer uit om 
te strijden voor die felbegeerde en 
inmiddels niet meer weg te denken 
carnavals prijs: De Wisselpul.

Deze fantastische competitie zal 
van start gaan om 12:00 uur voor 
de deur van De Punder te Ploe-
gersland (Liempde) en de finale 
staat gepland rond 17:00. Daarna 
is er mogelijkheid om deel te ne-
men aan een lopend buffet. Deze 
uitdagende middag kunt u niet 
voorbij laten gaan. Schrijf u daar-
om nu al, geheel gratis, in voor de 
3e Open Liemtse Kampioenscha-
pen Levend Bierpulschuiven op 
www.vivantjes.nl/bierpulschuiven.nl

verbeelding op het platte vlak

MiK Pieter Brueghel exposeert werk van cursisten

Vrijdag 8 februari aanstaande om 
17.00u wordt in de publieksruim-
te van MiK Pieter Brueghel de ex-
positie ‘Verbeelding op het platte 
vlak’ geopend, die werk toont van 

negentien amateurkunstenaars. 
Het zijn cursisten van kunstenaar 
en docent Pierre Cops, die in de 
ateliers van MiK Pieter Brueghel 
wekelijks werken aan de ont-
wikkeling van hun persoonlijke 
beeldtaal.

Verbeelding op het platte vlak is zo 
oud als de mensheid en begon ooit 
met de grottekeningen. Tot op de 
dag van vandaag behoren tekenen 
en schilderen tot de belangrijkste 
uitingsvormen van de mens. 

De expositie toont werken in olie- 
acryl- en aquarelverf, maar ook in 
andere grafische technieken. Be-
ginner of gevorderde cursist; in-
dividuele beleving en creativiteit 
staan altijd centraal in het proces, 
wat heeft geleid tot een verrassen-

de en gevarieerde expositie.
Na de opening is de expositie tot 
en met 12 maart 2013 op werk-
dagen gratis te bezoeken bij MIK 
Pieter Brueghel. www.pieterbru-
eghel.nl

De volgende negentien exposan-
ten tonen hun werk:
Wil de Bruin, Gwenael Gaussand, 
Desiree Kinotte, Huuk Mandos, 
Yvonnen van Meurs, Natasja van 
Oers, Annemarie van 't Veer, Trees 
van de Berg, Carlo van de Bilt, 
Marleen Bongers, Peter van Dom-
melen, Elly Goorhuis-Bartels, Hen-
nie Habraken, Arno van de Klok, 
Miranda Reijnen, Denise van Gas-
selt, Jack van Haastrecht, Lenny 
Kop-Visser , Ed Mamczyk.

William en Mieke Boerenbruiloftspaar Liempde
Liempde, 29 januari 2012 - Op 
carnavalsmaandag 11 februari or-
ganiseert Prinsenvereniging De 
Ploegers de Boerenbruiloft van 
Willem van Bep en d’n Lange van 
Mientje en Ties van Houtum uit 
Lennisheuvel en Mieke van Mia 
en Piet de slachter van Martha en 
Willem Beerens. Het paar wordt in 
de middag door de Bijzonder Ploe-
gersambtenaar Piet van Berkel in 
de onecht verbonden. Mieke Bee-
rens is in Liempde bekend vanuit 
de Jeugdvakantieweek, waarvan 
ze initiatiefneemster is en o.a. sa-
men met haar partner William de 
organisatie verzorgt. William ken-
nen we ook als bandlid van de po-
pulaire formatie Van Bakkus.

Natuurlijk kan er niet getrouwd 
worden zonder eerst een vrijgezel-
lenavond te hebben gehad. Deze 
vindt plaats op Carnavalszondag. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan het laatste 
vrijgezellenfeestje van Willem en 
Mieke. De vrijgezellenavond start 
om 20.00 uur rondom de Vuurput 
op het Raadhuisplein. Laat u net als 
het bruidspaar verrassen door de 
invulling van de vrijgezellenavond. 
Het verzoek is wel om u te kleden 
in de blauw-gele Ploegerskleur.

Koffietafel
Op Carnavalsmaandag verzame-
len we om 12.00 uur, wederom 

bij de Vuurput. In een ludieke 
optocht zal het Boerenbruidspaar 
worden opgehaald. Daarna zal de 
stoet verder trekken naar Ploe-
gersresidentie De Punder, waar 
we starten met een Brabantse Kof-
fietafel. Dit is een verandering ten 
opzichte van voorgaande jaren. 
Geen stamp meer aan het einde 
van de bruiloft, maar een koffieta-
fel aan het begin. Iedereen die wil 
deelnemen aan de koffietafel kan 
zich opgeven bij Theo Megens, te-
lefonisch via 0411 – 63 31 24 of 
via de mail theomegens@home.nl. 
Graag voor 5 februari. De kosten 
zijn €6,00 per persoon en kinderen 

tot 4 jaar is gratis.

Feest voor jong en oud
Met een goed gevulde buik kan 
dan de plechtigheid starten. De 
ceremonie begint om 14.15 uur. 
En als Willem en Mieke dan in de 
onecht zijn verbonden kan het 
bruiloftsfeest losbarsten. Jong en 
oud is welkom bij de vernieuwde 
boerenbruiloft. De middag wordt 
opgeluisterd met vinyl-muziek 
door Albert en Maarten, bekend 
van de Vinylparty. En misschien is 
er nog een verrassingsact voor het 
bruidspaar. Maar daarover houden 
we nog effe onze bakkus.

TAX  LIEMPDE 
NIEUWSTRAAT 59 COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 10 februari 2013. week 6

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

Welkom 
op Verstival
Iedere week feestelijk voordeel
op het beste versaanbod van Nederland. 

Bij aankoop van 2 pakjes authentieke, 
grill of biologische vleeswaren naar keuze*
*Totaal authentiek, grill 
of biologische vleeswaren assortiment

grill of biologische vleeswaren naar keuze*

GRATIS
MOLENBROOD

heel brood naar keuze

Coop
runder-
biefstuk
300 gram
elders 5.85/ 6.00

3.99
kilo 13.30 0.99

kilo 1.98

Zespri 
kiwi’s green
500 gram
elders 1.79

on
ge

lo
of

lijk
 veel voordeel

BAKKERS W
EE

LD
E

.. 7 pakken 

voor €5 7 PAKKEN

5.00Bakkers Weelde koeken
roomboter kano’s, roomboter gevulde koeken, roomboter vulling stroopwafels, 
mergpijpjes met crème vulling, sneeuwwafels, mini roze koeken of gangmakers
7 pakken naar keuze 
elders 8.05/ 10.15

Haring happen bij Open Coffee 
’t Groene Woud
Op woensdag 13 februari a.s. is 
er gelegenheid om te netwerken 
onder het genot van haring hap-
pen. Open Coffee 't Groene Woud 
zal in traditie van de woensdag na 
carnaval een combinatie maken 
met haring happen. U bent allen 
welkom van 15.00 tot 19.00 uur in 
't Spectrum, Steeg 9 te Schijndel. 

De liefhebbers van een harinkje 
raden we aan om toch even een 
bericht te sturen naar opencoffee.
hetgroenewoud@gmail.com of via 
onze social media kanalen linkedin, 
Facebook, twitter of telefonisch bij 
Marischka Klotz tel 06-53624631. 
Op die manier kunnen we garan-
deren dat er voor iedereen genoeg 
is! Voor de voornoemde liefheb-
bers zijn de kosten 10,00 euro 
waarvoor je dus twee haringen en 
3 consumptiemuntjes ontvangt. 
Mocht je geen haring lusten ben 
je nog steeds meer dan van harte 
welkom om te komen netwerken! 
Er zijn dan geen kosten bij bin-

nenkomst te betalen maar betaal 
je de consumpties die je nuttigt. 
Wij kijken er naar uit om jullie al-
len te ontmoeten en naast het zeer 
belangrijke doel om elkaar te ont-
moeten het samen met ons leuk 
vindt om zo'n oude traditie weer 
nieuw leven in te blazen. 

Voor nu alvast een prettige car-
naval voor wie het feestgedruis 
induikt en hopelijk tot ziens op 13 
februari.

Dorpszeskamp 
Schijndel zoekt 
nog deelnemers 
Op  1e pinksterdag, 19  mei a.s., 
zal wederom de Dorpszeskamp te 
Schijndel worden gehouden. Voor 
dit altijd spektakelbiedende eve-
nement zijn wij nog op zoek naar 
deelnemende ploegen. Uiteraard 
is en blijft het hoogtepunt de play-
backwedstrijd ’s avonds in de feest-
tent. Voor ploegen die nog niet in-
geschreven hebben telt wie het eerst 
betaald zeker is van deelname. Bij 
een maximum van 28 ploegen stop-
pen wij immers de inschrijving. Wil-
len jullie nog meedoen maak dan 
z.s.m. € 50,00  over rnr 8920327068  
tnv  Eric Sleutjes ovv naam van de 
ploeg en het tel nr van jullie  contact-
persoon. Voor info kunt U terecht bij 
Noud Bouwmans  tel  06 51859657

Afwijkende route 
carnavalsoptocht Ploegersland
Liempde, 5 februari 2013 – Op 
zondag 10 februari organiseert 
Prinsenvereniging "De Ploegers" 
de jaarlijkse carnavalsoptocht. 
Door werkzaamheden aan de 
Keefheuvel moet van de route 
worden afgeweken omdat de 
werkzaamheden niet tijdig klaar 
zijn. Opstellen gebeurt aan de Bar-
rierweg/Rosenlo/Rozenhofstraat. 
De optocht gaat om 14.11 uur 
vanaf de Barrierweg van start en 

beweegt zich door de volgende 
straten: Barrierweg, Raadhuis-
plein, Oude Dijk, Akkerstraat – 
Nieuwstraat – Kerkstraat – Dorps-
straat – Tooseplein – Vendelstraat 
– De Misse – Den Dries – Smidse-
pad - Keefheuvel – Raadhuisplein 
– Dorpsstraat. Hierna volgt ont-
binding bij het Tooseplein waarna 
in Ploegersresidentie “De Punder” 
aansluitend de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

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

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

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

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

  

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

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

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

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

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

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

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

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

  

Dorpswinkel Boskant 

 

Meidoornstraat 2 

 

0413-470271

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones, Ko�eren 4. 

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

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

www.rooi2000.nl

Een eindje verderop wachten ze de agent op en dan 
vertellen ze hem dat de daders de andere kant op 
zijn gegaan.” Niet alleen de jury, maar ook de toe-
schouwers vonden het een boeiend verhaaltje. Een 
terechte winnaar dus. Roel mag nu door naar de 
regionale finales. De vraag is natuurlijk of hij flink 
gaat oefenen. Roel: “Ja, ik ga veel oefenen. Thuis 
en in de klas.”

Roel had sterke concurrentie van zeven andere kinderen 
die allemaal sterk voor de dag kwamen. Dit waren de 
andere kandidaten: Dylan de Jong (Bs de Springplank), 
Didier van Lieshout (Odaschool), Sabine van Happen 
(Bs St. Antonius van Padua), Luc Broers (Bs Dommel-
rode), Maxime van Vliet (Bs Eerschot), Fleur Habraken 
(Bs de Kienehoef) en Isa van Doorn (De Sprongh). 

vervolg voorpagina

‘Pats boem!’, een goed begin is het halve werk
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Stop de kaalslag in Diependaal
Het is een drukte van jewelste in Diependaal. Alle dieren die er nu 
nog met veel plezier wonen, zijn bij elkaar gekomen om te luisteren 
naar de wijze uil, die halsoverkop iedereen heeft laten opdraven. Wie 
zien we daar allemaal? Konijnen, hazen, fazanten, spechten in alle 
kleuren, ontelbare zang- en weidevogels, ganzen, eenden, herten en 
natuurlijk ook de vos. Alle dieren? Nee, er zijn er ook die  ontbreken. 
Dat zijn de de kippen zonder kop en de domme ganzen, die zijn het 
slachtveld al ontvlucht en schijnen nu tijdelijk op het gemeentehuis 
te wonen.

Zodra iedereen op een afgezaagde tak of boomstronk heeft plaats 
genomen, meer keuze is er al niet, neemt de uil het woord: “Wat 
goed dat jullie allemaal hier bij elkaar zijn! Het is menens nu. Jullie 
zien om je heen wat er gebeurt. Ons dierbare bos verdwijnt in een rap 
tempo. Zonder pardon worden alle bomen omgehakt, verdwijnt ons 
leefmilieu en wordt er onherstelbare schade aangericht. Ze zijn op het 
gemeentehuis volledig op hol geslagen.  Totaal het zicht kwijt, geen 
idee wat ze aan het doen zijn.”
De vos vult aan. “Wie zijn toch de makkers die dit bedacht hebben? 
Wie zijn toch de aanstichters van dit alles? Wij wonen toch in een ge-
meente die duurzaamheid zo hoog in het vaandel heeft staan, in een 
dorp dat trots was op de titel groenste dorp van Nederland. Toen was 
groen nog belangrijk, maar nu niet meer in Sint-Oedenrode en zeker 
niet in Diependaal.”

“Waar moeten wij nu naar toe?” vragen de spechten in koor. “Er blijft 
niets over, hier en daar een zielige rotte boom. Daar moeten we dan 
maar een gaatje in boren zeker. We zouden liever gaatjes boren in het 
gemeentehuis, maar daar schijnen al mensen te lopen met een een 
gaatje in hun hoofd.”

Opnieuw neemt de uil het woord. “Vrienden, zoals jullie zien vechten 
we hier voor een hopeloze zaak. Het ziet er naar uit dat er niets meer 
te redden valt. Er is maar een oplosisng meer: vluchten naar Boxtel 
lijkt de enige veilige oplossing. Een tijdje geleden dacht ik nog dat 
Schijndel een veilige haven was, maar volgens onze burgemeester is 
een fusie met Schijndel de beste bestuurlijke oplossing. Dan kunnen 
de natuurliefhebbers daar hun borst al vast nat maken. Wij zijn daar 
straks ook niet meer veilig.”
En zo gaan de dieren elk hun eigen weg, staart tussen de benen en 
kop naar beneden. Vol van schaamte, boos en verdrietig dat ze ge-
dwongen hun leefgebied moeten verlaten in een dorp dat ooit trots 
was op de titel groenste dorp van Europa. 

Jos Crooijmans
Gouverneur Crommelinlaan 7

Geachte Burgemeester, College Wethouders en Leden van de Raad,

Met dit schrijven wil ik mijn ongerustheid en verontwaardiging uiten 
over de wijze waarop de werkzaamheden in de Diependaal m.b.t. de 
bomenkap worden uitgevoerd. Ik ben boos en voel me bestolen! Ik 
woon vlak bij de Diependaal en heb al ruim 40 jaar en met mij on-
telbare anderen, genoten van deze plek. Elke dag, zomer en winter, 
zie je vele wandelaars en fietsers richting de Diependaal gaan om te 
genieten van rust en natuur. 
  
Wat een prachtige plek was, een woon- en schuilplaats voor vele vo-
gels en andere dieren, een plek om te wandelen voor menige inwoner 
van ons dorp, is in één week een slagveld geworden. Men kan toch 
niet spreken van een  “zorgvuldige” aanpak, zoals ons is voorgespie-
geld in de weekbladen?? De leerlingen van MBO Helicon die ervaring 
moesten opdoen zijn er volgens mij niet veel wijzer van geworden. 
Of het moet zijn dat ze geleerd hebben hoe ze zo snel mogelijk een 
waardevol stuk natuur -en de bewoners hiervan- om zeep kunnen 
brengen. Afgelopen vrijdag vond ik een dode eekhoorn in mijn tuin 
en dit weekend werd mijn tuin twee maal bezocht door een schichtig 
ree. Dit is wel frappant, nooit eerder voorgekomen!! Ze zijn hun vei-
lige habitat kwijt. 

Met klem verzoek ik U zich te beraden over het  voortzetten van 
genoemde kaalslag c.q. vernieling. Ik heb begrip voor het feit dat U 
als bestuur van onze gemeente de plicht heeft zorg te besteden aan 
behoud van de natuur. Dit lijkt er echt niet op!!!  Aanwezige, door de 
tijd opgebouwde, natuurwaarden zijn volledig vernield.
Zou het mogelijk zijn de rest van de werkzaamheden gefaseerd uit te 
voeren in nauwgezet, intensief overleg met ter zake deskundige pro-
fessionele instanties? Zodanig dat de vogels en dieren niet plotsklaps 
in een op een “oorlogsgebied” lijkende omgeving zitten en uit angst 
alle kanten op vluchten met alle nare gevolgen van dien.  Ook de lage 
bijzondere beplanting is onherstelbaar beschadigd.  Het is spijtig dat 
het besluit om aan dit werk te beginnen niet  eerder en uitgebreid 
gecommuniceerd is in de weekbladen, zodat ik/wij de bewoners, de 
diverse verenigingen zoals Roois Landschap en IVN en zeker de vaste 
wandelaars, inspraak hadden kunnen hebben m.b.t. de aanpak van 
de bomenkap. De natuur is een geschenk en daar moet je zorgvuldig 
mee omspringen. Graag ontvang ik van U een reactie op deze impul-
sieve noodkreet en hoop dat U de werkzaamheden tot nader order 
niet doorzet.

Dorry van de Kamp-Bazelmans
Nijnselseweg 24

Lezerspodium....
Dekkers neemt tijd voor vragen over Diependaal
De laatste weken (ook deze week 
weer) reageren burgers in deze 
krant bezorgd over de bomen kap 
in Diependaal. Zo ook vorige week 
dhr. Raaijmakers uit Sint-Oeden-
rode. Hij uitte zijn bezorgdheid 
over de gang van zaken en richtte 
zich tot wethouder Dekkers. De 
bestuurder kreeg tevens via de 
mail vele reacties en opmerkingen 
binnen. Hij nam uitgebreid de tijd 
om daarop te reageren. 

Zijn uitleg luidde daarbij als volgt: 
‘13 jaar terug is door de gemeen-
teraad een visie opgesteld voor 
het gebied Diependael. Daarin 

werd gesteld dat het gebied ver-
nat moest worden om zo meer 
biodiversiteit te krijgen. Dus vanuit 
natuurwaarden is toen het gebied 
natter gemaakt. De conceptvisie 
heeft al meegewogen bij de beoor-
deling van Entente Forale (verkie-
zing groenste gemeente). Het was 
toen ook al duidelijk dat de popu-
lieren er slecht tegen kunnen. Daar 
komt nog bij dat het oude bomen 
zijn.  In Diependael zijn een aantal 
wandelpaden waar veel wande-
laars kunnen genieten van de na-
tuur. Helaas is de veiligheid in het 
geding door het vallen van takken 
en het omwaaien van populieren. 

Vandaar dat we nu ingrijpen. Er 
komen natuurlijk wel andere bo-
men voor terug; geen populieren, 
maar eiken en haagbeuken. Het 
blijft dus een mooi bos, wat meer 
biodiversiteit krijgt. Dit alles is in 
goed overleg en overeenstemming 
gedaan met IVN en Roois land-
schap. Dus met respect voor de 
natuur en zelfs versterkend! 

Dhr Raaijmakers vond de argu-
menten van Dekkers redelijk en 
vandaar uit beschouwde hij de dis-
cussie met hem en de gemeente 
als gesloten. 
 

nieuwe locatie Odaschool  

Duizenden koopjes op 22e Boeken- en Platenbeurs

Op zaterdag 23 februari (10.00u 
- 17.00u.) en zondag 24 febru-
ari (11.00u-17.00u) wordt alweer 
voor de 22e keer de alom bekende 
Boeken- en platenbeurs gehouden 
op een oppervlakte van ca. 1000 
m² in de Odaschool voor basis-
onderwijs, Laan ten Bogaerde 7 
te Sint-Oedenrode. Het bestuur 
van de Stichting Behoud Marti-
nuskerk is erg in zijn nopjes met 
deze nieuwe locatie, alles op de 
begane grond, veel ruimte overal 
en ook logistiek zit het nu nog 
veel beter in elkaar. Bovendien is 
deze school gunstig gelegen, ten 
opzichte van de A50 en de bushal-
tes aan de Lindendijk. Tevens is er 
voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving.

Prima kwaliteit en sortering
Al jaren staat deze beurs bekend 
om de prima sortering in 30 cate-
gorieën, maar zeker ook om haar 
hoge kwaliteit tegen nog steeds 
dezelfde lage prijzen. Een groot 
deel van de meer dan 50.000 
items gaat de deur uit voor € 1,50, 
€ 1,00 of zelfs € 0,50. Daarnaast 
vindt U op de geprijsde afdeling 
de mooiste boeken, zeer aantrek-
kelijk geprijsd en ook goed gesor-
teerd. Prachtige fotoboeken over 
o.a. hobby en vrije tijd, de natuur, 
landen en volkeren, W.O. I en II en 
vele andere. Met name de afde-
ling kunst en cultuur is dit jaar erg 

goed voorzien door schenkingen 
van uitgebreide kunstcollecties van 
verzamelaars aan de stichting.

Niet alleen boeken
Wellicht is het een idee om voor u 
en uw (klein)kinderen een exem-
plaar aan te schaffen van “Het 
aanzien van …” of een ingebon-
den jaargang van de Katholieke 
Illustratie ( vanaf 1914) uit het ge-
boortejaar?
Ook zijn er vele legpuzzels (van 10 
tot 3.000 stukjes), strips, losse tijd-
schriften ( slechts 10 eurocent per 
stuk) en complete jaargangen op 
de beurs aanwezig. Wederom zijn 
er grote landkaarten van de pro-
vincies en van een aantal landen 
van Europa te koop, evenals oude 
en nieuwe geschiedenis schoolpla-
ten. Deze kaarten werden in de 
50er en 60er jaren op menige ba-
sisschool gebruikt.

Muziekafdeling
Voor het eerst heeft men dit jaar 
ook de afdeling Klassieke muziek 
gesorteerd in 10 verschillende ca-
tegorieën en dit maakt het zoeken 
voor de ware muziekliefhebber 
veel gemakkelijker. Speciale en 
bijzondere lp’s zijn te koop voor 
enkele euro’s, terwijl de hoeveel-
heid aangeboden dvd’s en cd’s ook 
steeds groter wordt.

Extra actie en gratis koffie

Op zondagmiddag vanaf 14.00 
uur krijgt men de gelegenheid om 
voor slechts 3 euro een gele tas 
van de stichting vol te laden met 
boeken uit de ongeprijsde catego-
rie. De entreeprijs bedraagt slechts 
een euro, voor de kinderen, die 
zelf heerlijk kunnen snuffelen in de 
vele dozen met jeugdboeken en 
strips, is het gratis. Op vertoon van 
de gele flyer ontvangt U gratis een 
lekkere kop koffie in de gezellige 
aula van de Odaschool. Deze flyer 
is o.a. te verkrijgen in Sint-Oeden-
rode op de bieb, bij de VVV, Ma-
riëndael en Odendael. Ook kunt 
U de flyer downloaden vanaf de 
website.

Voor meer informatie kunt U te-
recht op de website: 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

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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handboogschieten Concordia Verenigingstoenooi

Handboogvereniging Concordia 
Boskantseweg 77a te St. Oeden-
rode organiseert voor de 10e maal 
haar jaarlijkse verenigingstoer-
nooi. Dit jaar in de maand maart.

Aan dit toernooi kunnen alle ver-
enigingen (behalve handboogver-
enigingen) deelnemen.
Ook is deelname van actieve 
schutters uitgesloten. Een team 
kan bestaan uit vriendenclub, 
kaartclub, biljartvereniging, rijver-
eniging, personeelsvereniging of 
iets dergelijks.Het maakt niet uit. 
Kosten per team: € 18.

Het toernooi wordt verschoten 
met teams welke uit 6 personen 
bestaan, waarvan de hoogste 5 

schutters voor de eindscore van de 
avond tellen. (elke schutter schiet 
30 tellende pijlen.)
Per avond kunnen maximaal 12 
teams deelnemen. Het toernooi 
wordt in de avonduren verscho-
ten en begint telkens om 20.00 
uur. Als afsluiting van het toernooi 
wordt een finale geschoten. De 
finale bestaat uit de teams welke 
op een avond 1e zijn geworden, 
aangevuld tot 12 teams. Deze 
hebben de hoogste scores behaalt. 
De teams welke de finale bereiken 
krijgen tijdig bericht. Voor deze 
finale is een wisselbokaal beschik-
baar, welke is geschonken door 
biljartvereniging Elsie uit Dinther.

Ook is er een aandenken voor de 

beste dame en heer die in de voor-
ronde de hoogste score heeft be-
haald. Voor de finale is geen inleg 
verschuldigd Deelnemende teams 
graag tijdig aanwezig  i.v.m. baan-
indeling en uitleg. Het nodige ma-
teriaal en begeleiding wordt uiter-
aard door Concordia verzorgt. De 
toernooiavonden zijn: Vrijdag  8, 
15 en 22 maart of woensdag 20  
maart. De finale wordt geschoten 
op 29 maart.

Opgeven met vermelding: voor-
keur datum reserve datum, naam 
team, contactpersoon en telefoon 
naar: H Ketelaars Landingsweg 1 
5492 TC St. Oedenrode, 
tel: 06 20448654
E mail  henk.jos@kpnplanet.nl  

Jeugd Ontspanning pakt mooie prijzen

Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag win-
naars waren Antoon Vervoort met 
een score van 226 punten. Verdere 
scores waren: Leo van Breugel 200, 
Jan Gordijn 197, Jan van Erp 195, 
Ron Spijker 182, Piet van Kemena-
de 181, Albert van Ofwegen 180, 
Ad Hastenberg 142, Antoon Her-
mes 135 en Jan Lathouwers 132.

Dinsdagavond was de vijfde com-
petitiewedstrijd voor de senioren. 
Ons team werd tweede met de 
volgende scores: Piet van den Berg 
217, Martie Verhoeven 209, John 
van Mulukom 203, Jos van den 
Berg 188 en Albert van Ofwegen 
160.
Op vrijdagavond Hebben we ge-
schoten voor de ontspanningstro-
fee. Een wedstrijd over 25 pijlen. 
Na de wedstrijd worden de sco-
res omgeloot, bijv. 10 wordt 2, 9 
wordt 4, etc. 15 pijlen van de 25 
worden herberekend met de om-
gelote punten. De winnaar was 
Martie Verhoeven met 175 pun-
ten (voor loting 209). De overige 
scores: Jan van Erp 170 (175), 
John van Mulukom 161 (199), 
Albert van Ofwegen 154 (177), 
Wim Boonstoppel 151 (167), Ron 
Spijker 143 (155), Wil Kivits 140 
(206), Jos van de Veer 138 (193), 
Antoon Vervoort 136 (206) en 
Toon Hermes 109 (115).
De jeugd van Ontspanning heeft 
in Boxtel de vijfde competitiewed-
strijd geschoten. Dit was ook het 
diplomaschieten. De scores waren: 
Dione Mesu 222 (diploma E), Floris 
Mesu 194 (C), Teun Martens 173 
(B), Daan Martens 167 (B), Luke 
Klootwijk 157 (B), Remco Boleij 
129 (A) en Dani Hobbelen 114 (M).
In het weekend zijn de rayonkam-

pioenschappen geschoten. Op za-
terdag moest de jeugd schieten. 
De aspiranten schoten in Drunen. 
Dione Mesu schoot 266 punten en 
werd rayonkampioen bij de meis-
jes t/m 12 jaar. Floris Mesu schoot 
256 punten en werd derde bij  de 
jongens t/m 12 jaar.De cadetten 
schoten in Schijndel. Zij schoten 
2x30 pijlen en daarna finaleron-
den. Lotte Steijaert schiet bij de 
cadetten 2e klasse. Zij ging met 
216 en 229, totaal 445, als derde 
geplaatst naar de finale. Zij wist de 
eerste drie rondes te winnen met 
6-2, 6-4 en 6-4. In de gouden fi-
nale werd het 3-7, zodat Lotte 
heel knap tweede werd.
Piet van den Berg schoot bij de 
cadetten 1e klasse. Hij ging met 
274 en 276, totaal 550, als tweede 
geplaatst naar de finales. De eer-
ste drie rondes won Piet met 6-0, 
6-0, 7-1. In de finale werd het 
spannend. Na vijf rondjes stond 
het 5-5 en er moest een shoot-off 
geschoten worden. Beide schutters 
schoten een 10, maar de pijl van 
Piet zat het dichtst bij het midden, 
dus Piet is rayonkampioen bij de 
cadetten.

Op zondag schoten de senioren. 
Jos van den Berg en Albert van 
Ofwegen schoten in Erp in de 8e 
klasse. Albert ging met 210 en 
211, totaal 421 als 3e geplaatst 
naar de finale. Jos schoot 182 en 
182, totaal 364 als 6e geplaatst 
naar de finale. Albert en Jos trof-
fen elkaar in de kwartfinale. Deze 
werd met 6-2 gewonnen door Jos. 
Hij verloor daarna de halve en de 
bronzen finale. Albert werd 5e en 
Jos werd 4e.
Martie Verhoeven schoot in Am-
merzoden in de 4e klasse. Hij ging 
met 240 en 252, totaal 492 als 4e 
geplaatst naar de finale. De eer-
ste ronde won hij met 6-2. In de 
kwartfinale verloor hij met 3-7 en 
eindigde dus als 5e.
Sjef van den Berg schoot in Volkel 
in de 1e klasse senioren. Hij schoot 
289 en 290, totaal 579 punten. Hij 
ging als eerste geplaatst naar de 
finale. Hij wist alle ronden te win-

nen met 7-3, 6-2, 6-0 en 7-3. Sjef 
werd rayonkampioen bij de senio-
ren 1e klas.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Vrijdagavond wordt om de 
carnavalsbeker geschoten. Het is 
vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is.

Floris en dione

sjef van den berg (midden)piet en lotte

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

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

Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

             BENZINEMOTORZAAG MS 211 40 cm
                                    OOK IN FEBRUARI 10% KORTING 
                    OP ARBEID onderhoud & reparatie

Nuenense krant 2013 jan kettingzaag.indd   1 12/28/2012   10:06:59 AM

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Dé reisverzekering voor uw
wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Kimberly s
Fashion

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

 

 

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Nieuwe 
voorjaarscollectie 

is binnen

OPRUIMING
Laatste ronde!

artikelen tot € 20,-

Daar word 
je blij van!
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biljarten Van der Vleuten en Wisse winnen eerste 
wedstrijd seniorenbiljart Odendael

Piet van der Vleuten en Renée 
Wisse zijn de winnaars geworden 
van het driebandentoernooi (het 
eerste van de vier toernooien dit 
jaar) in Odendael.

Het toernooi is gestart op 15 ja-
nuari met 12 spelers in de A-poule 
(moyenne boven 0,399) en 14 in 
de B-poule (moyenne tot 0,399). 
De finales werden gespeeld op 
dinsdag 29 januari. In de A-poule 

waren hiervoor geplaatst: Cor van 
Alphen (14 car.), Jan van den Elzen 
(10 car.), Toon van de Ven (12 car.) 
en Piet van der Vleuten (12 car.). 
In de B-poule: Wim van de Boog-
aard (8 car.), Ben van Genugten (8 
car.), Ad Verhagen (8 car.) en Re-
née Wisse (6 car.).
In de A-poule was dit jaar Piet 
van der Vleuten de beste met 24 
punten, 537% en een toernooi-
moyenne van 0,593, 2e Toon van 

de Ven met 20 punten, 301% en 
een toernooimoyenne van 0,536, 
3e Cor van Alphen met 17 punten, 
286% en een toernooimoyenne 
van 0,482 en 4e Jan van den El-
zen met 12 punten, 141% en een 
toernooimoyenne van 0,306.
In de B-poule speelde Renée Wisse 
een sterk toernooi. Zij behaalde 28 
punten, 414% en een toernooi-
moyenne van 0,392. 2e werd Ad 
Verhagen met 24 punten, 295% 
en een toernooimoyenne van 
0,289, 3e Werd Wim van de Boog-
aard met 20 punten, 258% en een 
toernooimoyenne van 0,313. 4e 
Ben van Genugten met 16 punten, 
204% en een toernooimoyenne 
van0,281. De nummers 1 en 2 
werden beloond met een fles uit-
stekende witte en rode wijn uiter-
aard van een van onze sponsors.

Het volgende toernooi zal niet het 
Oranjetoernooi zijn maar het kop-
peltoernooi (1 speler uit de A-pou-
le die bandstoten moet samen met 
1 speler uit de B-poule die Libre 
speelt). Dit toernooi wordt medio 
april gespeeld.
 

v.l.n.r. toon van de ven (2e a-poule), piet van der vleuten (1e a-poule), 
renée wisse (1e b-poule), ad verhagen (2e b-poule).

Rooise Biljartcompetitie
B.C. Eerschot behaalde in de 17e 
ronde een uitstekende score van 
97 punten. Ook Krijt op Tijd (90) , 
Jachtrust (88) en Kofferen 80 pun-
ten deden het goed. Korte partij-
en: Wim van de Boogaars (Jacht-
rust) 34 car. in 12 beurten waarbij 
een serie van 14 (moy. 2,83), Do-
rita Bekkers (Dorpsherberg) 22 car. 
in 12 beurten (moy. 1,83), Evert 
Vingerhoets (Krijt op Tijd) 20 car. 
in 12 beurten (moy. 1,66), Ber-
nie de Brouwer (Jachtrust) 30 car. 
in 14 beurten (moy. 2,14), Mark 
Verhagen (Gin Keus) 26 car. in 14 
beurten (moy. 1,85), Dennis van 
Beers (B.C. Eerschot) 24 car. in 14 
beurten (moy. 1,71), Hans de Wit 
(Oud Rooi) 22 car. in 14 beurten 
(moy. 1,57) en Bart Bekkers (B.C. 
Eerschot) 20 car. in 14 beurten 
(moy. 1,42).

Uitslagen: Kofferen – Wapen van 
Eerschot 80-60, St.Joris – B.C. Eer-

schot 43-97, Dorpsherberg – D’n 
Toel 75-65, Beurs – Wellie Winne 
Welles 75-65, ’t Pumpke – Krijt op 
Tijd 50-90, Gin Keus – Boskant 72-
65, Jachtrust – Oud Rooi 88-52.

Stand: 1 Wellie Winne Welles 
1233, 2 Kofferen 1231, 3 Oud 
Rooi 1218, 4 St.Joris en Boskant 
1217, 6 Wapen van Eerschot 
1213, 7 B.C. Eerschot 1202, 8 D’n 
Toel 1196, 9 Beurs 1192, 10 Jacht-
rust 1177, 11 Gin Keus 1174, 12 
Krijt op Tijd 1164, 13 ’t Pumpke 
1072,        14 Dorpsherberg 1038.

Progamma:
Ma. 18/2: B.C. Eerschot – Wapen 
van Eerschot, Krijt op Tijd – Beurs, 
Boskant – ’t Pumpke
Di. 19/2: D’n Toel – St.Joris, Oud 
Rooi – Gin Keus
Do. 21/2: Wellie Winne Welles 
– Kofferen, Jachtrust - Dorpsher-
berg     

driebanden klein 16-17 februari

NK jeugd in Het Wapen van Eerschot
Het Nederlands kampioenschap 
driebanden klein jeugd wordt op 
16 en 17 februari gehouden in 
Sint-Oedenrode. In Het Wapen 
van Eerschot aan Mgr. Bekkers-
plein 2 verschijnen zes deelne-
mers aan de start. 

De partijlengte is dertig carambo-
les. De als eerste geplaatste Jim 
Anneveldt uit Petten heeft een 
moyenne van 1.070 achter zijn 
naam. Ook de spelers op de plaat-
sen twee en drie, respectievelijk 

Raymon Groot en Gert-Jan Veld-
huizen, zijn van het geboortejaar 
1992. De 15-jarige Joey de Kok 
is de jongste deelnemer. Jordy de 
Kruijf en Michael Vink maken het 
deelnemersveld compleet. Jim van 
der Zalm is reserve. Op de Ver-
hoeven biljarts wordt zaterdag 16 
februari om 11.00 uur begonnen. 

1. Jim Anneveldt                        
De Liefhebber    1.070

2. Raymon Groot                        
Horna                1.052
3. Gert-Jan Veldhuizen               
Gelre                  0.972
4. Jordy de Kruijf                          
Carambole        0.872
5. Joey de Kok                             
 LBV                   0.791
6. Michael Vink                            
De Gaard           0.698
Res. 1. Jim van der Zalm            
't Groene Hart  0.657

VVRooi/ADR pakt punt bij koploper

volleybal

Donderdag 31 januari speelde 
VVRooi tegen koploper Kaboem. 
De wedstrijd werd gespeeld in 
sporthal Meerrijk de Hangar in 
Eindhoven. 

In de eerste set bood VVRooi goed 
tegenstand. Het initiatief lag voor-
al bij Kaboem dat de set met 25-22 
won. In de tweede set waren de 
rollen omgedraaid. VVRooi nam 
direct de leiding en hield Kaboem 
achter zich. De set ging dik ver-

diend met 20-25 naar VVRooi.
Het scoreverloop in de derde set 
was vergelijkbaar met de eerste. 
VVRooi hield lang aansluiting. 
Uiteindelijk ging de set met 25-21 
naar Kaboem. In het eerste gedeel-
te van de vierde set kon VVRooi 
nog volgen. Vervolgens nam Ka-
boem afstand en gaf de winst niet 
meer uit handen.  Setstand 25-
19.  De 3-1 was voor VVRooi het 
hoogst haalbare resultaat. 

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

Odisco wint met ruime cijfers

Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen ZSV uit Zeilberg 
op het programma. Na de slechte 
wedstrijd van vorige week had 
Odisco iets recht te zetten voor 
zichzelf en het publiek.

Odisco begon sterk aan de wed-
strijd en liep binnen 10 minuten 
weg naar 4-0 via Michelle en 
Myrthe van Heereveld en Marlon 
en Marieke van Heeswijk. Door 
foutjes in de verdediging werd het 
4-2. Odisco was gewaarschuwd, 
zette nog eens flink aan en liep 
zo weg naar 8-2 via Myrthe van 
Heereveld, Jessie Wouters, Marlon 
van Heeswijk en Anouk de Jong. 

Door onoplettendheid werden 
voor rust nog 2 doelpunten geïn-
casseerd, ruststand 8-4.

Na rust wilde Odisco de wedstrijd 
beslissen en liep binnen 10 minu-
ten verder uit naar 12-4 via Meike 
Leenderts, Marlon van Heeswijk, 
Myrthe van Heereveld en Jessie 
Wouters. Odisco zakte toen in 
en liet ZSV terugkomen naar 12-
8. Er was een time-out nodig om 
Odisco weer scherp te krijgen. De 
dames hadden zelf ook in de ga-
ten dat ze fel en geconcentreerd 
moesten blijven. Dit resulteerde 
in een heel mooi laatste kwartier, 
waarin Odisco ZSV aan alle kanten 

overtroefde. Odisco liep hier uit naar 
18-8. Met doelpunten van 2x Anouk 
de Jong, 2x Meike Leenderts, Jessie 
Wouters en Myrthe van 
Heereveld. ZSV wist in de laatste 
minuut nog 1 keer te scoren. Eind-
stand 18-9. 

Odisco speelde overtuigend en liet 
zien dat het heel goed kan korfbal-
len. Door puntverlies van Nijnsel 
kan Odisco op 24 februari kampi-
oen worden. De dames spelen dan 
een thuiswedstrijd in Sporthal de 
Streepen om 10.15 tegen de Een-
dracht. Ze hopen op steun van veel 
supporters en er bij winst een mooi 
feestje van te kunnen maken.

Wisselende successen voor Attaque

tafeltennis

Na de goede start van vorige week 
ging Attaque 1 deze week hard 
onderuit. Attaque 2 en het Jeugd-
team gaven hun overwinningen 
daarentegen een goed vervolg. 
Het derde team stelde wederom 
teleur.

Attaque 1 won vorige week haar 
openingswedstrijd in de 2e Klas-
se E met 6-4. Afgelopen vrijdag 
kwam PJS 1 op bezoek. PJS degra-
deerde afgelopen seizoen uit de 1e 
Klasse en gaat dan ook volop voor 
het kampioenschap. Het werd een 
spannende wedstrijd waarbij in  
zes van de tien wedstrijden een 
vijfde set de beslissing moest bren-
gen. Helaas wist het vaandelteam 
hierbij slechts twee van de zes keer 
aan het langste eind te trekken, 
met een 8-2 nederlaag als gevolg.  
Alleen Henry van Casteren en Dirk 
Kastelijn wisten beide één wed-
strijd te winnen. 
Het tweede team kreeg vrijdag 
bezoek van koploper de Meppers.  

Door twee overwinningen van zo-
wel Menno van Os als Leon Huij-
berts en de winst in het dubbelspel 
wist Attaque 2 een knappe 5-5 af 
te dwingen. 
Attaque 3 verloor haar openings-
wedstrijd nipt en moest ook nu 
weer het onderspit delven. Alleen 
Cliff van Driel wist twee wedstrij-
den te winnen waardoor een 8-2 
verlies tegen Helmond het resul-
taat was.

Het jeugdteam tot slot won op-
nieuw. De competitie is pas twee 
wedstrijden onderweg, maar nu 
al heeft het jeugdteam een abon-
nement op 7-3-overwinningen. 
Tegen het Udense Smash '73 was 
vooral Bas Janssen op dreef: hij 
won alle drie zijn partijen, waar-
onder een spannende vijfsetter, 
en pakte (samen met Mika van 
Heeswijk) ook het dubbel.  Sam 
Heijmans wist, ondanks pijntjes 
aan zijn elleboog, ook twee wed-
strijden te winnnen.

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

KV Nijnsel 1 verliest door gemiste kansen
Afgelopen zondag speelde Nijnsel 
1 uit tegen het Limburgse Gazelle 1 
in Munstergeleen. Om bovenin mee 
te blijven draaien was het belang-
rijk om de winst binnen te halen. 
Helaas werden veel kansen gemist 
waardoor Nijnsel 1 met 6-4 verloor.

Gazelle kwam na 10 minuten direct 
op 1-0 voorsprong. Nijnsel liet zich 
echter niet kennen en sloeg direct 
terug met de gelijkmaker door Sanne 
van Roosmalen: 1-1. Nijnsel zette een 
aantal goede aanvallen op maar wist 
de kansen niet te benutten. Gazelle 
liet wel van zich horen en bracht de 
ruststand op 3-1. De coach van Nijn-
sel was in de rust duidelijk en gaf het 
team één doel mee: kansen afmaken. 
Hiervoor bracht hij Myrna Foolen in 
die een gouden wissel bleek te zijn. 

Al in de eerste minuut van de twee-
de helft scoorde Myrna 3-2 met een 
doorloopbal. Gazelle had daar helaas 
direct en antwoord op en bracht de 
stand op 4-2. Toch zette Nijnsel de 
schouders eronder en zette de te-
genstander flink onder druk, maar 
dit mocht niet baten.  Ondanks de 
vele kansen voor Nijnsel was de 
stand een kwartier na aanvang van 
de tweede helft  6-2 voor Gazelle. 
Zelfs een strafworp werd door Nijn-
sel niet benut. Uiteindelijk wist Nijn-
sel  toch nog te scoren, Myrna bracht 
de stand op 6-3 na een mooie weg-
trekactie onder de korf. In de laatste 
minuten van de wedstrijd wist ook 
Monique Merks nog een doelpunt 
mee te pikken waardoor de wed-
strijd eindigde in een 6-4 verlies voor 
Nijnsel. Doelpuntenmakers: Myrna 

Foolen 2x, Sanne van Roosmalen 1x, 
Monique Merks 1x. 
Er volgen een aantal wedstrijdvrije 
zondagen voor Nijnsel 1. Zij spelen 
op zondag 3 maart uit tegen Midako 
1 in Mierlo. 
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MooiRooikrantDe 45
reünie oudste zaalvoetbalteam ‘wetering boys’

“Altijd fel, maar niet ten koste van alles”

Zouden ze nog in hun shirts pas-
sen? En zou er wel gevoetbald 
worden? De mannen kunnen na-
melijk kletsen als oude vrouwtjes 
tijdens een theekrans en er moes-
ten veel herinneringen opgehaald 
worden. Er werd uiteindelijk ge-
voetbald, maar ook flink gekletst 
en gelachen. Vorige week zaterdag 
hield het oudste zaalvoetbalteam 
van Rooi, de ‘Wetering Boys’,  een 
reünie in sporthal de Streepen.

In 1975 werd de ‘Wetering Boys’ 

opgericht door zes broers Van de 
Wetering en vrienden van hen. In 
eerste instantie speelde de bende 
tien jaar lang in een café compe-
titie op d’n Bult in Boskant. Toen 
de Rooise Zaalvoetbal Competitie 
werd gestart, was Wetering Boys 
daar direct bij. Tot op heden spe-
len ze nog steeds in deze compe-
titie. Naar eigen zeggen ‘altijd fel, 
maar nooit ten koste van alles’. 
Wetering Boys bivakkeerde vaak 
in de onderste regionen, soms in 
de hoogste klasse, maar meestal in 

één van de klassen daaronder. Het 
team won meer sportiviteitbekers 
dan kampioensbekers. Eén keer 
waren ze heel dichtbij een beker-
winst, maar helaas moesten ze het 
onderspit delven tegen Varkens-
handel Verhagen. 

Dat mocht de pret niet druk-
ken. Plezier voerde bij Wetering 
Boys de boventoon en dat is nog 
steeds niet veranderd. Een kleine 
anekdote: ‘Wetering Boys moest 
zaalvoetballen in Veldhoven. Vijf 

minuten voor tijd kwamen 
ze er achter dat ze in de ver-
keerde sporthal zaten.’ Een 
andere: ‘Wetering Boys had 
een toernooi in Roosendaal, 
maar er waren te weinig spe-
lers, omdat de oudste broer 
van broers Van de Wetering, 
samen met Jan Sonnemans, 
in zijn Eendje, door de as was 
gezakt. En dat terwijl ze op 
weg naar het toernooi waren! Zijn 
teamgenoten wisten niet waar ze 
bleven, want ze hadden toen nog 

geen GSM.’

De ploeg begon dus met zes broers 
Van de Wetering. Door de jaren 
heen hebben er altijd spelers in ge-
staan met deze befaamde achter-
naam. Op dit moment is Bart van 
de Wetering nog de enige, maar 
er schijnt weer nieuwe aanwas te 
komen. Jonge telgen Van de We-
tering, die de traditie wellicht voort 
willen zetten. Zo’n 35 man nam 
deel aan de reünie, terwijl door de 
jaren heen ongeveer 50 man in het 
team hebben gespeeld. Het werd 
een memorabele avond. De jonge-
re spelers wilden vooral antwoord 

op hun vraag of vroeger echt alles 
beter was. Het antwoord valt te ra-
den….

zaalvoetbal

Henk van der Heijden gaf 
een emotionele speech

waterpolo

Waterpolodames Argo verspelen 
punten
De waterpolodames van Argo 
hebben het afgelopen weekend 
kostbare punten moeten afstaan 
aan het 2e team van PSV. 

In de laatste minuten van de wed-
strijd wist PSV een achterstand van 
9-6 om te buigen naar een 9-9 
eindstand, waardoor de dames 
van Argo toch wel met een kater 
de wedstrijd afsloot. Het team van 
PSV is samengesteld uit een aan-
tal dames wat voorheen hoofd-
klasse gespeeld heeft, waardoor 
het vooral op ervaring draait. Het 
ambitieniveau van dit team is laag, 
het draait al jaren mee in de top 
van de 1e klasse district, maar wil 
niet promoveren. Dat maakt het 
vooral ook een onvoorspelbare 
tegenstander die de punten weet 
te pakken tegen de betere teams, 
maar weer punten laat liggen te-
gen de mindere goden in de com-
petitie. 

Vorig weekend moesten de Tref-
fers, nr. 2 in de competitie, een 
nederlaag tegen dit PSV incasse-
ren. Dit weekend was ook Argo 
bijna de klos. Argo speelde niet 
slecht, maar wist geen moment in 
de wedstrijd te komen. Ondanks 
het feit dat de wedstrijd zelf gelijk 
opging en het scoreverloop in het 
voordeel van Argo was, bleef het 

team van Anja van Wanrooij on-
rustig spelen. Het maakte veel on-
nodige fouten, afspraken werden 
niet nagekomen en het team leek 
net iets teveel ontzag te hebben 
voor PSV. Ondanks het puntver-
lies mag het team wel terugkijken 
op een uitermate goede prestatie. 
Met een aantal zeer onervaren 
spelers, die ook tegen PSV ge-
woon speeltijd gekregen hebben, 
is er als team gevochten voor de 
overwinning. Josine Raaijmakers 
had wederom een zeer belangrijke 
rol binnen het team. De ervaren 
goalgetter kon wederom 5 treffers 
op haar conto schrijven waardoor 
Argo goed in de wedstrijd bleef. 
Overige doelpunten werden ge-
maakt door Liesbeth van der Korst 
(2x), Renske vd Burgt (2x). Door 
dit puntverlies blijft Argo gewoon 
nog aan kop staan, waarbij het 4 
punten los staat van de nummer 2.

C1 – Merlet 1-20
D1 – Aquamigos 15-5
Dames 1 – PSV 9-9
E1 – PSV 10-6
E2 – Aquamigos 13-3
Heren 1 - Zeester-Meerval 
16-0

In verband met Carnaval staan er 
komend weekend geen wedstrij-
den op het programma.

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Programma v.v. Boskantvoetbal

Boskant 1 oefende afgelopen zon-
dag tegen EVVC 1. Daarmee is het 
voorlopig weer even gedaan, want 
a.s. zondag is het Carnaval. Geen 
voetbal dus het komend weekend. 

Boskant 1 speelde afgelopen 
weekend een oefenwedstrijd uit 
tegen 3e klasser EVVC 1.  
Een nuttige oefenwedstrijd waarin 
EVVC een 3-0 overwinning be-

haalde. Een enigszins geflatteerde 
uitslag, want in de 1e helft met 
name was Boskant nauwelijks de 
mindere. Lange tijd leek de wed-
strijd in 1-0 te eindigen, maar 
twee doelpunten in de laatste 10 
minuten  bepaalden de eindstand 
op 3-0. Aanstaande donderdag 7 
februari wordt er door de Boskant 
selectie opnieuw geoefend.

Voor de rikliefhebbers staat a.s. 
donderdag 7 februari om 20.00 
uur in de kantine de 3e ronde 
(van de 4) op het programma. 
Nog twee keer de mogelijkheid 
(de laatste rikavond is gepland op 
donderdag 21 februari)  om een 
winnende score neer te zetten. 
Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl

Ollandia komt in carnavalsstemming
Voor de Ollandia jeugd was er 
afgelopen zaterdag weer geen 
voetbal, want ook de 2de compe-
titieronde in de voorjaarsreeksen 
werd, vanwege de eerder geval-
len regen, door de KNVB afgelast. 
Zaterdag bleef het vrij droog met 
daar nog wind bij, waardoor er 
zondag wel gespeeld kon worden. 

Hierdoor kon de inhaalwedstrijd van 

Ollandia 2 tegen WEC wel door-
gang vinden. Ollandia kon hierin 
een voorsprong niet vasthouden en 
mochten beide teams door een 4-4 
eindstand elk 1 punt bij hun totaal 
laten bijschrijven. Komend week-
end worden er geen wedstrijden 
gespeeld, maar om toch vast in car-
navalsstemming te komen wordt er 
donderdag een Mixtoernooi gehou-
den, waaraan alle Ollandia senioren 

Vrouwen en Mannen en ook de B-
junioren mogen deelnemen. Na af-
loop kan er dan uiteraard nog gezel-
lig worden nagepraat in de kantine. 
Voor de Ollandia jeugd is er door 
de KNVB op zaterdag 16 februari 
al weer competitievoetbal gepland, 
want dan moeten de afgelaste wed-
strijden van 26 januari al weer in-
gehaald worden. Voor alle laatste 
informatie kijk op  www.ollandia.nl. 
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MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Boskant

Oefenprogramma senioren do 7/2: 
Wodan 1-Boskant 1  20.15u
Boskant 2-EVVC2  19.30u

Programma senioren zo 10/2: 
In verband met carnaval geen pro-
gramma.

Programma jeugd za 9/2:
In verband met carnaval geen pro-
gramma.

Ollandia

Uitslagen senioren
Ollandia 2-WEC 2 4-4
Rhode Vr1-Ollandia Vr1   afgelast.

Programma senioren donderdag 7/2:
Carnavals mix-toernooi voor alle Ol-
landia senioren Vrouwen en Mannen 
en B-junioren: aanvang 19.30 uur, 
maar zorg i.v.m. teamsamenstelling tij-
dig aanwezig te zijn.

Ollandia Jeugd:
Alle wedstrijden afgelast

Extra rikavond bij Ollandia.
Op veler verzoek van de rikliefheb-
bers, zowel leden als niet-leden, is 
er donderdag 21 februari om  20.30 
uur in de kantine op sportpark Ekker-
zicht een extra rikavond, waarbij weer 
mooie prijzen zijn te winnen.  

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 Ma 28/1:
Odisco 2 - Corridor 6                 10 - 4
Za 2/2:
JES A1 - Odisco A1                    19 - 5
BMC C1 - Odisco C1                 16 - 4
EDN ’56 E1 - Odisco E1               2 - 3
Zo 3/2:

Odisco 1 - ZSV 1                       18 - 9

KV Nijnsel

Uitslagen:
Gazelle 1-Nijnsel 1 6-4
Boskant/Concordia 5-Nijnsel 2  8-4
Nijnsel 3-Prinses Irene 4  5-5
Nijnsel B1-Celeritas (S) B1  7-6
Nijnsel B2-Emos B2  2-4
Boskant B2-Nijnsel B3  10-5
Nijnsel D1-Be Quick D1  3-3
Nijnsel E1-NDZW E2  18-0; 
strafworpen 0-1.

Programma Woe 6/2:
Nijnsel 2-EDN ’56 2  a.20.45u
De Korfrakkers 6-Nijnsel 3  v.20.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 30/1:
1 Echtpr. Verboort 63,19 % 2 
Mevr.M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
58,68 % 3 Mevr. J.Hendriks- Hr. 
H.v.Zon en Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
56,94 %.
 
B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 30/1: 
A lijn: 1.Joop en Marianne Muller 
60.63 % 2. Peter Schepers- Liesbeth 
Bekkers 57.50 %. 3.Mia Poels-Ria v. 
Zon 56.25 % 4. Harrie en Marianne 
Timmermans 50.00 % B lijn: 1. Ardie 
v Bakel- Leny Wijn 61.11 % 2. Truus 
v Heesch-Addie Rijkers 52.08 %  3 
/4  Riet Verstappen- Partner en Hilde 
v.d.Kaden-Diny Vos  50.69 % zie ook: 
www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 30/1: 
(laatste zitting van ronde 4)  
A-lijn: 1.Theo Janssen & Robert Jans-
sen 64,93 2.Jaap Laman Trip & Leon 
Heijckmann 62,03 3.Nellie Spanjers & 

Nellie Vervoort 60,56 4.Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad 58,96
B-lijn: 1.Maria Broeke & Lin de la Parra 
65,83 2.Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
54,58 3/4.Ria Habraken & Toon Ha-
braken 54,17 3/4.Marijn van de Akker 
& Evert Vugs 54,17
Promotie naar de A-lijn: 1.Maria Broe-
ke & Lin de la Parra 54,86 2.Theo van 
Geffen & Jan Kuijpers 54,81 3.Frank 
Heijckmann & Leon Heijckmann 53,53 
4.Ria Habraken & Toon Habraken 
53,48 
C-lijn: 1.Mieke Ketelaars & Lenie v.d. 
Wall 61,46 2.Will van Rooij & Mieke 
Vugs 58,85 3.Tineke Klomp & Lenie 
Tijsma 51,04 4.Tonnie van Acht & Jos 
van Acht 50,52
Promotie naar de B-lijn: 1.Will van 
Rooij & Mieke Vugs 55,75 2.Hermien 
Botter & Dick Botter 53,49 3. Bep Ma-
chielsen & Joost van Heertum 52,33
4.Tonnie van Acht & Jos van Acht 
51,85

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 31/1:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 
62.08; 2. Jo Evers & Nelly v.d. Vleuten 
54.58; 3 en 4 gedeeld: Bertha v.d. Laar 
& Annie Stevens en Hilde v.d. Kaden & 
Diny Vos 52.91.
B-lijn: 1. Betsie & Jan v. Gerwen 72.50; 
2. Anny & Corry Dortmans 59.16; 3. 
Anny  & Lena v. Acht 56.66; 4. Marie-
tje Aarts & Zus v.d. Rijt  53.33.

ZBC  Zijtaart 

Competitie 29/1
A-lijn:  1.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 60,42 % 2.Piet Thijssens & 
Riek Rijkers 58,68 % 3.Piet v.Schaijk 
& Mari v.d.Steen 55,90 % 4.Chris & 
Christien v.Helvoirt 55,21 % B-lijn: 
1.Cor v.d.Berg & Ben v.d.Steen 60,42 
% 2.Mientje v.d.Tillaart & Ria Veldhuis 
56,94 % 3.Cees v.Hout & Jo Verhoe-
ven 56,60 %  4.Anneke Jans & Maria 
Pepers 55,21 %.

KBO Zijtaart

Competitie 1/2
A-lijn: 1.Jan v.Helvoirt & Mien 
v.Asseldonk 61,01 % 2.Mien Verhoe-
ven & Mien Vissers 56,55 % 3.Pieter 
v.Geffen & Tonnie Kivits en Cor & Ma-
rietje Mollen55,65 %  B-lijn: 1.Harry 
& Marietje v.d.Wijgert 60,94 %  2.Jo 
Verhoeven & Hans v.d.Brand 60,00 % 
3.Cor v.d. Berg & Jan Rijkers 56,25 % 
4.Harry v.Boxmeer & Tonn Verbrug-
gen 53,75 %.

Bridgelub ‘t Koffertje 

Uitslag 3/2: 
A-lijn: 1.Leny Kremers & Willem de  
Roo 61,31%.  2.Nicole van de Berg 
& Theo van Geffen 58,04%. 3/4 Wil-
lem Pieters & Harrie van Rijbroek en 
Reinier Gerritzen & Jaap Laman Trip 
54,76%. B-lijn: 1.Ad van Helvoort & 
Jan van Lanen 58,33%. 2. Tiny van der 
Steen & Lies Vissers 57,29%. 3. Elvira 
Thijssen & Ad van de Laar 55,73%. 4. 
Nelly Derks van der Ven & Jo Renders 
48,96%. C-lijn: 1.Corrie Dortmans & 
An van der Vleuten 65,09%. 2. Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 62,62%. 
3. Dinie van Oorschodt & Janneke van 
Oosterhout 62,11 %. 4. Anny van 
Acht & Lena van Acht 56,65%.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 4/3:
A-lijn: 1. Mia Poels & Peter Wagenaar 
65.36; 2 en 3 gedeeld: Piet Huijberts & 
Jo Verhoeven en Netty & Jan v. Hees-
wijk 57.03; 4. Nettie Passier & Ans 
Wagenaar 51.82.
B-lijn: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
62.80; 2. Jo Evers & Jan v. Gerwen 
61.31; 3. Ans v. Bakel & Riky v.d. 
Schoot 58.04; 4. Mia d. Leyer & Jan . 
Rooij 56.25.
C-lijn: 1. Jo Evers & Jan v. Gerwen 
66.31; 2. Sjef vd Kerkhof & Rinus Kui-
pers 58.33; 3. Fien Raaijmakers & An 
v.d. Vleuten 57.99; 4. Wilma Coolen & 

Ans v.d. Laar 57.64.

Uitslag 4e cyclus
1. Mia Poels & Peter Wagenaar 58.94; 
2. Harrie v. Erp & Harrie Hutschemae-
kers 57.46; 3. Piet Huijberts & Jo Ver-
hoeven 56.73; 4. Riet & Cees v. Hout 
53.87.
B-lijn (promoveren): 1. Mia d. Leyer & 
Jan Engbers 57.02; 2. Ria & Toon Ha-
braken 56.25; 3. Hennie v.d. Linden & 
Ria Theunis 55.71; 4. Ans v. Bakel & 
Riky v.d. Schoot 53.28.
C-lijn (promoveren): 1. Guus Plevier & 
Fried v.d. Laar 56.19; 2.  Ria Jongepier 
& Stephan v.d. Wiel 54.76; 3. Jo Evers 
& Jo Kremers 54.17; 4. Liesbeth Bek-
kers & Peter Schepers 53.47.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl. 
Met carnaval geen bridge.

hardlopen

Fortuna ‘67

Loopgroep Goirle Cross, 
Goirle 3 februari 
 
Meisjes JA 
2. Irene van der Velden 03.200 m 
  14.51

Heuvelrugcross Zeeland, 
3 februari 
 
Mannen Trim 
13. Marco  Verbeek  04.050 m 
  17.31
22. Peter  Hellings 04.050 m 
  26.40
63. Jeffrey van Hout 09.450 m 
  40.54
116. Bart van de Sande 09.450 m 
  51.24
149. Ge de Louw  09.450 m 
1.06.29
Vrouwen Trim 
123. Rikie  Huyberts   
09.450 m   52.19

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

De Vresselse Ruiters

paardensport

Nina van Enckevort blijft door-
gaan met trainen en is gisteren 
gestart bij een springwedstrijd in 
Boxtel.

Samen met Ryanair is ze gestart in 
de klasse C-B en samen hebben ze 
wederom de 1e prijs in ontvangst 
mogen nemen. Proficiat Nina!!

Midwinter Verwennerij bij de HKC

Afgelopen zaterdag 19 januari 
was het een drukte van belang 
op en nabij het Jac Tonneijkplein, 
het thuishonk van kanoclub HKC 
uit Sint-Oedenrode. Een 32-tal 
HKC’ers en aanhang waren in de 
weer om het koude weer met een 
gevoelstemperatuur van min 10 te 
ontberen. 

De echte cracks durfden het aan 
en hebben de meander het Laar 
gevaren. Het was een mooie tocht; 
het leken wel kerstkaarten. Door 
het besneeuwde landschap is er 
even stevig doorgevaren omdat 
het toch wel koud was. Eigenlijk 
was het de bedoeling om met de 
gehele vereniging te gaan varen, 
echter was het met de kou niet 
verantwoord om met kinderen 

te varen. Als vervanging was er 
een mooie wandeltocht door de 
sneeuw die erg gezellig was.

Eenmaal teruggekeerd bij de club 
stond de hottub al klaar en ook de 

mobiele sauna was al lekker warm. 
Eerst even douchen en daarna lek-
ker opwarmen in de sauna en de 
hottub. Van de lange tocht door 
de sneeuw krijgt men natuurlijk 
honger, dus waren er lekkere ham-
burgers om deze honger te stillen. 
Als vermaak draaide er een docu-
mentaire over de oorsprong van 
de Dommel. 

Terugkijkend een geslaagde dag 
en de vele foto’s getuigen ervan. 
Er is gebadderd door bijna ieder-
een, Stefan’s  sauna was continu 
bezet, de heerlijk warme filmzaal 
eveneens.
De warme chocomel vloeide rijke-
lijk en er waren vele blije gezich-
ten; dat is waarvoor we het doen, 
overwinteren tezamen om straks 
weer lekker het water op te gaan  
als de winter afgelopen is en het 
voorjaar zich weer aandient. Dank 
aan alle helpers, dank aan Stefan, 
dank aan Klokgieters bakery en ie-
dereen die er was. Deze activiteit is 
voor herhaling vatbaar.

kanoën 

Hilde van den Oever en Romy 
Bertelink net buiten de prijzen
Dit weekend waren de  Rooise 
Ponyruiters aan de beurt om in 
Schijndel te strijden voor  de ti-
tel Brabants Kampioen Indoor 
in de discipline dressuur. Op de 
startlijst van de springwedstrijd 
in Boxtel stonden ook een aantal 
Rooise Ruiters vermeld.

Na een succesvol seizoen kwa-
men Hilde van den Oever en 
Rana zelfverzekerd aan de start 
in de klasse D-L2 op de Brabantse 
Kampioenschappen. Hilde gaf 
zelf aan weinig last te hebben van 
zenuwen, alleen de juiste span-
ning kwam tijdens de wedstrijd 
naar boven. Ze lieten de jury een 
goede proef zien, maar helaas 
eindigden deze combinatie net 
buiten de prijzen op een 8e plaats, 
Execo met de 7e plaats. Ondanks 
dat kijken zij weer positief vooruit 
naar het outdoor seizoen, waar 
zij vanwege een overvloed aan 
winstpunten in de klasse D-L2, 
voortaan zullen deelnemen in de 
klasse D-M1. Romy Bertelink was 
met Kantjes Mika afgevaardigd in 
de klasse C-L1. Ook zij vielen net 
buiten de prijzenreeks, met een 

minimaal verschil op haar voor-
ganger gingen zij naar huis met 
een 4e prijs.

Op zaterdagavond reed Bram van 
Gaal met zijn paard Wannebee 
in Boxtel het parcours binnen in 
de klasse M. Met een foutloze 
eerste omloop plaatsten zij zich 
direct voor de barrage. Ook hier 
wederom foutloos met ook nog 
een snelle tijd op de klok. Met dit 
resultaat mochten zij zich tijdens 
de prijsuitreiking op een 3e plek 
opstellen.  

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

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

23 december 2012 – 
23 december 2013

Iedere vrijdag Koopavond
Sint-Oedenrode

9 januari - 18 december
Iedere woensdag dansen

Odendael

13 januari - 26 februari 
Tentoonstelling 
René Schiffers

Locatie: Mariendael

27 januari - 7 februari 
Tentoonstelling 
55 jaar Papgat
Gemeentehuis

6 februari 
Culturele Middag 50+

Odendael

6 februari 
Culturele Avond 50+

Odendael

6 februari 
Lezing Wim van Lent

Bibliotheek Sint-Oedenrode

7 februari 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

8 februari 
Dans(mariekes)festijn 2013

De Vriendschap

12 februari 
KBO fi lm: Departures

Odendael

14 februari 
Training Lichter Leven

Nijnsel

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

16 februari 
Show ‘Tis aalt wa’

De Vriendschap

17 februari 
Olat wandelsportvereniging

Helenaveen

17 februari 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

20 februari 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 februari 
Film “The descendants” 

van Alexander Payne
Mariendael

22 februari 
Jaarvergadering 

KBO Sint-Oedenrode Centrum
Odendael

22 februari 
Uit Etenclub van KBO
Restaurant de Golfclub

23 - 24 februari
Boeken-en platenbeurs 

Odaschool

27 februari
Lezing:

 Emigranten vanuit Oost-Brabant 
naar Amerika tussen 1848-1960

Knoptoren 

2 maart 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

2 - 3 maart 
Trailer Trash
Oud Nijnsel

3 maart 
Vocaal Close Harmony Concert

Knoptoren

3 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

5 maart 
Lezing Ted van Lieshout

Kasteel Henkenshage

7 maart 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
 De Vriendschap

8 - 10 maart
Halfvasten Spektakel Weekend

Café Oud Rooy en de Markt

8 - 16 maart 
Klavertje Vier toneelvereniging

Zalencentrum 
de Beckart 

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

11 maart 
Lezing: Uilen van Nederland

d’n einder

12 maart 
KBO fi lm: 

The boy in the striped pyamas
Odendael

17 maart 
Olat wandelsportvereniging

Uden

20 maart 
Roois Biergilde
café Van Ouds

22 maart 
Film “Incendies” 

van Denis Villeneuve 
Mariendael

24 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

24 maart 
MoiRooi/ Open deur dagen

Centrum Sint-Oedenrode

24 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

4 april 
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

6 april 
Dansavond
Odendael

8 april 
lezing: reptielen 
van Nederland

d’n einder

9 april 
KBO fi lm: 

Seven brides for seven brothers
Odendael

14 april 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

17 april 
Guido Weijers

Locatie: Mariendael 

17 april 
Roois Biergilde
café Van Ouds

18 april
Film “El secreto de sus ojos” 

van Juan José Campan
Mariendael

21 april 
Olat wandelsportvereniging

Oirschot

Evenementen

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

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

  

  
 

        
       

      
    
    
     
     

     
      

      
       
       
   
   
    
      
       
      
      
     
       
      
      
   
   
   
     
    
     
     
    
   
       
  
       
       
      
        
      
   

Route: Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke vorsel van Kessellaan, 
Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog Hendrikstraat, Heuvel, Markt.

prijsuitreiking gehouden wordt in de Jeugdtent op de Markt. 

Optocht Stichting Papgat 10 februari 2013

Titel           Deelnemer

    We reie dur / Wilhelmke Pap      EHBO
1. We Betaole ons eige Blauw      Brabantband
2. 55 jaar C.V de Papbuik      C.V. de Papbuik
5. Deelname Jeugd Nijnsel      Nijnsel
6. Deelname Basisschool Eerschot     Eerschot
7. Deelname Basisschool Kienehoef     Kienehoef
8. Deelname Basisschool Springplank     Springplank
9. Deelname Basisschool Boskant Boskant
10. Deelname Basisschool Dommelrode     Dommelrode
11. Al zwierend en zwaaiend houd de Jeugd de carnaval draaiend  Stichting Jeugdcarnaval
12. Wij viere carnaval in ons eendje!     D'n dikke & ikke
15. De synkloonzwemsters      Berry Verhagen en 
         Jan-Paul van de Laar
16. de Skonsisters zitten er goed bij deez jaor!    Colinda Markus en 
         Loes Gloudemans
17. Epke zondertand        Stephan Foolen
18. Apollonaise 55       C.V. de Loopgravers
19. Na 55 keer….., zen wij nog steeds in de leer    Duo Twee Keer
20. Nog lang nie utgebloaze      Duo Bloast um mar op
21. Rooi(se) fluite       Priscella en Coby
22. Olland ligt open, dus zijn wij in het vliegtuig gekropen   Nôit Gènôg
23. Wij zitten in dun overgang      VC de Deurdouwers
24. We zen de mag(g)i van d'n optocht     CC de Lèpkes
25. Mè carnaval stijgen wij allemaol noar grote hoogte   CC de Lèpkes
26. Zelfs in 't heelal is't carnaval!      CC de Lèpkes
27. We zèn gin hog vliegers      CC de Lèpkes
28. Gao maar's opzij wellie heure dr ok vort bij     C.V. de Klumpkes
29. de WOZ-waarde stijgt naar de top. Dus wekken wij ons eigen energie op VC de Kantelaars
30. Al 55 jaor apetrots op Papgat     De Weieven
32. Carnaval, ik loop'r al 55 joar mi weg!     BV de Pleintrekkers
33. Ginne carnaval zonder steentjes     D'n Egelantier
34. Rondtrekkend volk       Zigeuner bruidspaar
35. 55 jaor Willemke lopt vurbé es 'n Fillemke    C.V. De Plekkers
36. Wellie trekke 'n blik open      C.V. De Plekkers
38. Wij hebben een band met carnaval     Skôn genoeg
41. Dur ut vuur vur Papgat      CV De Heikneuters
42. Na 55 jaor nog steeds nie uitgeblust     CV De Heikneuters
44. We drejè op grune stroom      Né gullie
47. Alles van stal vur carnaval      CV 't Skrothupke
48. Alles van stal vur carnaval      CV 't Skrothupke
51. Carnaval in Papgat is al 55 jaar een spel    K.V. de Narrekap
52. Al 55 joar goan wellie hand in hand samen door ons Papgatland Dames Raad van Elf
55. Mi ut 55 jaor bestaon klappe wellie d'r tegenaon   Prins Bart Pap d'n Urste

8 t/m 12 februari 
Carnaval in Papgat

Vrijdag 8 februari
19.00u 

Dans(mariekes)festijn 
De Vriendschap

Zaterdag 9 februari
11.11u

Ontsteken carnavalskaars
Martinuskapel Everse

13.49u
Sleuteloverdracht 

Gemeentehuis
14.11u

Kinderoptocht Boskant
15.15u

Onthulling Wilhelmke Pap
Gemeentehuis

15.45u
Sleutel ophangen

De Beurs
17.00u

Carnavalsmis
Martinuskerk

19.30u
Carnavalsbal  
  Odendael

Zondag 10 februari 
13.11u

Optocht Papgat
Zie route hiernaast

17.00u
Prijsuitreiking optocht

Feesttent Markt 

Maandag 11 februari
13.00u 

Kinderoptocht Olland
14.00u

Kinderoptocht Nijnsel
14.11u

Kinderoptocht Papgat

Dinsdag 12 februari
10.30u 

Zigeunerbruiloft
Boskant
13.30u

Carnaval voor mensen 
met een beperking

Feesttent Markt
23.45u

Verbranding Wilhelmke 
Pap

Centrum Papgat

ADJUDANT FLORIS

PRINS BART PAP D’N URSTE

2012-
2013 NOANEGET R’D EILLEW EK PLAP

P
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