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Folders deze week:

Hart voor Rooi

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?
Ongeacht waar u verzekerd 
bent, u heeft de keuzevrijheid 
voor uw schadebedrijf. Bij ons 
heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO
• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Bonte Avonden brengen Nijnsel en Olland in de stemming
Het aftellen is nu echt begonnen. Over enkele dagen barst 
het Feest der Feesten weer los. Na de Prinsenzittingen in Sint-
Oedenrode, zijn nu ook Olland en Nijnsel warmgedraaid. Af-
gelopen vrijdag en zaterdag vonden daar de Bonte Avonden 
plaats in De Loop’r en in De Beckart. Ook dit keer werd het 
een volksfeestje pur sang. Artiesten van eigen bodem, grappen 
over dorpsgenoten. Kortom, een feest van herkenning. Nu ook 
deze dorpen in de stemming zijn, mag carnaval beginnen!
» lees verder op pag. 29 & 31» lees verder op pag. 29 & 31

Eerste uitslag TipMooiRooi

Sint-Oedenrode loopt uit voor optocht

Ga je kijken naar de optocht?Rooienaren lopen massaal uit voor de carnavalsoptocht van aanstaande 
zondag. Dat is één van de conclusies van het eerste onderzoek van Tip-
MooiRooi.nl. Bijna 230 mensen reageerden op vragen over carnaval en 
het parkeerbeleid in Sint-Oedenrode. De uitslag van het parkeerbeleid 
volgt volgende week. 

Hiernaast ziet u dat maar liefst 90% van de ondervraagden een kijkje 
gaat nemen bij de optocht van Papgat. 6% doet dat niet en 4% weet 
het nog niet. Een teken aan de wand dat de parade populair is onder de 
mensen. “Super om dit te horen”, reageert voorzitter van de commis-
sie optocht Henry van der Zanden verheugd. “Het is ieder jaar erg druk 
aan de route, dus we hadden het een klein beetje verwacht, maar een 
bevestiging is altijd fijn. Vooral voor de clubs en verenigingen is het een 
groot compliment. Zij zorgen er ieder jaar weer voor dat de optocht een 
hoog niveau haalt. Ook dit jaar belooft de optocht afwisselend en ver-
rassend te zijn.”  

Wilt u mee doen aan het volgende onderzoek van tipmooirooi? Word 
dan ook raadgever van het burgerpanel en meld u aan 
via www.tipmooirooi.nl. 

» Kijk voor de overige uitslagen op pag. 13

UITSLAG: 

90% ja

6% nee 

4% weet ik niet

Meld u aan voor het 

ROOISE 
BURGERPANEL 

via www.tipmooirooi.nl

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meepraten, meedenken 
over Sint-Oedenrode 

Meld u aan via 
www.tipmooirooi.nl

UW MENING TELT!

CARNAVAL VIER-DE IN PAPGAT!!

Dizze krant beantwoordt de vraog......
Waor ge hinne moet deez' daog.........
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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
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 1
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
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

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

DANKBETUIGING

Ons verdriet zal veranderen in weemoed en weemoed
in heimwee. Heimwee naar een mooie ti jd met veel

goede herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens

Marinus van den Berk
Uw aanwezigheid bij de uitvaart en de begrafenis, de kaarten, 

de bloemen en de vele andere lieve reacti es die wij ontvingen, hebben 
ons goed gedaan. Ons hartelijke dank hiervoor.

Een bijzonder woord van dank aan dokter van Mil en dokter de Roos,
pastor Rens, Rian van Acht, Standby thuiszorg en uitvaartverzorging A. Kuis.

Kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Februari 2014

Omleiding vrachtverkeer Nijnsel: 
“experiment geslaagd”
Het omleiden van het vrachtverkeer 
in Nijnsel over de Industrieweg, 
waardoor de kom wordt ontlast, 
heeft een duidelijk effect gehad op 
het aantal verkeersbewegingen. Het 
college wil het experiment daarom 
omzetten in een vaste afsluiting van 
het centrum voor vrachtverkeer. 

Maar voordat het zover is, gaan por-
tefeuillehouders René Dekkers en 
Cees van Rossum nog een keer om de 
tafel met de belangengroeperingen 
waarmee het experiment ook is voor-
bereid. Als die het standpunt van het 
college delen, wordt het uitgevoerd. 

Vast staat, dat de maatregel voorlopig 
beperkt blijft tot vrachtverkeer. 
Het experiment heeft drie maanden 
geduurd. De maatregel was genomen 
om in de dorpskern meer verkeersvei-
ligheid te krijgen, en minder overlast 
door trillingen bij de aanwonenden. 
Bovendien is de Lieshoutseweg door 
de kom niet ingericht voor vrachtver-
keer. De industrieweg is veel breder 
en overzichtelijker. Er zijn ook voor-
standers om de maatregel in te voe-
ren voor alle gemotoriseerd verkeer, 
maar volgens Dekkers is dat voorlopig 
niet haalbaar. “Deze maatregel is al 
een compromis.” 

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
en de oprechte steun, in welke vorm dan ook, die wij van jullie 

ontvangen hebben na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Theo van der Wijst
Jullie medeleven heeft  ons getroff en en gesteund. In het bijzonder 

bedanken wij degenen die Theo hebben verzorgd:
Huisarts Vermeulen en de Visser

Verpleegteam Pantein
VPTZ

W. van der Wijst
Kinderen en kleinkinderen

Tattoo4You naar het Kofferen

Tweede inloopdag fusie goed 
bezocht

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Nadat You! Fashion for women vori-
ge week bekendmaakte dat de win-
kel gaat verhuizen naar het Koffe-
ren, maakte Tattoo4You deze week 
hetzelfde nieuws wereldkundig. Na 
twee jaar gaat de zaak afscheid ne-
men van de locatie aan de Eerschot-
sestraat.

Tattoo4You zal zich gaan vestigen 
tussen de Wereldwinkel en de Sho-

armazaak Amon in. De oppervlakte 
van het nieuwe onderkomen is fors 
groter dan de huidige tattooshop. 
De familie Smits, eigenaar van Tat-
too4You richt zich op tatoeëren en 
lichaamssieraden, maar zal ook de 
markt van laseren aanboren. Steeds 
meer mensen willen een tatoeage 
laten verwijderen door middel van 
laseren. Vanaf eind maart kan dat 
aan het Kofferen in Sint-Oedenrode. 

Een klompenmaker is niet meer ...

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
en de lieve steunbetuigingen die wij hebben mogen 

ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa

Jan van de Laar

Mede hierdoor zijn we als familie in staat geweest om hem het afscheid 
te geven dat hij verdiende. In het bijzonder willen wij huisarts Maurice 

van Osch bedanken.

Riet van de Laar-Verhoeven, John en Karin, Marianne en Peter, 
Annemarie en Stef en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, februari 2014     
 

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

De tweede inloopdag in het Rooi-
se gemeentehuis voor burgers die 
zich betrokken voelen bij de ge-
meentefusie, of er meer van wil-
len weten, heeft meer publiek ge-
trokken dan de eerste. 

Afgelopen woensdag was het aan-
merkelijk drukker dan maandag 

de week daarvoor. Waren het de 
eerste inloopdag vooral bekende 
gezichten, op de tweede wisten 
zo’n 40 burgers de weg naar het 
gemeentehuis te vinden, raad-
pleegden de informatieborden en 
lieten zich informeren door politici 
en ambtenaren.
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Dag van Burgerhulpverlening en reanimatie op 8 maart

Stilstaan bij hulpverlening en reanimatie

Hoe belangrijk is burgerhulpverle-
ning en reanimatie? Veel mensen 
beseffen de importantie, vooral als 
ze zelf of een familielid levensred-
dend zijn geholpen. Toch belanden 
deze thema’s vaak in de hoek van 
vergetelheid. Daar wil Stichting 
Rooi Hartsafe wat aan doen. Daar-
om houdt het op 8 maart aanstaande 
een Dag van Burgerhulpverlening 
en reanimatie in de brandweerka-
zerne van Sint-Oedenrode.

Rooi Hartsafe is één van de initi-
ators van het “belangrijke evene-
ment” zoals Toin Lathouwers het 
zelf noemt. De Rooienaar zet zich 
al jaren in voor een veiliger Rooi. 
Dat gaat alleen ‘samen’, daar is hij 
van overtuigd. “Door oog te heb-
ben voor elkaars zorg en activiteiten 
ontstaat er ongevraagd een vorm 
van burger-participatie, en dat is 
een doel waar Stichting Rooi Hart-
safe graag in verder wil. Dat kan op 
verschillende manieren. We moeten 
voorkomen dat iemand straks denkt 
‘de ambulance is verderop in de wijk 
geweest. Had ik het maar geweten 
dan had ik kunnen helpen.’ Op 8 
maart komen brandweer en politie 
ook tips geven hoe dat bereikt kan 
worden”, vertelt Lathouwers. De 

politie zal onder andere vertellen 
over het Burger Informatie Netwerk 
(BIN). Dat is een systeem waarin 
buurtbewoners elkaar kunnen infor-
meren en waarschuwen via de mail. 
Dat kan gaan over allerlei belang-
rijke onderwerpen.
Veilig voelen op alle gebieden, en 
dat samen realiseren. Dat heeft 
Lathouwers voor ogen. Natuurlijk 
ook op het gebied van reanimatie en 
burgerhulpverlening. Lathouwers: 
“Er zijn nu binnen de twee postco-
des 120 mensen aangemeld voor 
Hartslag.nu. Zij krijgen een sms van 
112 als er in de buurt hulp nodig is 
op het gebied van reanimatie. We 
hopen dat dat er nog veel meer wor-
den, zodat de vele AED’s in ons dorp 
op het juiste moment goed gebruikt 
worden.”

Reanimatiemarathon
Een belangrijk en spectaculair on-
derdeel van de dag is de reanimatie-
marathon. Verenigingen worden uit-
genodigd om met een ploeg/team 
van ongeveer drie of vier personen 
gedurende 20 minuten te reanime-
ren. Een docent zal daarbij aanwij-
zingen geven. Na 20 minuten komt 
een andere vereniging aan de beurt. 
Zo proberen ze gedurende vier uren 

deze middag de reanimatiepop con-
tinu te reanimeren. Een geweldige 
uitdaging om aan deel te nemen. 
Verschillende clubs hebben zich al 
aangemeld, maar er is nog plek voor 
extra teams. Als premie op deelna-
me stelt Rooi Hartsafe per vereni-
ging/bedrijf twee vouchers voor een 
gratis cursus “Reanimatie met AED” 
ter beschikking, ter waarde van 
€ 30,- elk. Opgave voor deelname 
kan gedaan worden per e-mail: 
aed@rooihartsafe.nl vóór 1 maart 
2014. 

Informatie
Behalve de marathon wordt op 8 
maart veel nuttige informatie gege-
ven over burgerhulpverlening en re-
animatie. Dat komt op het conto van 
Stichting Rooi Hartsafe, brandweer, 
politie en de gemeente Sint-Oeden-
rode.  “We willen vrijwilligerswerk 
uitdragen, maar vooral meer bur-
gerhulp creëren. Op den duur zullen 
we steeds meer voor elkaar moeten 
betekenen”, besluit de mede-orga-
nisator.

Dag van burgerhulpverlening en 
reanimatie. Zaterdag 8 maart van 
13.00 tot 17.00 uur, brandweerka-
zerne Sint-Oedenrode.

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

prijsplukker
Sleutelbloem (Primula acaulis)

0.79
Per stuk 1.29

Diverse kleuren, 13 cm hoog, 
half schaduw,
potmaat 10,5 cm.
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UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 27/02  t/m wo 05/03/2014
The Monuments Men (€7,50) do. 20:00, vr. 21:15, za./ma./wo. 21:00 u. zo. 19:30, Di. 18:30 

Toscaanse Bruiloft (€ 7,50) vr. 19:00 za./ma./wo. 18:30 di. 21:00 De LEGO Film 3D NL 
(€ 6,50) vr. 16:45 za./ma./di./ wo. 16:00 zo. 17:00 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za./ma./di./wo. 
11:30, zo. 12:15 Mr. Peabody & Sherman 2D NL (€ 6,50) za./ma./di./wo. 13:45, zo. 14:30 

SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Like Father, Like Son  (€6,00)  do/vr 14:00 LADIES 
NIGHT: Hartenstraat (€ 13,50) wo. 12 maart 20:00 

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/THEE 
bij Biobest 50+
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderhamburgers

4de gratis

SPECIAL

Uienkruier

100 gram

1

55

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

gratis 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

GEPANEERDE SCHNITZELS

4 STUKS

6

50

SHOARMA PAKKET

500 GRAM SHOARMA 

BROODJES & SAUS

PER PAKKET

6

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

http://KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Twaalf zonnepoorten weer ingepakt
Wekenlang heeft politiek Sint-
Oedenrode kunnen genieten van het 
twaalfdelige kunstwerk van de Rooise 
kunstenaar Herman Rademaker. Het 
kunstwerk, ’12 Zonnepoorten’ ge-
naamd, is maandagochtend weer 
ingepakt. Het was daar voor een 
tijdelijke expositie, maar misschien 
worden ze toch aangekocht of ge-
schonken.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Nieuwe artistiek leider legt lat Theaterkoor Rooi nog hoger

Het afscheid van Mario Lamers en 
Maureen Mitzer kwam vorig jaar 
hard aan bij Theaterkoor Rooi. 
Dankzij deze twee artistieke leiders 
werd het niveau van het koor ieder 
jaar beter. Na maanden van speuren 
komt het bestuur met een ambiti-
euze en professionele vervanger in 
de persoon van Raf De Keninck. Een 
Belg, gepokt en gemazeld in de mu-
ziekwereld. Hij heeft grootse plan-
nen.

Een drieluik… Met dat lumineuze 
plan kwam De Keninck afgelopen 
vrijdag op de proppen. De lat komt 
hoger te liggen en dat is nu precies 
wat het bestuur voor ogen heeft. De 
Keninck is een grote vis. Op dit mo-
ment is de Vlaming directeur Muziek 
aan de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten te Tilburg. Daarnaast is hij 
sinds 2013 artistiek leider van het 
Vlaams Sinfonietta. Ook won hij 
vele prijzen, zoals de BAP-Sabam-
prijs (1997) voor zijn bijzondere in-

zet op het vlak van hedendaagse 
kamermuziek, de Willem Pelemans-
prijs (1997), het laureaat van de in-
ternationale wedstrijd Orpheus-prijs 
(1997), het laureaat van de Dexia 
Classics (1992), het laureaat van 
de Nederlandse Nationale Kamer-
muziekwedstrijd te Almere (2005) 
en halve finalist van het internatio-
nale kamermuziekconcours Gaetano 
Zinetti te Verona, Italië. In 2014 
ontving hij de Fuga Trofee voor de 
promotie van hedendaagse Vlaamse 
muziek. 
Het is dan ook logisch dat hij een 
goed netwerk heeft opgebouwd. 
De Keninck zet dat meteen in om de 
nieuwe productie met het theater-
koor op touw te zetten. Het drieluik 
wordt uitgesmeerd over een peri-
ode van vijf jaar en vertelt het ver-
haal van Napoleon vanuit de ogen 
van zijn knecht. In mei 2015 vindt 
de eerste editie plaats in sporthal De 
Streepen. Daar vond in 2013 ook 
PerMissie plaats. Bert Appermont en 

Gabrielka Clout dirigeren het stuk.

Iedereen mag op 22 maart auditie 
doen voor dit stuk. Geen verrassing 
voor de huidige deelnemers, want 
dit hoort bij de standaardprocedu-
re. Het biedt tevens de ruimte voor 
nieuwe zangers en zangeressen die 
hun talent aan het publiek willen to-
nen. Vooraf inschrijven is verplicht. 
Dit moet voor 10 maart via 
secretariaat@theaterkoorrooi.nl. 

Mari Thijssen stelt Raf De Keninck voor aan de Rooise pers.

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 28 februari kun je, als je wilt, komen kaarten in car-
navalskleding, om alvast een beetje in de stemming te ko-
men. De kaarten liggen om 20.00 uur voor het jokeren en 
rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. 
Maar de koffie en thee is al om 19.30 uur klaar. Er wordt na 
afloop ook weer een loterij gehouden. Vanavond is er geen 
kaas en worst, maar roggebrood en zult. Voor de workshop 
“zelf kaarten maken” op 12 maart kunnen jullie je aanmel-
den bij Tonnie van Zoggel tel. 475726

Grote schoonmaakdag in 
Sint-Oedenrode, …wie helpt?
Het begint bijna traditie te worden, de (nationale) schoon-
maakdag in maart. Het doel van deze dag is burgers nog 
meer bewust te maken dat het afval in een afvalbak 
hoort. Gelukkig vinden we elkaar en slaan we de handen 
ineen onder het motto: “Vele handen maken licht werk”. 
Ter info: in 2013 werd door circa 90 deelnemers 1040 kg 
vuil verzameld!

Het is niet alleen het oog wat daarmee gediend is, ook 
voor de planten- en dierenwereld is de aanwezigheid van 
“ons afval” een ongezonde en ongewenste situatie.

Zaterdag (voormiddag) 15 maart 2014 is het weer zover. 
Tijd om de handen enkele uren uit de mouwen te steken! 
Info volgt.

Bij RegioBank… 
bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  
die u kent.

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt. 

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis 
via internet of met onze mobiele app.

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen  
en gewoon goede producten.

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.  
Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon  
naar een lokaal telefoonnummer.

kunt u altijd even binnenlopen voor advies  
en een kop koffie. 

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende  
plekken. Wij blijven in de buurt.
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Profiteer van het voordeel & gemak 
van al uw geldzaken onder één dak.
Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een  
fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee!

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Uitgiftepunten bieb 
wegbezuinigd
En wéér is er een bezuinigingsmaatregel onderweg. En 
wéér wordt er geknabbeld aan de leefbaarheid in de 
kerkdorpen. Ditmaal zijn de uitgiftepunten voor de bieb 
de klos: eind van dit schooljaar worden die opgeheven. 
Voor het gebruik in het onderwijs zal de dienstverlening 
wel blijven. 

De maatregel is een gevolg van de ton subsidie, die de 
bibliotheek structureel per jaar minder krijgt van de ge-
meente. Volgens portefeuillehouder Jeanne Hendriks 
wordt er overigens heel weinig gebruik gemaakt van de 
uitgiftepunten. 

Afspraken tussen bibliotheek de Meierij en gemeenten 
zijn vastgelegd in het zogeheten basispakket. Daarnaast 
kan elke gemeente met de bieb een maatwerkpakket 
afspreken. In Rooi is gekozen voor leesbevordering van 
jeugd tot en met 12 jaar, laaggeletterdheid krijgt een la-
gere prioriteit. Voor dat laatste is een particulier initiatief 
opgestart.   

Kijk voor Carnavalsfoto’s 
op www.mooirooi.nl
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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  VAN €  15,75  NÚ € 11,11
   (AANBIEDING GELDIG T/M DINSDAG 4 MAART)

5.74 

3.6969 KORTING
35%

11.59 

7.9999 KORTING
30%

AH Broodsnacks  
Diverse varianten,  
combineren mogelijk

Bijv. AH worstenbroodjes

2 pakken

3.38 

2.53

2 pakken

2PRIJS
HALVE
e

Carnaval 
wordt een feest...

Jupiler
Krat 24 flesjes  
à 0.25 liter*

Bavaria
Krat 12 flesjes  
à 0.3 liter*

Dommelsch
Krat 24 flesjes  
à 0.3 liter*

13.39 

9.39KORTING
€4
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 Gratis Eftelingpunt

bij deze aanbieding.
 Gratis Eftelingpunt

bij deze aanbieding.bij deze aanbieding.

KORTING
30%

    Spaar voor €10 entreekorting 

         op de Efteling. Lees meer op pagina 10.

ALLE Hero 
Bijv. cassis
Fles 1.25 liter

1.32   0.92

09
.2

4.
14

Deze aanbiedingen gelden in week 9 van 24 februari t/m 2 maart 2014.
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KORTING
30%

    Spaar voor €10 entreekorting 

         op de Efteling. Lees meer op pagina 10.

ALLE Hero 
Bijv. cassis
Fles 1.25 liter

1.32   0.92

09
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4.
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Deze aanbiedingen gelden in week 9 van 24 februari t/m 2 maart 2014.
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EFTELING

Nieuw: Air Miles korting weken

Pag. 12Nieuw: Efteling
Pag. 4Verwijderen: AGF   

Pag. 2

 START: 24 FEB. 2014 dw/instore
  Editie:

WW/XL &
DNAH

 Instructiefolder Instore communicatie

De sprookjesachtige 

Eftelingweken gaan weer van 

start. Tijdens week 9 en 10 

kunnen onze klanten sparen 

voor Eftelingpunten. Bij elke 

5 euro aan boodschappen en 

bij speciale actieproducten 

krijgt de klant een Efteling-

punt. Bij 4 punten heb je een 

volle spaarkaart waarmee je 

10 euro korting krijgt op een 

entreekaartje van de Efteling. 

Deze entreekaartjes met 

korting zijn alleen verkrijgbaar 

bij de kassa’s van Albert Heijn. 

Klanten die extra informatie 

willen over de Albert Heijn 

Efteling-actie, kunnen de actie-

voorwaarden op de spaarkaart 

lezen of terecht op de website: 

‘www.ah.nl/efteling’.

Veel Efteling plezier! 

AH_Instrf_wk9_EFTELING_V8.indd   1

14-02-14   11:20

MAAK TIJDENS CARNAVAL GEBRUIK 

VAN ONZE AFHAALSERVICE!

ZATERDAG 
van 8:00 tot 18:00 uur
ZONDAG GESLOTEN

MAANDAG 
van 8:00 tot 18:00 uur

DINSDAG 
van 8:00 tot 18:00 uur

Markt 18  |  5492 AB Sint-Oedenrode

T: 0413-472208

OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

Tweede cd popkoor Novelty gelanceerd

Het is behoorlijk druk in Cultureel 
Educatief Centrum Mariëndael. Leden 
van popkoor Novelty, muzikanten van 
de combo, familie, vrienden en an-
dere genodigden kletsen en drinken 
samen een glaasje champagne. Dan 
dempt het geluid en loopt burge-
meester Maas naar voren. Hij gaat 
de tweede cd van het koor “lance-
ren.” Een moment waarop de leden 
al vanaf eind november op wachten.

Eerst houdt Hanneke Erven, voorzit-
ter van het koor, nog een korte toe-
spraak. “Het idee om een tweede cd 
op te nemen, was geboren tijdens 
ons 25-jarig jubileum dat we in de 

Blauwe Kei vierden”, zegt ze. “Op 
die cd moesten dezelfde nummers 
komen, die we tijdens onze voorstel-
ling “Whatsupp” gaan zingen. We 
kwamen al snel bij de Telstar Studio 
in Weert terecht en nu presenteer ik 
trots “Novelty on tour”, onze nieu-
we creatie.” De burgemeester neemt 
het vervolgens over en krijgt daarna 
een schaar aangereikt. “Ik lanceer 
nu letterlijk de cd”, zegt hij triomfan-
telijk. Maas knipt de touwtjes door, 
Iedereen juicht en de burgemeester 
pakt de hoes om hem te tonen. Van-
af nu is “Novelty on Tour” via 
www.popkoornovelty.nl te koop.
Op de cd staan acht covers van be-

kende popliedjes. Allemaal gezongen 
in koorstijl. Hieronder behoren uiter-
aard de algemeen bekende “Rolling 
in the deep” en “Ik neem je mee.” 
Dit alles is gedirigeerd door Peter van 
Beijnum. Op 21, 22 en 23 maart ko-
men al deze liedjes terug in de voor-
stelling “Whatsupp.” Deze is vooraf 
al immens populair, waardoor voor die 
dagen alle kaartjes zijn uitverkocht. 
Degenen die de show nog graag wil-
len zien, krijgen echter een tweede 
kans. Voorzitter Hanneke kondigde 
namelijk ook aan dat ze 24 maart een 
extra uitvoering zullen doen. Hiervoor 
zijn nog wel kaartjes te koop via de 
website.

Bakkerij Foolen in fi nale ‘Lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje’

Jorrit Foolen, eigenaar van Bakkerij 
Foolen uit Sint-Oedenrode, had zich 
een tijd geleden kandidaat gesteld 
voor de jaarlijkse wedstrijd ‘Het Lek-
kerste Brabantse Worstenbroodje’, 
een wedstrijd waar alle bakkers uit 
Brabant aan mee kunnen doen. Jor-
rit is dolblij, want hij heeft te horen 
gekregen dat hij zich onder de tien 
finalisten heeft geschaard.

Omroep Brabant, Scholengemeen-
schap de Rooi Pannen, Summa Col-
lege, Cingel College in Breda en de 
Nederlandse Brood- en banketbak-
kers Ondernemers Vereniging zijn 
op zoek naar het lekkerste Brabantse 
worstenbroodje van 2014. Dit jaar is 
er voor het eerst een mysteryshop-
per ingezet om ook te kijken wat 
voor kwaliteit de “gewone” consu-
ment krijgt. “Ergens tussen 12 ja-
nuari en 24 februari is deze in mijn 
bakkerij geweest”, zegt Jorrit. “Het 

is een hele eer om in de finale te mo-
gen staan, want ik weet hoe kritisch 
ze zijn. Eén klein foutje kan het ver-
schil maken. Ik heb ook nog vijftien 
worstenbroodjes in moeten leveren 
bij de jury en het telt allebei voor de 
helft mee. Nu moet ik me gaan be-
wijzen in de finale bij de Rooi Pannen 
op 17 maart. Dit wordt op 23 maart 
uitgezonden op Omroep Brabant. Ik 
heb me alvast goed voorbereid en 
hoop mede dankzij het gehakt van 
Christian Verheijen met de eer naar 
huis te gaan. Het gaat in ieder ge-
val niet makkelijk worden, want de 
anderen zijn ook bloedfanatiek en 
maken er een hele sport van.”

In 2009 deed Bakkerij Foolen ook al 
mee aan “Het Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje.” Toen ging het er 
vandoor met de tweede plek. “Het 
kwam op de allerkleinste details 
aan”, aldus de eigenaar.
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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

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

 

 

Ons makelaarskantoor is 
gelegen in het voormalige 
Raadhuis op de Markt 2 in 
Sint-Oedenrode. Het kan-
toor ligt midden in het cen-
trum en is uitstekend be-
reikbaar. Onze makelaars, 
Rob van de Laar, Michel 
Notebaart en John Peijen-
burg zijn u graag van di-
enst. Allen zijn beëdigd en 
register Makelaar-Taxateur. 

Rob is geboren en getogen 
in Sint-Oedenrode en heeft 
daardoor ook veel kennis 

van de lokale woningmarkt 
als NVM-makelaar. Michel 
is expert op het gebied van 
de bemiddeling bij aan- en 
verkoop van woningen en 
woning- en bedrijfstaxa-
ties. John is expert op het 
gebied van agrarisch vast-
goed. Rob, Michel en John 
beschikken over een groot 
netwerk om u optimaal 
van dienst te zijn. 

Loop gerust binnen 
of bel ons via: 
0413-745155

Onlangs verkocht in Sint-Oedenrode:

Beelstraat 37 Hoge Vonderstraat 6 F Hortensiastraat 5Coeveringslaan 57 Marijnenstraat 22Louisestraat 26

Nieuw in de verkoop in Sint-Oedenrode:

Baron van Coehoornlaan 10 Beelstraat 28 Primulastraat 9

Protestactie bewoners Markt en 
omgeving
Een groep bewoners van Sint-Oedenrode heeft ernstig bezwaar gemaakt 
tegen de plannen van het gemeentebestuur om het evenementenbeleid 
in Rooi te versoepelen. Dit op het gebied van de geluidsoverlast in het 
centrum.

Hun bezwaren gelden met name de voorgenomen verhoging van de ge-
luidsnorm van 75 naar 85 dBA en het verschuiven van de eindtijd van 
00.00 uur naar 01.00 uur in de nacht bij evenementen in de toekomst. Zij 
schrijven in hun protestbrief o.a.: “De ervaring met het vigerende evene-
mentenbeleid in de laatste decennia, de vele gevallen van geluidsoverlast, 
waarover wij schriftelijk en mondeling bij de gemeente ons beklag heb-
ben gedaan, de gebrekkige handhaving en de o.i. tekortschietende aan-
dacht voor de belangen van de omwonenden doen ons vrezen, dat een 
verruiming van de nu gehanteerde grenzen de overlast alleen maar zal 
doen toenemen. Na aanpassingen, die in verband met de kermis hebben 
plaatsgevonden en die wij positief gewaardeerd hebben, is dit een stap 
terug en misschien wel meer dan een  stap!”

“Een verhoging van de geluidsnorm met 3 dBA geeft een verdubbeling 
van het geluidsvolume. Een verhoging, zoals voorgesteld van 10 dBA be-
tekent minstens een verdriedubbeling!  Wij vinden, dat die belangen van 
omwonenden in de voorgestelde verruiming onvoldoende zijn gewogen. 
In de meeste gemeenten in Nederland is de geluidsnorm voor evenemen-
ten 70, hier en daar 75, maar vrijwel nergens 85 dBA. Bovendien is er 
landelijk gezien eerder een roep om geluidsnormen naar beneden bij te 
stellen dan naar boven.”

“Wij verzoeken u dan ook met klem de voorgestelde wijzigingen in het 
evenementenbeleid geen doorgang te laten vinden.” Het protest gaat 
vergezeld van een lijst met 35 namen en handtekeningen.

Actiegroep Markt e.o.

Lezerspodium....
Door: Actiegroep Markt e.o.

Kijk voor Carnavalsfoto’s op www.mooirooi.nl

Lokale omroep TV Meierij ondertekent 
samenwerkingsovereenkomst
Lokale omroep TV Meierij uit Sint-
Oedenrode heeft op woensdag-
avond 19 februari een intentiever-
klaring ondertekend met de lokale 
omroepen uit de buurgemeenten 
Laarbeek, Veghel-Uden, Boekel, 
Schijndel en Nuenen. Ook de lokale 
omroep Son en Breugel i.o. sluit 
zich hierbij aan.

Op initiatief van Omroep Kontakt 
zijn er sinds juni 2013 gesprekken 
gaande om tot een samenwerkings-
verband te komen. TV Meierij en de 
lokale omroep Schijndel zijn vorige 
maand hierbij aangesloten.
De zes lokale omroepen; Omroep 
Kontakt (Laarbeek), Skyline (Veg-
hel-Uden) Blok (Boekel), TV Meierij 

(Sint-Oedenrode), LOS (Schijndel), 
LON (Nuenen) en de in oprichting 
zijnde omroep Son en Breugel, heb-
ben de intentie op het gebied van 
Organisatie & Financiën, Nieuws-
garing en Techniek elkaar te onder-
steunen en daarin sterker te maken.
Het allerbelangrijkste is echter dat 
elke lokale omroep haar eigen iden-
titeit behoudt. Dit heeft geresulteerd 
in de wil om naar de toekomst toe 
deze samenwerking vast te leggen in 
een document.
Drie werkgroepen gaan aan de slag 
om op de genoemde disciplines de 
mogelijkheden in kaart te brengen. 
Organisatie & Financiën zal o.a. haar 
pijlen gaan richten op het binnen-
halen van reclames voor het hele 

gebied van de gezamenlijke omroe-
pen. Voor grotere bedrijven is, door 
de vorming van het samenwerkings-
verband, reclame maken immers 
een stuk interessanter geworden. Bij 
Nieuwsgaring denken we aan het 
delen van nieuws met elkaar, zeker 
waar het de grensgebieden van onze 
randgemeenten betreft. De werk-
groep Techniek gaat zich bezighou-
den met zaken zoals bijvoorbeeld 
het aanbieden van onze signalen 
aan providers, maar ook richting de 
uitwisseling van apparatuur tussen 
de omroepen onderling. TV Meierij 
verwacht door de voorgenomen sa-
menwerking meer kennis te verwer-
ven en daarmee professioneler te 
kunnen opereren.

Cash & Carry bij bibliotheek de Meierij

Pakken wat je pakken kan
Door de nieuwe samenwerking tus-
sen bibliotheek de Meierij en de 
apotheek wordt er flink met spullen 
geschoven in het Martinushuis. 

De collectie verhuist zoetjesaan naar 
de tijdelijke huisvesting, de huidige 
leeszaal, het voorste gedeelte. De 
overige ruimten worden verbouwd, 
zodat uiteindelijk de apotheek en 
bieb hun definitieve plaats in kun-
nen nemen. Afgelopen vrijdag en 
zaterdag werd alvast veel plaats 
vrijgemaakt. Dit gebeurde dan ook 
door middel van een zogenaamde 
“Cash & Carry”, afgelopen vrijdag 
en zaterdag.
De bibliotheek had alle spullen die 
nog nodig zijn apart gelegd. De in-
stelling hoopte tijdens de Cash & 
Carry van al het overige materiaal 
af te komen. Iedereen was welkom 

om te onderhandelen over de prijs 
van de verschillende spullen. Tafels, 
stoelen, bureaus, stellingkasten, 

archiefkasten, en zelfs de kerstver-
sieringen en voetsteuntjes werden 
weggedaan. Alles moest eruit.
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SuperOpa of SuperOma van het jaar

Heb jij een echte Su-
perOpa of - Oma? 
Doet jouw opa 

of oma iets wel 
heel bijzonders, 
Is jouw oma of 
opa de lief-
ste, stoerste, 

gekste, of 
op zijn of 
haar eigen 

speciale manier helemaal super? Dan 
verdient jouw opa of oma misschien 
wel de titel: SuperOpa of -Oma van 
het jaar! 

Als je denkt dat jouw opa en/of oma 
hiervoor in aanmerking komt, geef 
hem/haar dan op voor de SuperGroot-
ouderVerkiezing van 2014. Stuur een 
foto van jouw opa/oma naar redac-
tie@demooirooikrant.nl  en schrijf er in 
100 woorden bij waarom jouw opa of 
oma zo super is. Insturen kan tot vrij-
dag 14 maart! 
Na dat alle inzendingen zijn verzameld 
barst de verkiezing los op Facebook. 
Via de Facebookpagina van DeMooi-
RooiKrant mag iedereen stemmen. 
Rond de maand mei zal blijken wie van 
deze ‘Superhelden’ gaat strijken met 
de titel SuperOpa of – Oma van 2014.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

VROEGE VOGELS KORTING 
UW VIJVER VOORJAARSKLAAR MAKEN? 

UVC LAMP VERVANGEN OF 
ALVAST VOER INSLAAN?

PROFITEER DAN NU TOT 
VRIJDAG 7 MAART 
VAN 15 % KORTING 
OP ALLE VIJVERPRODUCTEN!

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

Lynn Vorstenbosch wint uitnodiging halve fi nale 
Nationale Voorleeswedstrijd

De jury had het zwaar tijdens de 
voorronde voor de halve finale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze-
ven achtstegroepers en een leerling 
uit groep zeven maakten de zaal in 
Mariëndael muisstil. Verschillende 
spannende vertellingen zetten de 
toon, maar het was uiteindelijk Lynn 
Vorstenbosch van basisschool de 
Kienehoef die er met de uitnodi-
ging voor de halve finale vandoor 
ging. Zij las een passage uit het 
boek “Oorlogsgeheim” van Jacques 
Vriens voor.

“Wanneer ze leest, is ze net de 
hoofdpersoon”, jubelde de jury. De 
winnares ontving naast een plek in 
de halve finale ook nog een boeken-

bon en een officiële oorkonde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Op de 
tweede plek volgde Bram van Sum-
meren van basisschool Dommelrode. 
Hij liet de toeschouwers lachen met 
het humoristische “Het leven van 
een loser, een hondenleven.” Een 
boek dat geschreven is door Jeff Kin-
ney.

Iedere deelnemer kreeg vijf minu-
ten de tijd om een fragment uit een 
boek naar keuze voor te lezen. Elke 
kandidaat had al een kleine overwin-
ning op de naam staan, omdat iedere 
basisschool een eigen voorronde had 
gehouden. “We houden al meer 
dan tien jaar de Voorleeswedstrijd”, 
zegt Sas Evers, organisator vanuit 

bibliotheek de Meierij. “Toch blijft 
het bijzonder dat ieder jaar weer alle 
scholen uit Sint-Oedenrode en om-
liggende kerkdorpen meedoen. De 
wedstrijd is vooral bedoeld om het 
lezen bij kinderen te stimuleren en 
dat lukt denk ik vrij aardig.”

Jan Verhagen, Yvette van Gerwen en 
Birgit Jeuken vormden samen de jury. 
Zij hadden de taak om op een negen-
tal belangrijke punten te letten. Zo 
moest de voorlezer de nadruk leggen 
op bepaalde stukken in de tekst, het 
tempo in de gaten houden, de stem 
op de juiste manier toepassen en het 
publiek meevoeren in het verhaal.

Op 8 maart vindt de halve finale 
plaats in Tilburg. Hieruit komt een 
provinciale kampioen die het op zal 
nemen tegen voorlezers uit andere 
provincies in de hele finale. Deze is 
op 21 mei in TrivoliVredenburg te 
Utrecht.

Feestmaand bij kapsalon Unique

Het is bijna maart en dat bete-
kent….Carnaval? Lente? Het klopt 
allemaal, maar het is ook de feest-
maand van kapsalon Unique. Maart 
is een speciale maand voor eigena-
resse Femke van der Hagen. Dan 
viert haar zaak standaard het jubi-
leum, ditmaal het driejarig bestaan. 
Reden om een feestje te bouwen 
met de klanten.

Mmmmm….iets lekkers bij de kof-
fie, dat is een goed idee! Femke re-
gelt het voor al haar klanten in de 
maand maart. Dat maakt het feestje 
extra compleet. Maar natuurlijk ver-

bindt ze ook nog enkele andere inte-
ressante acties aan het heuglijke feit 
van het driejarig bestaan. Bij een knip 
& kleurbehandeling krijgt iedereen 
een leuke goodybag cadeau. (Zo-
lang de voorraad strekt, dus op=op) 
Ook aan de kinderen is gedacht. Bij 
een knipbehandeling krijgen ze een 
gratis extension of gekleurde plukjes 
in het haar. Met haarkrijt, zodat het 
er na één wassing weer uit is. Dat 
is niet alles, want als de ouders iets 
lekkers bij de koffie krijgen wil de 
jongste best een heerlijke snoepzak. 
Ook dat regelt Kapsalon Unique. 
Het feest kan beginnen…. 

advertorial

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Lynn Vorstenbosch (l) en Bram van Summeren
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Mooi in de buurt
Zandhoef, niet op de voorgrond maar wel gastvrij

Buurtschap 'De Zandhoef' ligt ver-
scholen tussen vier natuurgebieden, 
de Hazenputten, de Krieze, 't Spanck 
en de Moerkuilen. Ook de mensen 
die er wonen hebben niet echt de be-
hoefte om op de voorgrond te staan. 
Maar dat wil niet zeggen dat ze tus-
sen de Dommel en de Weieven achter 
de geraniums zitten. Integendeel, de 
buurtvereniging is er behoorlijk actief 
en staat ook regelmatig klaar om Sint-
Oedenrode en mensen van daarbuiten 
te ontvangen.

In de buurtvereniging op de Zandhoef 
zijn het vooral harde werkers. Er heerst 
een 'geen woorden maar daden' men-
taliteit. Dat heeft zijn voordelen. Als er 
wat moet gebeuren dan zijn er hand-
jes, maar het nadeel is dat er niemand 
voorzitter wil worden. Of dat die voor-
zitter ook echt nodig is, is de vraag. De 
buurtvereniging draait namelijk als een 
tierelier.

Geen nieuwjaarsreceptie
“Het hele jaar door hebben we hier wel 

activiteiten in de buurt”, vertelt Gerard 
van Kessel.  Samen met Gerard, Piet 
van de Sande, Ardien van de Ven en 
Leentje van de Ven praten we over de 
Zandhoef. “We beginnen het jaar altijd 
met een jaarvergadering en dan komt 
al snel de paasbrunch.  Verder hebben 
we elk jaar een fiets- en wandeltocht, 
een barbecue en we sluiten het jaar af 
met een oudejaarsreceptie”.

“Met die oudejaarsreceptie zijn we 
uniek”, zo vervolgt Gerard zijn verhaal. 
“In het begin van het jaar heeft ieder-
een het druk met familiebezoeken, 
nieuwjaarsbijeenkomsten op het werk, 
de tennisvereniging en noem maar op. 
Maar wij zijn ze allemaal voor, want wij 
houden onze receptie al op oudjaars-
dag. Van twee tot vier”. “Maar zo vult 
Piet van de Sande aan, meestal wordt 
het wel later”.

Met de hele buurt eten
Een andere activiteit die enorm aan is 
geslagen is het buurteten, Leentje van 
de Ven legt uit wat dat is.: “Bij het 

buurteten, eten we een middag bij el-
kaar. Iedereen in de buurt kan aange-
ven of hij of zij alleen wil eten of ook 
wil koken. We beginnen dan op ver-
schillende adressen met een voorafje. 
Na het voorafje krijgt iedereen een 
nieuw adres waar het hoofdmenu kan 
worden genuttigd en vervolgens gaat 
iedereen weer op een andere plaats 
het toetje nuttigen. Tenslotte sluiten 
we meestal op één adres af voor een 
gezamenlijke borrel”. Gerard vult het 
verhaal van Leentje aan met de op-
merking dat het niet bedoeling is om 
van het eten een culinair hoogstandje 
te maken, maar dat het vooral om de 
gezelligheid gaat.

Bakhuis
Een nieuwe activiteit die op de Zand-
hoef wordt gehouden is het broodbak-
project. “Tot voor kort was er voor de 
aankomende Rooise communicanten 
altijd een project op de Boelaarshoeve 
in Olland. Daar bakten zij op ambach-
telijke wijze brood met onder andere 
Gijs van Aarle. Maar nu de Boelaars-

v.l.n.r.: Gerard van Kessel, Ardien van de Ven, 
Leentje van de Ven en Piet van de Sande

Van Bonifantenhoeve naar Zandhoef

Het gebied ten noordoosten van de 
Dommel was in de Middeleeuwen 
een groot heidegebied. Die paar 
boeren die er woonden hadden 
veel grond maar weinig opbreng-
sten. In het gebied dat we nu als 
Zandhoef kennen stonden vijf hoe-
ves, Hoeve Strobol, Hoeve Stokven, 
't Spanck, Hoeve Ten Hazenput en 
de Zanthoef. Deze laatste hoeve is 
de naamgever van het buurtschap, 
maar heeft niet altijd zo geheten.

De Bossche Kanunnik, Henric de 

Buc, bezat ten zuiden van 't Everse 
het landgoed 'Ter Heze'. Op dat 
landgoed stond een gelijknamige 
boerderij. In het begin van de vijf-
tiende eeuw schonk De Buc dat 
landgoed aan de stichting 'De Bo-
nifanten'.  Deze stichting had tien 
armlastige studenten onder haar 
hoede genomen, die naast hun stu-
die ook een zangkoortje vormden 
voor de Sint-Janskathedraal in 's-
Hertogenbosch. Met de opbreng-
sten van deze hoeve 'Ter Heze' 
werden de hongerige magen van 

de studenten gevuld. De hoeve 'Ter 
Heze', kreeg daarna dan ook snel de 
naam 'Bonifantenhoeve'.

Ten tijde van de 'Tachtigjarige Oor-
log en de daarop volgende 'Vrede 
van Munster' in 1648 kwamen 
Hollandse troepen in onze regio. Er 
kwam toen een einde aan de bo-
nifantenstichting die de hoeve ex-
ploiteerde. De 'Bonifantenhoeve' 
kwam toen in het bezit van de rege-
ring. Honderd jaar na de 'Vrede van 
Munster' kocht een zekere Antony 
Habraken de hoeve. Twee van zijn 
kinderen erfden de hoeve. Zijn zoon 
Arnoldus bleef op de oude hoeve 
wonen en zijn dochter Maria kwam 
met haar man Jan Verhoeven op de 
nieuwe hoeve te wonen.

Die nieuwe hoeve stond te mid-
den van zandvlakten en heuvels, 
die begroeid waren met een enkele 
boom of struik. Omdat hoeves in 
die tijd vaak werden genoemd naar 
de omgeving waarin ze stonden, 
kreeg deze nieuwe hoeve de naam 
Zant-Hoeve. Die naam verbasterde 
langzaam in Zandhoef en daarmee 
kreeg het buurtschap ten oosten 
van de Dommel tussen de Krieze, 
't Spanck, de Moerkuilen en de Ha-
zenputten haar naam Zandhoef.

onder de vlucht van een vreemde vogel
op weg naar een tussenstop op de grond
wandel ik langs een haast exotisch meer, 
waar de bodem voorheen uit veen bestond

waterlelies en kruid versieren de plas
ik zie hooilanden met knotwilgen,
en de Krieze, een kleine meander 
die ooit een stukje Dommel was

in deze buurt waren de Pastoorse bergen
afgegraven voor te bouwen Rooise huizen

ook om de velden wat op te hogen
en rivierwater beter weg te sluizen

ik kijk nu naar de Zandhoef,
de naamgever van de buurt

waarin men generaties lang woont
en een vereniging velen verbindt
nabij de mooie natuurreservaten
met bossen, vennen, beemden

kuilen en putten en wij de schepping
zo graag in haar waarde wil laten

er wordt nog nauwelijks geboerd
doch men blijft gehecht aan de oude tijd.

Zo biedt Hoeve Strobol onderdak 
aan oude landbouwwerktuigen
en zeldzame voorwerpen uit
overgrootmoederstijd getuigen

zo kent men het jaarlijkse Oogstfeest 
in klederdracht, met straattheater, muziek 

en groots ambachtelijke vertoon;
duizenden bezoekers komen er op af

genieten is dan voor de vele vrijwilligers
een onvergetelijk en dankbaar loon

hoeve gestopt is, houden we dat pro-
ject hier op de Zandhoef”, vertelt Ar-
dien van de Ven. “Op Hoeve Strobol 
staat ook een bakhuis en daar komen 
de Rooise scholieren van de groepen 
vier en vijf nu bij elkaar om brood te 
bakken”.

Oogstfeest
Als we het dan toch over de Hoeve 
Strobol hebben, dan komt natuurlijk 
het jaarlijkse oogstfeest al snel ter spra-
ke. Piet van de Sande legt uit dat op 
de eerste zondag van augustus Hoeve 
Strobol het toneel is van oude am-
bachten. “De oogstdag trekt ieder jaar 
zo'n 2500 bezoekers. Die zien dan met 
eigen ogen hoe het leven op het Bra-
bantse land er tot zeg maar voor 1960 
aan toe ging. Het spelt, wordt deels 
met de zicht gemaaid, maar ook met 
oude maaimachines, die oorspronke-
lijk nog met een paard werden voort-
bewogen. Maar ook de mechanisatie 
van het dorsen, dat oorspronkelijk met 
dorsvlegels gebeurde, is via kopdor-
sers, langsdorsers naar dorskasten op 
het oogstfeest te zien. Er zijn nog ge-
noeg mensen die deze dag nooit heb-
ben bezocht”, zo vervolgt Piet. “Maar 
het is echt de moeite waard om een 
keer naar het oogstfeest te komen. 
Want er zijn nog veel meer oude am-
bachten te zien en bovendien is het 
gewoon een gezellige dag”.

't Is genoeg
Terwijl we praten over het heden en 
verleden op de Zandhoef vliegt er zo'n 
zeshonderd meter boven ons weer een 
Airbus A300 richting Eindhoven Air-
port. “Daar moeten we het ook zeker 
even over hebben”, vertelt Gerard. 
Wat hem betreft is maximum aantal 
vluchten op Eindhoven wel bereikt. “Ik 
moet er niet aan denken dat er nog 
meer vliegtuigen hier over komen en al 
helemaal niet dat er ook 's nachts nog 

gevlogen wordt”.

Internationale motorcross
Nadat het vliegtuig alweer boven Son 
is verdwenen komt de motorcross ter 
sprake. “Vroeger hadden we hier op 
de Zandhoef een internationale mo-
torcross”, vertelt Piet. “Dat was eind 
jaren '50 en begin jaren '60 op de Ha-
zenputten”. Dat vonden wij als jon-
gens natuurlijk allemaal heel indruk-
wekkend. Speciaal voor die motorcross 
is er toen in het bos een startterrein ge-
maakt. Die plaats heette nog lang na 
de laatste cross startterrein. De meeste 
mensen kennen dat terrein nog steeds 
als de 'open plek'. Dat was jarenlang 
een parkeerterrein en er was ook de 
trimbaan. Maar ook de open plek is 
alweer geschiedenis, nu is het weer 
gewoon een bos”, zegt Piet.

Half Nijnsel staat op grond van de 
Zandhoef
Iets waar veel Rooienaren de open 
plek van kennen is de zandverstuiving 
aan de noordrand van het Vresselsbos. 
Die zandverstuiving liep vroeger vanaf 
de Dommel, langs de Hazenputten en 
de Lieshoutsedijk helemaal door naar 
de Eerdse bergen. Met de inzichten 
van nu is het jammer dat die zand-
verstuivingen zijn verdwenen. Op de 
Zandhoef, ongeveer op de plaats waar 
politiehondenvereniging 'Steeds Pa-
raat' alweer vijftig jaar haar oefenter-
rein heeft, lag vroeger de 'pastoor zijn 
berg'. Die grond was van de parochie 
en is onder andere afgegraven om als 
fundering voor de Nijnselse kerk te 
dienen. Maar ook verschillende andere 
plaatsen in Nijnsel en Sint-Oedenrode 
zijn met grond van de Zandhoef op-
gehoogd. Eigenlijk rust een groot deel 
van Sint-Oedenrode op grond van de 
Zandhoef.

Zandhoef 
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Guus en Pleun
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

De inhoud van Rooi Actueel wordt 
telkens bepaald door de actualiteit. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor de 
andere programma’s.

Rondje Rooi 
Tot en met 5 maart in Rondje Rooi 
de volgende onderwerpen: Waar is 
fietspad Bobbenagelseweg gepland? 
- Beelden van een winter die geen 
winter is - Meer informatie over ko-
mend hospice in Rooi - Baby- en 
peuterzwemmen in De Neul - Eric 
Lathouwers en René Dolstra treden 
op in Knoptoren. - Jonge talentjes bij 
buitenschoolse opvang

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 
– 15:00 - 18:00 en 21:00 uur. 

Carnavalsuitzendingen
Samenvatting sleuteloverdracht.
Uitzending van 4 tot en met 7 maart
Om: 01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Carnavalsoptocht trekt door centrum 
Papgat
Uitzending van 3 tot en met 7 maart

Om: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart, 
heeft u uw keuze al bepaald?
TV Meierij helpt u kiezen en zendt de 
interviews met de lijsttrekkers van de 
5 politieke partijen meerdere keren 
per dag uit tot 12 maart  (met een 
onderbreking in de carnavalsweek). 
Maak kennis met hun ideeën, met hun 
gezichten en met alles wat hen bezig-
houdt.  Op 12 maart volgt een lijst-
trekkersdebat dat natuurlijk ook wordt 
uitgezonden door TV Meierij en op 19 
maart volgt vanaf 21:30 uur een live 
verslag van de verkiezingsuitslagen.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog op 
792 MHz. Via UPC analoog op 256 
MHz.
Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 
Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer …  
Like ons en u blijft op de hoogte !!
www.facebook.com/tvmeierij

Programma informatie TV Meierij

Oostenrijk krijgt 
Biggelpad

Tien tennisvrienden en Rooienaren 
togen vorige week naar het Oos-
tenrijkse Kappl, de plek waar ook 
familie Termeer uit Sint-Oedenrode 
is gevestigd. Daar werd een wandel-
pad omgetoverd in het Biggelpad, 
vernoemd naar Lambert van den 
Biggelaar. De wandelgrage onderne-
mer onthulde zelf het bord. 

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

dî durske 
30 jaar

Je vriendinnen

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

Streepenstraat 2 | 5492 BE Sint-Oedenrode | 0413-472741 | www.totalpetshop.nl

Dentastix 
nu vanaf 
€ 5,99

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Ooievaars in Boskant

Gespot in het nest aan de Bos-
kantseweg. In eerste instantie zaten 
er drie ooievaars bij elkaar. Even la-
ter bezetten twee van hen het nest. 
Na een paar minuten vlogen ze weer 

verder al bleven ze eerst even rond-
om het nest cirkelen. Het lijkt er dus 
op dat de ooievaars zich weer gaan 
vestigen in Boskant.

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

1ste keer GESLAAGD
Kaj de Koning

Gefeliciteerd

Jazzavond komt terug

Koningsdag 2014 zit er weer 
aan te komen
Koningsdag 2014 zit er weer aan te komen. De Oranje Vereniging Sint-
Oedenrode is al volop in de weer om er weer opnieuw een geslaagde dag 
van te maken. Vooruitlopend hierop alvast het voorlopige programma.

Na een succesvol en zeer druk bezochte eerste Koningsdag (Kronings-
dag) van afgelopen jaar zijn wij als Oranje Vereniging Sint-Oedenrode 
nu al weer volop bezig om voor Koningsdag 2014 weer een schitterend 
programma in elkaar te zetten.

Mede dankzij het fantastische weer was het vorig jaar een drukte van 
belang in en om het centrum van Sint-Oedenrode. De Kinderspeelgoed-
markt, die als een lint door het centrum stond opgesteld, trok, zoals alle 
voorgaande jaren, enorm veel kijkers en vooral ook kopers. Iedereen die 
een kraam had gehuurd of ergens anders een plaatsje had gevonden was 
uitermate tevreden met de verkoopresultaten. Ook de kinderen met de 
versierde fietsen hadden erg goed hun best gedaan om die prachtige, 
fel begeerde bekers in de wacht te slepen. Op het met zon overgoten 
kerkplein zorgden Marloes Verduijn en Erik Lathouwers, samen met de 
DJ voor een waar muzikaal spektakel. En natuurlijk niet te vergeten De 
Brabantband die voor het grote podium een prachtige muzikale show 
weggaf. Ook dit jaar gaan we, als Oranje Vereniging, proberen om er 
weer iets moois van te maken.

We beginnen op vrijdagavond 25 april. De bedoeling is om, samen met de 
Rooise Horeca, de jazz-avond weer nieuw leven in te blazen. Op diverse 
podia zullen allerlei orkestjes te horen en te zien zijn.  Zaterdag 26 april zal 
onze burgemeester Peter Maas weer traditiegetrouw de vlag hijsen en het 
startschot geven voor Koningsdag 2014.  Samen met de Brabantband zul-
len kinderen, en dit jaar ook hun opa’s en oma’s, met versierde fietsen mee-
dingen naar de eer van de mooist versierde fiets. De bekers en medailles 
staan en liggen al klaar. Natuurlijk zal ook de Kinderspeelgoedmarkt weer 
plaatsvinden, maar naar alle waarschijnlijkheid in een iets andere opstelling. 
Op de diverse podia, door het centrum verdeeld, zullen tussen 14.00 en 
18.00 uur een 5-tal koren optreden met zeer gevarieerde, verrassende lie-
deren. We zijn nog bezig en in onderhandeling om voor de kinderen enkele 
leuke attracties te regelen. En natuurlijk zal er ook van alles te eten zijn.  Dit 
is, onder voorbehoud, zo’n beetje het programma.

U ziet het, als de weergoden ons goed gezind zijn, weer een dag om naar 
uit te kijken. Schrijf de data alvast en in uw agen-
da’s zodat u er zeker rekening mee kunt houden 
en er weer bij kunt zijn. We zullen u op de hoogte 
houden van onze vorderingen.

Namens de Oranje Vereniging,
Will van der Linden

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen 28
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S ‘en 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking 
en Steunverlening. Dit zijn de ba-
siselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met de rubriek Se-
niorenRAADgevingen verschijnen 
in de weekbladen met onderstaan-
de 5 thema’s.  

1.In Rooi: Alertzorg, kleinschalige 
thuiszorg in Sint Oedenrode. 
Wat houdt dit precies in? Een zorg-
vraag kan tot op bepaalde hoogte bij 
u thuis worden ingevuld, met man-
telzorg, vrijwilligersondersteuning 
en/of professionele zorgverleners.
Als de zorgvraag meer complex en 
persoonlijk wordt, is het fijn als er 
een keuze gemaakt kan worden uit 
verschillende zorgaanbieders. 
Met het team van Alertzorg heeft u 
de eigen regie over de invulling van 
uw zorgvraag grotendeels zelf in 
handen. U heeft grote vrijheid om 
te bepalen wanneer u de zorg wilt 
en door welke zorgverlener(s) deze 
moet worden uitgevoerd. Zie ook 
www.alertzorg.nl 

2.Uit de regio: Accent op ieders 
Talent
Doel is burenhulp en het meedoen 
in de wijk/buurt verhogen! Bewo-
ners & ondernemers gaan actief op 
zoek naar het talent in de wijk. Wat 
kunt u doen? Waar kunnen anderen 
u helpen? Verbinden en versterken 
dat wat al aanwezig is! Natuurlijk 

sluiten maatschappelijke en ge-
meentelijke organisaties aan bij de 
ontwikkeling in de wijk. Daardoor is 
het programma altijd succesvol, het 
gaat uit van wat wel  kan! Dus ….is 
er een dorpsraad, bewonersorgani-
satie of wijkraad enthousiast? Dan 
staat ONTwikkelbedrijf 3.0 in voor 
een succesvol implementatie traject. 
Meer informatie: Lieneke 
Verspaandonk, 06-52174910 of via 
lieneke@chello.nl zie ook 
www.ONTwikkelbedrijf3punt0.nl

3. Tip van de week:    
over prostaatkanker.
Deze keer bij wijze van uitzondering 
een tip die alleen bestemd is voor de 
heren.
Veel oudere mannen hebben pro-
blemen met plassen. Dit komt vaak 
door een vergrote prostaat. Laat 
daarom op tijd uw bloed contro-
leren want in deze test kan de arts 
de PSA waarde vast stellen. Is deze 
PSA waarde te hoog dan kan dit 
probleem vaak nog goed behandeld 
worden door het gebruik van me-
dicijnen om daardoor de prostaat te 
laten slinken. 
Maar u kunt er zelf ook aan mee-
werken om de PSA waarde laag te 
houden en klachten die verband 
houden met plassen te verminderen 
door o.a. koffiedrinken  en alcohol-
gebruik te minimaliseren.

4.Activiteit: Hoe regel ik mijn 
nalatenschap?
Als u overlijdt is er een nalatenschap 
van bezittingen en van schulden. 
Deze worden verdeeld onder de erf-
genamen. De erfgenamen worden 

aangewezen door de wet (familie-
leden) of door uzelf. U kunt zelf ook 
erfgenamen aanwijzen bijv. vrien-
den, buren, mantelzorgers, goede 
doelen enz. Via een testament kunt 
u bepalen welk deel iedereen krijgt 
en u kunt ook opnemen wie van uw 
wettelijke erfgenamen juist niets ex-
tra krijgt. Vraag kosteloos inlichtin-
gen bij een notaris of vraag naar het 
boekje: Hoe regel ik mijn nalaten-
schap? Telefonische informatie via 
de notaristelefoon 0900-3469393 
(€ 0.80 per minuut) of via de web-
site www.notaris.nl

5. Agenda: 2 filmavonden in 
Sint-Oedenrode.
Filmavond in Mariendaal  27 febru-
ari om 20.15 uur wordt hier de film 
Jagten vertoond. Een kleuterleider 
wordt door een vijfjarig meisje ten 
onrechte beschuldigd van misbruik. 
Hierdoor verandert zijn hele leven 
omdat de inwoners van het dorp 
zich tegen hem afzetten. Entree 
€ 4,00
Filmavond in Odendael 10 maart 
om 19.00 uur de film Life of Pi. Een 
Indiaanse jongen overleeft samen 
met enkele dieren een scheepsramp. 
Entree € 3,00

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Senio-
renraad, Bert Heijen tel. 474508, of 
stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl. 

Filmclub senioren: Life of Pi
Op maandagavond toont de Film-
club Senioren de film Life of Pi in 
de zaal Maas en Dieze in Odendael. 

Het leven van Pi vertelt in een prach-
tige verfilming het ongelooflijke ver-
haal van Piscine Patel, een zestienja-
rige Indiase jongen, wiens vader een 
dierentuin in India heeft. Wanneer 
de familie besluit het land te verlaten 

wordt de hele dierentuin ingescheept. 
Maar het schip vergaat en de enige 
overlevenden op de reddingssloep 
zijn Pi, een hyena, een zebra met een 
gebroken been, een orang-oetang 
en …… een tijger van 200 kilo! Duur 
van de film: 127 minuten. Aanvang: 
19:00 uur (zaal open 18:30 uur) En-
tree:  € 3,50 (incl. koffie/thee tijdens 
pauze)

Welzijn de Meierij is op zoek naar 
vrijwilligers voor het internetcafé
Het doel van het internetcafé is om 
ouderen kennis te laten maken met 
de nieuwe digitale mogelijkheden.  
De computer en tablets nemen een 
steeds belangrijkere plaats in. Leren 
werken met deze nieuwe mogelijk-
heden vinden ouderen vaak geen 
noodzaak, maar het blijkt dat velen 
er toch wel meer van willen weten. 

Of het nu gaat om internetten, in-
formatie via de computer opvragen, 
e-mail verzenden en ontvangen, 
een brief maken en printen, of leuke 
spelletjes spelen. Bij het internetcafé 
kan men terecht met deze vragen.
Een groep van ongeveer 20 deskun-
dige vrijwilligers helpen de mensen  
hierbij graag in een gezellige en on-
gedwongen sfeer. Nu vraagt deze 
groep uitbreiding , als u van com-
puteren houdt en dit graag aan an-
deren overbrengt, kunt eens vrijblij-
vend een gesprek aanvragen om te 
kijken of dit wellicht bij u past. 

Op maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag kunnen mensen terecht 
van:
1e uur: 09.30 - 10-30 uur en 2e uur: 
11.00 - 12.00 uur en op 

donderdagavond:
1e uur: 19.00 - 20.00 uur
2e uur: 20.15 - 21.15 uur
Heeft u op deze dagen nog wat 
ruimte en bent u geïnteresseerd dan 
kunt u contact opnemen met Wel-
zijn de meierij, 073-5441400 of mai-
len naar info@welzijndemeierij.nl  en 
vragen naar Gerry Jochems
 
Deelname
Bent u geïnteresseerd en wilt u le-
ren met de computer te werken, 
dan bent u van harte welkom in ons 
Internetcafé, gevestigd in: “De Ont-
moeting” op de eerste verdieping in 
kamer 1.56. Er bestaat ook de mo-
gelijkheid om uw eigen laptop, ta-
blet of iPad mee te brengen, zodat 
u eventueel direct met uw vragen 
geholpen kunt worden en kunt oe-
fenen met uw eigen apparaat. Voor 
meer informatie kunt u binnenlopen 
tijdens de openingsuren, of bel-
len met: Mies Kreijveld tel. 0413-
787011

Kosten
De kosten voor ondersteuning in het 
Internetcafé bedragen € 1,00 per 
uur.

Cursus iPad en tablet Androïd
Veel mensen stappen over van een 
computer/laptop naar een iPad of 
tablet, omdat deze systemen erg 
gebruiksvriendelijk zijn.  Beide ta-
blets verschillen zo van elkaar dat 
je beide tablets niet gelijktijdig kunt 
aanbieden. 

De K.B.O. gaat in samenwerking met 
Welzijn De Meierij en het Internet 
Café daarom zowel een cursus aan-
bieden voor de iPad als voor de tablet 
Androïd. Wilt u de mogelijkheden 

van uw iPad of tablet leren kennen is 
het zinvol om een cursus te volgen. In 
de cursus leert u de basisbeginselen 
van uw iPad/tablet. We starten met 
de uitleg over de iPad/tablet zelf en 
verbinding maken met een netwerk. 
Verder komen aan  bod: mailen en in-
ternetten  met uw iPad/tablet en na-
tuurlijk maakt u kennis met de stan-
daard apps (o.a. de agenda, kaarten 
en foto’s) en leert u apps downloa-
den. We werken aan de hand van 
een boek van Seniorweb.  De cursus 

bestaat uit 5 lessen van 2 uur.  Bij vol-
doende deelname, 10 cursisten, gaat 
de cursus door. Het is de bedoeling 
om de cursus, die vijf woensdagen 
achter elkaar wordt gegeven, na de 
carnaval te starten op woensdagoch-
tend 12 maart in Mariendael. Tijd: 
9.30 – 11.30 uur, inclusief een kof-
fiepauze . U ontvangt bericht als de 
cursus doorgaat. Informatie over kos-
ten en aanmelden: 
Frits Bakker tel.: 0413 472456, 
E-mail: fbakker@onsbrabantnet.nl

Nieuwe naam ledenblad KBO
Tijdens de jaarvergadering van KBO 
Sint-Oedenrode werd de nieuwe 
naam voor het ledenblad door hoofd-
redacteur Ger Brouwer onthuld.  Sinds 
begin 2013 is het ledenblad helemaal 
vernieuwd en is er een prijsvraag uit-
geschreven voor een nieuwe naam. 
Wim van Rooij, links op de foto, was 
de winnaar met zijn inzending Senior-
Rooi. Hij kreeg van de hoofdredacteur 
een dinerbon voor twee personen 
aangeboden en de nieuwe naam in 
A3 formaat. De KBO-afdeling kreeg 
in 2013 liefst 128 nieuwe leden. En 
is met ruim 1400 leden een van de 
grootste verenigingen in Sint-Oeden-
rode. De kerkdorpen Boskant, Olland 
en Nijnsel hebben ook nog een eigen 
KBO-afdeling.

Wim van Rooij (l) en Ger Brouwer

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android
Het complete carnavalsprogramma op uw smartphone!! 
Check de nieuwe mobiele website van 
www.mooirooi.nl!! Mis niets van Papgat carnaval!
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Samen sterker

www.rabobank.nl/stos

Regel uw bankzaken ook tijdens de carnaval 24 uur per dag via internet.

Wij wensen u een gezellige carnaval toe!

zijn onze
kantoren
gesloten. 

Op
maandag 

3 maart

Maak afspraken vòòr je kinderen gaan drinken

Met alleen de twaalfjarige Mischa 
en een vijftal ouders viel de opkomst 
tegen. Eigenlijk was het de bedoe-
ling dat er vorige week dinsdag 
veel meer ouders en pubers zouden 
komen naar de voorlichtingsavond 
over alcohol. De gemeente organi-
seerde samen met Welzijn de Meie-
rij, Novadic Kentron, de GGD en de 
politie deze bijeenkomst in Mariën-
dael in het kader van NIX18.

“De effecten van alcohol op het li-
chaam zijn veel slechter dan dat 
we ooit hebben gedacht”, vertelt 
Bernhard van 't Klooster van Nova-
dic Kentron. “Dat geldt voor vol-
wassenen, maar nog veel meer voor 
jonge mensen. Als je één keer een 
intoxicatie hebt  gehad, dan kun je 
er eigenlijk zeker van zijn dat je één 
schoolniveau bent gezakt”. Van 't 
Klooster legt dan uit dat een intoxi-
catie, de vakterm is voor een alco-
holvergiftiging.  

Topje van de ijsberg
Yvon Dieks van de GGD vult Van 
't Klooster aan. “Er zijn veel meer 
kinderen die een alcoholvergiftiging 

oplopen dan dat de officiële cijfers 
doen vermoeden. We zien als GGD 
alleen het topje van de ijsberg. Ge-
woon omdat we niet weten hoeveel 
kinderen met een alcoholvergiftiging 
thuis in hun eigen bed hun roes uit-
slapen”.

Hoe bereik je de jeugd
“Het is lastig om de jeugd te berei-
ken”, geeft Dieks toe. “Maar wat op 
de meesten wel indruk maakt zijn de 
gevolgen van alcoholgebruik op hun 
sportprestaties. Zo is het, dat na het 
gebruik van alcohol de eerste 24 uur 
geen nieuw spierweefsel wordt aan-
gemaakt. Op zondagochtend naar 
de sportschool gaan heeft als je een 
flinke spierbundel wilt opbouwen, 
dan ook alleen maar zin als je op za-
terdag niet hebt gedronken”. 

Dieks heeft een tip voor alle ouders. 
“Maak afspraken met je kinderen 
over alcoholgebruik vòòr ze gaan 
drinken. Veel ouders denken dat 
het weinig zin heeft”. Maar volgens 
Yvon Dieks, nemen kinderen meer 
van hun ouders aan, dan dat die 
denken.

Alles draait
De enige jongere die in de zaal zat, 
was Mischa. “Ik moest met hem 
mee”, zegt Mischa terwijl hij naar 
zijn vader wijst. Maar de twaalfja-
rige is wel onder de indruk van het 
testje dat hij mocht doen. De GGD 
had speciale skibrillen meegeno-
men. Door die bril krijg je het zicht 
van iemand die gedronken heeft. 
Mischa mag even met zo'n bril op, 
een glas water gaan halen. “Alles 
draaide, maar toen ik een beetje 
naar beneden keek, kon ik de vloer 
onder de bril door gelukkig gewoon 
zien”. Ondanks dat Mischa van zijn 
vader mee moest, heeft hij toch veel 
opgestoken van de avond. Een van 
de belangrijkste dingen die hij aan 
zijn vrienden zal vertellen is: dat hij 
niet zal gaan drinken omdat hij zijn 
sportprestaties niet door alcohol wil 
verwaarlozen.

Wilt u meer weten over de 
campagne NIX18, kijk dan op 
www.drinkthetdoor.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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.

Hersenstichting bedankt 
gevers en vrijwilligers
Van 27 januari tot 1 februari 2014 
vond in Sint-Oedenrode de Hersen-
stichtingscollecte plaats. Er zijn veel 
collectanten op pad gegaan om voor 
4 miljoen mensen met een hersen-
aandoening geld in te zamelen. Deze 
enthousiaste inzet heeft meer dan € 
1.000,- opgeleverd. Deze mooie op-
brengst wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek en aan voor-
lichting, om zo een bijdrage te leveren 
aan een betere toekomst voor mensen 

met een hersenaandoening.  Namens 
de Hersenstichting hartelijk bedankt 
voor uw bijdrage.  Heeft u de collec-
tant gemist? Uw gift is altijd welkom 
op gironummer 860 in Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl

De hersenstichting zoekt nog volop 
collectanten in Nijnsel, Olland en 
Boskant. Heeft u interesse? 
Neem dan contact op.

Voorlichting brandpreventie in 
Meerschot
In samenwerking met de brand-
weer Sint-Oedenrode  wordt er op 
27 februari om 19.00 uur in Meer-
schot Heistraat 22 een voorlichting 
brandpreventie gehouden in het te-
ken van "blijf uit de Rook". 

De gewonden of doden bij een wo-
ningbrand komen bijna altijd door 
het inademen van rook. De rook 
is dus verantwoordelijk voor het 
grootste deel van de 50 doden en 
600 gewonden, die er jaarlijks in Ne-
derland vallen door brand. Niet voor 
niets hamert de brandweer iedere 

keer weer op de noodzaak van rook-
melders. Deze helpen om op tijd de 
rook te kunnen ontvluchten. Oude-
ren blijken extra kwetsbaar te zijn bij 
een woningbrand. Ruim een derde 
van de slachtoffers is 65 jaar of ou-
der. Reden voor de Brandweer Bra-
bant-Noord om extra aandacht te 
besteden aan dit onderwerp. Tijden 
de bijeenkomst wordt informatie 
gegeven om uw eigen huis brand-
veiliger te kunnen maken. Omdat 
dit een erg belangrijk onderwerp 
is iedereen welkom op deze thema 
avond van wijkvereniging eerschot
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Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!
maandagavond 10 maart :

       Informatie avond bij TP Sint-Oedenrode
     van 18:00 tot 20:00 uur.

int-Oedenrode het 
leven met een 
gewoon losliggend 

kunstgebit is niet altijd 
even stralend. Breeduit 
schaterlachen, lekker een 
vorkje prikken in een 
restaurant met vrienden, 
kinderen of kleinkin-
deren is er niet meer bij. 
En dat alleen omdat die 
onderkaak van u wat 
minder houvast biedt aan 
uw gewone gebitspro-
these. Wat een ellende! 
Gelukkig hebben we 
goed nieuws voor u. Héél 
goed nieuws zelfs. Een 
perfect op maat gemaakt 
klikgebit zorgt ervoor 
dat u veel beter in uw vel 
zit. Zoiets werkt enorm 
door. Het leven wordt 
weer om ‘in te bijten’! 

Waarom zou u er langer 
voor kiezen uzelf zo te 
blijven plagen? Daar 
bent u toch veel te kost-
baar voor! Een gebit is 
wat je noemt ‘gezichtsbe-
palend’. Het is meer dan 
vervelend als u om wat 
voor reden dan ook een 
slecht zittend kunstgebit 
hebt of misschien zelfs 
helemaal geen tanden. 
Daar moet je toch niet 
aan denken. Met een 
slecht passend gebit voelt 
niemand zich optimaal, 
hoezeer hij of zij dat ook 
probeert te ontkennen. 
Het komt zeer regel-
matig voor dat mensen 
een gewoon sociaal leven 
gaan vermijden. Ze 
durven niet meer naar 
feestjes, voelen zich 
gedeprimeerd of isoleren 
zich helemaal van de 
buitenwereld. En wist u 
dat een slecht passend 
gebit allerlei klachten 
kan veroorzaken en dus 

niet bevorderlijk voor uw 
gezondheid is? Goed 
gekauwd voedsel kan 
immers veel efficiënter 
verteerd worden, waar-
door hoogwaardige 
voedingsstoffen makke-
lijker kunnen worden 
opgenomen. Gelukkig is 
er een redelijk 
eenvoudige oplossing 
voor al deze problemen: 
HET KLIKGEBIT. Dat 
u daar niet eerder aan 
hebt gedacht!

Vergevorderde weten-
schap.

De uitvinding ‘klik’gebit 
is niet nieuw. Al meer 
dan dertig jaar vervaardi-
gen tandprothetici het 
product voor mensen 
met een ruime beurs. 
Sinds enkele jaren is het 
eindelijk ook bereikbaar 
voor ‘de gewone man’. 
Door ervaring en 
ontwikkelingen is de 
techniek vanzelfprekend 
steeds geavanceerder 
geworden. 
Een staafje, dat met twee 
kleine titanium implan-
taatjes in de onderkaak 
vastzit, zorgt ervoor dat 
je klikgebit volledig blijft 
zitten, wat je ook doet. 
Appeltje eten. Gieren 
van het lachen. In 
principe gaan de implan-
taten een leven lang mee 
en je ziet er weer fantas-
tisch uit. Een klikgebit is 
namelijk niet te onder-
scheiden van echte 
tanden. Het mooie van 
de behandeling is ook dat 
de drager van het klikge-
bit geen dag zonder 
tanden hoeft te lopen. 

10 maart 2014 : 
Informatie avond.

Maandag 10 maart is er
een informatie avond bij 
Tandprothetiek (TP) 
Sint-Oedenrode. Voor 
toekomstige patiënten 
staat de deur op deze dag 
wagenwijd open. Ook 
voor    belangstellende   
patiënten die nieuws-
gierig zijn naar de werk-
zaamheden van de prak-
tijk.
Natuurlijk kunt u bij TP 
Sint-Oedenrode ook 
terecht voor reguliere 
gebitsprotheses en 
reparaties. Iedereen is 
welkom om kennis te 
komen maken met het  
team van professionals 
en om zich helder te 
laten voorlichten over de 
vele voordelen van het 
klikgebit. 
Ook het financiële aspect 
van het verhaal en het 
behandeltraject komen 
desgewenst uitgebreid 
aan de orde. 

Wie zijn huidige gebit wil 
laten controleren, of 
behoefte aan een second 
opinion kom gerust langs. 
Van 18:00 tot 20:00 uur: 
Oranje Nassaulaan 7a, 
Sint-Oedenrode.  

Maak gebruik van de 
huidige vergoedingen 
van uw zorgverzekering. 

Uw zorgverzekering 
neemt het overgrote deel 
van de kosten voor hun 
rekening. U hoeft daar 
geen extra verzekering 
voor te hebben. De basis 
verzekering is voldoende 
voor een ruime vergoed-
ing. 

Laagdrempelige en 
vriendelijke praktijk. 

Vanzelfsprekend werken 
er binnen TP Sint-
Oedenrode uitsluitend 
vakbekwame 

implantologen, tandpro-
thetici, tandtechniekers 
en medische assistenten. 
Daarbij is de sfeer 
gemoedelijk en de 
service optimaal. 
Hebt u angst voor de 
tandarts of in het 
verleden negatieve 
ervaringen opgedaan, in 
Sint-Oedenrode houden 
alle professionele 
medewerkers hier reken-
ing mee. Ook na de 
behandeling blijven 
mensen altijd onder 
controle bij TP Sint-
Oedenrode. Kom 10
maart naar de info  
 avond en laat u vrijblij-
vend voorlichten. Mis-
schien is een klikgebit wel 
een fantastische oplos-
sing voor uzelf of voor
 iemand in uw omgeving. 
Bespreek het met ons. U 
bent van harte welkom 
op 10 maart a.s..
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0413-745018
Te bereiken:
maandag t/m
donderdag
08:30-16:30
    vrijdag 
08:30-12:00
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www.unique-kapsalon.nl

BESTAAT             JAAR!

In maart voor iedere klant iets 

Leuke goodiebag cadeau bij een 
knip & kleurbehandeling

VOOR DE KINDEREN!
Bij een knipbehandeling gratis extension of gekleurde plukjes!

3

Werkplaats d’n einder vangt drie vliegen in één klap
In de jaren negentig ontstond het 
idee om een werkplaats in Rooi in te 
richten voor werkloze mensen. Zodat 
ze iets om handen hadden. Toen het 
te duur werd voor de gemeente kon 
het alleen voortbestaan als er een 
kringloopcentrum bij zou komen. 
Dat gebeurde, daarom heeft de hui-
dige werkplaats niets meer met de 
gemeente van doen. De doelstelling 
is echter altijd hetzelfde gebleven. 
Echter niet alleen voor werklozen, 
maar voor iedereen die in zijn vrije 
tijd iets wil doen, voor een goed doel 
ook nog eens. Bovendien is het een 
ideale manier om sociale contacten 
te onderhouden.

Dat zijn geen twee maar drie vliegen 
in één klap. Op dit moment zetten 
zo’n tien vrijwilligers zich in. “Voor 
de meesten is het een soort tweede 
thuis”, zegt Leo van der Kallen. “Ie-
dere dag zijn twee á drie personen 
aanwezig. We zijn nog steeds op 
zoek naar meer vrijwilligers, zodat 
we het beter bezet hebben. Bijvoor-
beeld voor de zaterdag. De sfeer is 
hier uitstekend, daarom blijft ieder-

een al zo lang hangen.” 
De werkplaats heeft het druk, maar 
dat willen de mannen ook. Binnen-
gekomen kringloopspullen repareren 
ze of maken ze gewoon helemaal 
opnieuw. Leo: “We werken erg goed 
samen hier. Iedereen heeft zijn speci-
aliteit. Op het gebied van hout, elek-
tra of metaal. We maken ook dingen 
voor sociaal culturele organisaties. 
Tenminste, dat doen we samen met 
hen als ze mensen tekort komen om 
iets te maken voor bijvoorbeeld een 
toneelstuk of voor de kinderboerde-
rij.”
Willie Vermelis is een oud-meubel-
maker en komt uit Boxtel. Hij kwam 
via internet terecht bij d’n einder en 
vindt het er geweldig. “Ik ben hier 
helemaal genesteld, heb het hier 
goed naar mijn zijn.”   

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Vervolg voorpagina

Eerste uitslag TipMooiRooi

Ga jij carnaval vieren?

UITSLAG: 

55% ja

45% nee

UITSLAG: 

Rooi viert niet massaal carnaval

Een opmerkelijke uitslag in de eerste enquête is dat ‘slechts’ 
55% van de ondervraagden carnaval viert. De meest gehoor-
de redenen om het feest niet te vieren, variëren van ‘zonde 
van het geld’ tot ‘die tijd heb ik gehad’ of ‘jaren gedaan, maar 
geen zin meer.’ Zoals in de tabel op de voorpagina te zien is, 
antwoordden veel respondenten dat ze wel naar de optocht 
gaan kijken. Je zou dat kunnen beschouwen als carnaval vie-
ren, maar daar komt toch echt wat meer bij kijken…

Waar vier jij carnaval?

Carnaval vier je in Sint-Oedenrode….

Dat is tenminste de mening van onze raadgevers. In de tabel valt 
te zien dat van de mensen die carnaval vieren, maar liefst 85% in 
Papgat blijft om de bloemetjes buiten te zetten tijdens carnaval. 
Goed nieuws voor de plaatselijke horeca. De ondervraagden die 
aangaven elders carnaval te vieren, kiezen over het algemeen Den 
Bosch (Oeteldonk) als bestemming.

85% in Sint-Oedenrode, 
6%    in één van de kerk-

dorpen, 
4%    buiten de gemee
         tegrenzen, 
5%   anders.

Hoeveel dagen vier je carnaval?

UITSLAG: 

11% 1 dag

40% 2 dagen

41% 3 of meer 
        dagen 

7% weet ik niet

Carnaval duurt langer dan één dag

Van de personen die carnaval daadwerkelijk gaan vieren, is 
duidelijk dat ze carnaval in het bloed hebben zitten. Een en-
keling viert het zogenaamde ‘Feest der Feesten’ één dag. 
Het merendeel stort zich echter twee, drie of zelfs vier dagen 
in het feestgedruis. Een handjevol raadgevers weet het nog 
niet.

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

Ingebroken bij RKSV Rhode
In de berging achter de nieuwe 
kleedlokalen van Rhode is in de 
nacht van woensdag op donder-
dag ingebroken. Vanmorgen troffen 
vrijwilligers een ravage aan. De in-
braaksporen waren duidelijk te zien. 

Alle sloten van de berging zijn ge-
kraakt, tevens werden meerdere 
deuren beschadigd. Alleen het ka-
mertje van de WSD bleef gespaard. 
Behalve een kannetje benzine bleek 
er verder niets gestolen te zijn. Heeft 
u iets verdachts gezien of gehoord? 
Meld dat dan aan de politie via 
0900-8844.

Fietsendief op heterdaad 
betrapt
In het centrum van Sint-Oedenrode 
is woensdagmiddag een fietsendief 
op heterdaad betrapt. Op het mo-
ment dat een man zijn boodschap-
pen deed in een winkel aan de Heu-
vel, ging een dief er met zijn fiets 
vandoor. 

De eigenaar van de tweewieler zag 
het gebeuren en rende achter de 
fietsendief aan. Die was er al van-
door. Een passerende auto bood 
hulp. Deze stopte en ging samen 
met het slachtoffer achter de man 
aan. Signalement: Jongeman tus-
sen 20 en 30 jaar. Bruine jas, met 
capuchon. Hij fietste richting de 
Borchmolen.  

96-jarige mevrouw uit Rooi 
door babbeltruc bestolen
Vrijdagavond is een 96-jarige be-
woonster van het Ameroyenhof het 
slachtoffer geworden van een bab-
beltruc. 
Tussen 18.30 en 18.45 uur belde er 
een mevrouw aan die gebrekkig Ne-
derlands sprak en door de politie als 
zigeunertype wordt omschreven. Zij 
werd binnengelaten en begon ver-
volgens met het doorzoeken van de 
woning. Ze ging er uiteindelijk van-
door met een portemonnee, maar 
het is niet duidelijk hoeveel ze buit 
gemaakt heeft. Heeft u misschien 
informatie over deze zaak? Neem 
dan contact op met de politie via: 
0900 88 44

V.l.n.r. Herman Beij, Frans v.d. Velden, Willy Vermelis, 
Harry Sanders, Wim v.d. Heijden en Leo v.d. Kallen
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Doe ze d’n haom mer ’s aon, dan worre 
ze wel zeeg.
Laat ze maar eens � ink werken dan worden ze wel tam.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fa. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

We dachten
dat ze alvast voor

carnaval verkleed waren
als minderjarigen..

Rooise horecaondernemingen 
op de bon voor alcohol 18- 

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Hans van der Heijden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
T.van Kessel

Ollandseweg 91A
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
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 / 06-83598124
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/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
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)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Scharlaken

zij spreekt
met de verte,
fronsend dichtbij,
niet alles wordt geduid

in vloeibare taal
van vloed naar eb
of ander getij,
soms blijft het onder de voile,
zwevend in een 
fluisterend geluid

waar het verlangen
naar een dragende vrucht
onzegbaar wordt bekoord
als in ‘t hart van een zalige bruid

ik kus haar
op te vroege beekjes,
haar ogen willen mij niet raken,
dichter mag ik niet komen

ze toeft onder een hemelse lucht
met spaarzame wolken, 
neigend van azuur naar scharlaken

ik laat haar onbevrucht dromen, 
haar eigenheid vertolken

 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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O Y Z A A L V O E T B A L T D E  
N P I E L A B T E O V L E F A T  
X O R L A V N A A T H C U L H S  
T A D N E I S I H A N D B A L M  
C E W L A T S N E N J I W Z A D  
O L A H T S N U K K R T L O V E  
J E G R O E N A F V A L A Q A R  
P T A O S F S L Y E N O B P N P  
R T D O D R N F V S W T G S R C  
E E L A V E G S N E R G N H A W  
U R D E S M S I K P Q W I O C N  
U M Q G R O E N T E H A L N L R  
J M E S S Z A G M O U C W K C R  
T I O M S P E T P K Z M O B E L  
V O E T V A L S A M B A B A L S  
P E L P E J E V R O K N P L E E  

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
voetval, groentehal, tafelvoetbal, kunsthal,  

luchtaanval, carnaval, bowlingbal, zwijnenstal,  
zomerfestival, zaalvoetbal, handbal, honkbal,  

grensgeval, groenafval, sambabal,  
	  

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

Zoek de volgende woorden:
slingers, brabant, feesttent, slingers, verkleedkleren, hossen, polonaise, 

biertapperij, kroegavond, carnavalsoptocht, maskers, dialect, tonpraters, 
aswoensdag, alaaf, feestneus, papgat

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:  
MARIENDAEL FILMTHEATER

A. SWINKELS
EIND 6  SON EN BREUGEL
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Terug

Je huisdieren naar een pension,
ramen geblindeerd, deuren op
slot, de telefoon uit het contact,
de bel onklaar. Je eigen god.
Een schuimend bad vol veiligheid
van schoot en waterdamp gemaakt.
Binnen bereik een � es cognac.
Naakt weggegleden onder de
warme rokken van de slaap.
Geen bonzend uurwerk in je borst,
maar lichaam waarvan het gewicht
langzaam wordt opgeheven.

Nu nog de navelstreng die dorst
voorkomt, borg staat voor zog,
dus leven.

    Kees Hermis

Uit: Oud asfalt, 1998

2 Jeugd in Actie
2.3 In de hoofdrol

Detective Rien Raavens onderzoekt 
het doen en laten van een groepje 
jongeren. Ze krijgt hulp van haar 
achternichtje Stef, die goed is met 
computers. Tegelijkertijd besluit 
Rien navraag te doen naar de ver-
dwijning van haar zus Ans, 40 jaar 
geleden. Hiertoe schakelt ze haar 
broer Dirk in Zuid-Afrika in.

Een oude vrouw schuifelt van 
bankje naar bankje terwijl ze in de 
vuilnisbakken snuffelt die ze langs 
het Klaverpad en langs de Dom-
mel tegenkomt. Voorovergebogen 
loopt ze verder. Ze stopt bij twee 
bankjes. Een bankje is leeg, op het 
andere hangen drie in het zwart ge-
klede jongelui, twee jongens en een 
meisje. De vrouw gaat moeizaam 
zitten. Kapotte handschoenen la-
ten gehavende handen zien terwijl 
ze een half opgegeten boterham uit 
een boodschappentas vist. ‘Kijk, dat 
bedoel ik nou,’ zegt een van de jon-
gens, ‘nou hebben we ook al zwer-
vers in Rooi. Wat afschuwelijk, ze 
is misschien ook verslaafd en dak-
loos.’ ‘Ssst,’ zegt het meisje, ‘ze kan 
je horen.’ ‘Ja, ik hoor jullie,’ reageert 
de vrouw met schorre stem. Van 
onder lange, grijze slierten en een 
vieze wollen muts doet ze moeite 
om het groepje aan te kijken. ‘Ik 
ben wel een zwerver, maar ik ben 

niet gek. En jullie? Wat hangen jullie 
hier rond? Hebben jullie niks beters 
te doen? En waarom zien jullie er 
zo zwart uit?’ De jongeren weten 
zich niet goed raad met de situatie 
en willen opstappen. Dan zegt de 
vrouw met slepende stem: ‘Jullie 
zijn jong en slim. Weten jullie waar 
het heen moet? Met de wereld?’ 
Even blijft het stil. Dan zegt een van 
de jongens fel:  ‘De wereld is verrot, 
luistert niet, leert niks. Dat kan zo 
niet doorgaan. Het is tijd voor actie.’ 
Een half uurtje later staat de oude 
vrouw op. ‘Het wordt me te koud. 
Bedankt voor het goeie gesprek en 
tot ziens.’ Ze steekt haar hand op 
en loopt strompelend richting Ar-
menhoef. Het groepje blijft zitten, 
nog lang niet uitgepraat. De vrouw 
heeft hen aan het denken gezet. 

Hoe dichter de oude vrouw de 
woonwijk nadert, hoe rechter en 
kwieker ze gaat lopen. Bij een klein, 
zwart autootje houdt ze halt. Ze 
gooit haar boodschappentas ach-
terin, trekt haar handschoenen en 
grauwe wollen jas uit, zet haar muts 
en pruik af en gaat met een grijns 
van oor tot oor achter het stuur zit-
ten. ‘Mevrouw Zwerver, u was ge-
niaal, al sê ek dit self,’ zegt ze met 
haar schorre stem. Dan barst ze in 
lachen uit. ‘Hier geniet ik van. Wat 

is het toch lekker om speurder te 
wees. Die oude toneelkleren komen 
me nu baie goed van pas.’ 
Thuis ontdoet Rien zich van haar 
verdere vermomming en neemt een 
bad om alle schmink weg te was-
sen. Housemuziek schalt door haar 
badkamer en houdt de adrenaline 
nog lange tijd stromend. Ze prijst 
zich gelukkig dat ze dankzij Stef op 
de juiste tijd op de juiste plek was. 
‘Rien, echt, het zijn goeie gozers, 
echt waar, het zijn alleen een beetje 
radicale weirdo’s,’ had Stef enthou-
siast en opgewonden gezegd, toen 
ze Rien bijpraatte. ‘En ze hebben 
me nodig,’ had ze er trots aan toe-
gevoegd. 

In het dorp wordt ondertussen 
volop gespeculeerd wie er achter 
de actiegroep schuilgaat die zich 
B.O.M. noemt. In de bibliotheek, in 
buurthuizen en cafés zijn pamflet-
ten opgedoken met daarop een kri-
tische tekst: Komt de politiek ECHT 
op voor uw belangen? Of is het 
vooral Money that Matters? STOP! 
STA STIL BIJ UW STEM! STEUN DE 
B.O.M! 

Wordt vervolgd

Door S. Coops 
(met  goedvinden van Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf
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LOPEND BUFFET
OP ZATERDAGEN

VAN € 16,80 VOOR  € 14,80
OP ZONDAGEN € 16,80

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

€16,80 p.p.
65+€15,80 p.p.

Lindendijk 5 | 5491GA St. Oedenrode | T: 0413-477102

ZATERDAG, ZONDAG,
MAANDAG EN DINSDAG 

LOPEND BUFFET

OPENINGSTIJDEN TIJDENS CARNAVAL:
Zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur

Maandag van 16.00 tot 22.00 uur
Dinsdag van 16.00 tot 22.00 uur

 

 

L
O

P
E

N
D

 
B

U
F

F
E

T
O

P
 
Z

A
T

E
R

D
A

G
E

N

V
A

N
 
€

 
1

6
,
8

0
 
V

O
O

R
 
 
€

 
1

4
,
8

0
O

P
 
Z

O
N

D
A

G
E

N
 
€

 
1

6
,
8

0
H

E
E

F
T

 
U

 
I
E

T
S

 
T

E
 
V

I
E

R
E

N
?

 
V

E
R

J
A

A
R

D
A

G
,
 
J

U
B

I
L

E
U

M
,
 
P

E
R

S
O

N
E

E
L

S
F

E
E

S
T

,
 

O
F

 
Z

O
M

A
A

R
 
I
E

T
S

?

H
E

E
F

T
 
U

 
I
E

T
S

 
T

E
 
V

I
E

R
E

N
?

 
V

E
R

J
A

A
R

D
A

G
,
 
J

U
B

I
L

E
U

M
,
 
P

E
R

S
O

N
E

E
L

S
F

E
E

S
T

,
 

O
F

 
Z

O
M

A
A

R
 
I
E

T
S

?

€
1

6
,
8

0
 
p

.
p

.
6

5
+

€
1

5
,
8

0
 
p

.
p

.

L
i
n

d
e

n
d

i
j
k

 
5

 
|
 
5

4
9

1
G

A
 
S

t
.
 
O

e
d

e
n

r
o

d
e

 
|
 T

:
 
0

4
1

3
-
4

7
7

1
0

2

Z
A

T
E

R
D

A
G

,
 
Z

O
N

D
A

G
,

M
A

A
N

D
A

G
 
E

N
 
D

I
N

S
D

A
G

 
L

O
P

E
N

D
 
B

U
F

F
E

T

O
P

E
N

I
N

G
S

T
I
J
D

E
N

 
T

I
J
D

E
N

S
 
C

A
R

N
A

V
A

L
:

Z
a

t
e

r
d

a
g

 
v

a
n

 
1

6
.
0

0
 
t
o

t
 
2

2
.
0

0
 
u

u
r

Z
o

n
d

a
g

 
v

a
n

 
1

2
.
0

0
 
t
o

t
 
2

2
.
0

0
 
u

u
r

M
a

a
n

d
a

g
 
v

a
n

 
1

6
.
0

0
 
t
o

t
 
2

2
.
0

0
 
u

u
r

D
i
n

s
d

a
g

 
v

a
n

 
1

6
.
0

0
 
t
o

t
 
2

2
.
0

0
 
u

u
r

 

 

LOPEND BUFFET
OP ZATERDAGEN

VAN € 16,80 VOOR  € 14,80
OP ZONDAGEN € 16,80

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

€16,80 p.p.
65+€15,80 p.p.

Lindendijk 5 | 5491GA St. Oedenrode | T: 0413-477102

ZATERDAG, ZONDAG,
MAANDAG EN DINSDAG 

LOPEND BUFFET

OPENINGSTIJDEN TIJDENS CARNAVAL:
Zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur

Maandag van 16.00 tot 22.00 uur
Dinsdag van 16.00 tot 22.00 uur

OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS CARNAVAL

Zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur
Zondag van 12.00 tot 22.00 uur

Maandag van 16.00 tot 22.00 uur
Dinsdag van van 16.00 tot 22.00 uur

ZATERDAG, ZONDAG, 
MAANDAG, DINSDAG

Lopend buffet
€ 16,80 p.p.

65+ € 15,80 p.p.

Ook toe aan 
een nieuwe 

professionele 
coupe en 

kleuring voor 
in 2014?
en/of een 

professionele 
gezichtsbehandeling? 

van 14 jan. tot 14 maart 
Actie Savohs 

14%  korting 
voor iedere Coupe knip en 

Sebastian kleurbehandeling.
(evt. Cellophanes)

Ook hebben we aan de 
heren gedacht: 
10% korting 

als u binnen 5 weken een 
nieuwe afspraak maakt.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

NORMALE OPENINGSTIJDEN!
WIJ WENSEN U FIJNE 

FEESTDAGEN!

T: 0413-478388 E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

Rooise horecaondernemingen op 
de bon voor alcohol 18-
Vanaf  2014 mogen minderjari-
gen geen alcohol kopen of bij zich 
hebben. Afgelopen vrijdag werden 
daarom de horecaondernemingen 
in Sint-Oedenrode gecontroleerd. 
Diverse horecazaken in het cen-
trum van Sint-Oedenrode bleken 
zich niet aan de regels te houden. 
Zij kregen daarvoor een boete van € 
1.360,--. De gemeente geeft  hier-
mee een duidelijk signaal af voor de 
komende periode. 

Vooraf zijn alle horecaondernemin-
gen per brief gewezen op de regels 
hierover. Deze brief had in ieder ge-
val voor drie bezochte cafés geen 

effect. Zij verkochten drank aan jon-
geren, zonder hen om een legitima-
tiebewijs te vragen. 
Voor deze overtreding ontvingen zij 
een boete. Bij een volgende over-
treding is de boete 50% hoger. De 
jongere zelf ontvangt een boete van 
€ 90,-- bij gebruik of het in bezit 
hebben van alcohol. 

De gemeente is het bevoegd gezag 
om hierop te controleren en handha-
ven. De gemeente Sint-Oedenrode 
herhaalt de actie en controleert in de 
komende periode opnieuw.   

Servicepunten van de bieb in de 
kerkdorpen gaan op slot
Het is jammer dat dit besluit zomaar genomen wordt. Ik zeg “zomaar” 
omdat er vooraf geen overleg is geweest tussen de betreffende partijen 
en er in het artikel uit het ED van zaterdag 22 februari een aantal be-
weringen worden gedaan die niet kloppen. Reden van de sluiting wordt 
genoemd:”er werd al weinig gebruik gemaakt van die punten……”

Ik weet niet hoe de biebpunten in Nijnsel en Olland draaien, maar als ik 
voor Boskant spreek is dat een bloeiend biebsteunpunt….en méér dan 
dat! Iedere dinsdagmiddag en vrijdagochtend is de bieb open. De bieb 
wordt gedraaid door vrijwilligers, dus onbetaalde krachten. Alle groepen 
gaan dan op bezoek in de bieb. Ik denk dat ik zeker niet overdrijf als 
meer dan tweederde van onze leerlingen boeken lenen. Wij, leerkrachten, 
proberen op allerlei manieren het lezen te promoten: we hebben allerlei 
leesprojecten in samenwerking met de bieb, maar juist het gewone vrije 
lezen in je eigen tijd mag zéker niet onderschat worden.
Kinderen die net 4 jaar zijn, krijgen in overleg met hun ouders een bieb-
pasje en wij, leerkrachten, stimuleren dat ze iedere week naar de bieb 
gaan. We gaan met de klas, zodat het een terugkomende structuur in de 
week wordt. Het biebbezoekje onder schooltijd, is meer dan alleen maar 
boeken inleveren en weer nieuwe zoeken. Iedere week wordt een verhaal 
of boek voorgelezen aan de onderbouwleerlingen, er worden taalspelle-
tjes gedaan, de boeken met het thema dat in de klas aan de orde is staan 
mooi overzichtelijk klaar, zodat de kinderen die kunnen kiezen. Boeken 
voor de beginnende lezers worden samen uitgezocht en zelfs op interes-
se besteld. De biebmedewerkers kennen hun klanten. Ook leerkrachten 
worden zo ondersteund. Regelmatig gaat de bieb op een donderdagoch-
tend extra open. Dan zijn er immers de peuters……..en je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen, toch? 

Weet de gemeente wat het betekent om de bieb te sluiten? Wat de bieb-
medewerkers samen met ons, leerkrachten, in een paar jaar opgebouwd 
hebben tot een bloeiende bieb wordt over een paar maanden ineens af-
gebroken. Bieb en school versterken elkaar juist! 
En om in Rooi naar de bieb te gaan? Natuurlijk zullen dat een aantal kin-
deren doen, maar juist die andere kinderen?
“De gemeente Sint-Oedenrode wil vooral inzetten op leesbevordering 
van de jeugd tot 12 jaar”………is dat niet onze doelgroep? Hoe tegen-
strijdig is dit met het sluiten van de biebservicepunten? Wat wil de ge-
meente dan aan leesbevordering doen? Ik wil hier graag met de gemeen-
te over in gesprek. Misschien kunnen we naar oplossingen zoeken i.p.v. 
zonder overleg de mededeling te doen dat de bieb gaat sluiten……

Trudis Duffhues
Leerkracht groep 1 / 2 , leescoördinator 
basisschool Franciscus Boskant

Lezerspodium....
Door: Trudis Duffhues

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe16 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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.
Met Carnaval op dinsdag gesloten!
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511 
--------------------------------------
DEMODAG super 8 films overzetten 
op DVD 22 maart a.s. (foto) de Vak-
man - Kerkplein 1 St. Oedentode.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

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

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
Het wordt weer tijd voor uw tuin. Wij hebben voor u:

Kom langs voor GRATIS advies voor optimaal resultaat.

• Div.soorten kunstmest • Culterra
• Korrel-/poederkalk • Potgrond
• Mosbestrijder • Graszaad

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------

Officiele pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur;
Bedrijfsruimte breed 8,50 m,lang 
15,50 m rol deur hoog 4.10 m
150 euro per mnd (excl)
Tel 0413- 474871
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic 
€ 650,00
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
DEMODAG super 8 films overzetten 
op DVD 22 maart a.s. (foto) de Vak-
man - Kerkplein 1 St. Oedentode.
--------------------------------------
Te koop bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 
17 Sint-Oedenrode
Klompen in alle maten, zowel in hout 
als klompsloffen
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

Gezocht

Zalencentrum De Beckart zoekt per 
direct enthousiaste en representatieve 
vrijwilligsters. Horeca ervaring is een 
pré. Bent u geïnteresseerd, bel dan 
met 06-51952174.
--------------------------------------
Vluchtelingenwerk zoekt handige 
vrijwilliger voor het helpen bij en het 
aanleren van klusjes in en om huis. 
Tel.:0413-476999. 
Email: 
jkoenen@vluchtelingenwerk-wobb.nl.
--------------------------------------
Enthousiaste Basgitarist M/V gezocht 
voor Rooise Rockband.
Voor informatie bel 06-29294690 of 
06-47858015.
--------------------------------------

   

Deze week drie kleine 
foto’s. Allemaal van 
hetzelfde adres. Waar 
is dit? En kent u ie-
mand op de foto? Zo 
ja, laat het dan aan 
ons weten. Alvast be-
dankt. Geef het door 
via redactie@demooi-
rooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop 
eens binnen in ons 
kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing week 8:
Dit zijn de ‘Bouwman Boys’ (van de 
betonvlechter) Wij wonnen bijna al-
les in de omgeving, waardoor wij 
geliefd en gehaat werden. Caféelf-
tal van 1980, opgericht in 1973. 
Wij werden 2de met het Brabantse 
kampioenschap.
Boven v.l.n.r. Bennie van Gladbeek, 
Paul (Paula) van der Kaay, Jos Ha-
braken, Nard van Dijk, John Kerkhof †, Mario Korsten, Vic Buys, Joop 
Hastenberg, coach Klaas Smit (oprichter) Onder v.l.n.r. Jimmy, Romano 
van der Meijden, Jos Foolen (keeper), Carlo van Berkel, Broer van 
Berkel, Jan Vervoort.
Nard van Dijk

Op de foto staat helemaal links staand onze opa Ben van Glabbeek. 
Dit was een voetbalelftal van de Bouwman Boy’s. De foto zal gemaakt 
zijn begin zeventiger jaren. Onze opa weet te vertellen dat ook op deze 
foto staan: Jos Foolen, Romano van der Meijden, Paul van der Kaaij, 
Joop Hastenberg, Klaas Smit, Jan Vervoort, Mario Korsten, Victor Buijs, 
Nard van Dijk, Carlo van Berkel en John Kerkhof.
Stein en Bram van de Kerkhof

De Bouman Boys. Mooie tijden, leuk elftal en winnaar van vele tor-
nooien en competities ; Excellent in de derde helft!
Vlnr boven Bennie van Glabbeek, Paul v.d. Kaay, Jos Habraken, Nard 
van Dijk, Kees de Koning, Mario Korsten, Vic Buys, Joop Hastenberg, 
Klaas Smit
Onderste rij Jimmy Tjin a Tjak, Romano van der Meijden, Jos Foolen, 
Carlo van Berkel, Broer van Berkel en Jan Vervoort.
Romano van der Meijden

Beste Henk,
Naar aanleiding van jouw reactie over de foto van de schutterij achter 
de Gouden Leeuw komt mij iets over wat ik niet goed begrijp. Volgens 
jou is daar nooit een schutterij geweest! Toen wij in de Gouden Leeuw 
begonnen op 11 febr. 1961 (carnavals-zaterdag) was er wel degelijk 
een schutterij met ca. twee zestallen schutters. Naar mijn mening zit 
jouw vader op de linkse stoel. Maar hoe kan het dat jij zegt, dat er geen 
schutterij was, terwijl jouw vader de outfits nog heeft gemaakt en dat 
jij ook nog ’n tijdje lid bent geweest? Misschien sta je zelf wel op de 
foto!!? Als je goed kijkt kun je de binnenplaats van de Gouden Leeuw 
nog goed herkennen met de perenboom in het midden. Verder wens ik 
jou veel succes met je mooie hobby

Mia Dahmen v. Hastenberg

Historische beelden

Marktplein

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: I-Phone 4S zwart. Tussen Al-
bert Heijn en Filmclub verloren. 
Hoesje zwart met grijs. Gevonden? 
0413-840002
--------------------------------------
Verloren,
Bordeaux rode etui met 3 sleutels.
Gevonden; dan graag afgeven bij 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------

Cursussen

Creatieve bewustwordingsworkshop 
‘Leven met kleur’ in Olland en 
Liempde door Carro (coach/ illustra-
tor). www.carro.nl voor meer informa-
tie en inschrijving. 06-21817037.
--------------------------------------

Diversen

CV de Heikneuters komt uw bruikbare 
spullen voor de vlooienmarkt de 2e za-
terdag van maart graag bij u ophalen.
Even een telefoontje naar 0413-
472654 en het wordt opgehaald.
Uiteraard geen grote meubels en geen 
witgoed.
--------------------------------------
Toneel vereniging Klavertje Vier 
Nijnsel
speelt voor u op 14,15,19,21 en 22 
maart. Kaartverkoop: 
wwwklavertjeviernijnsel.nl
tel.0413 475396 
bakkerij van den Eertwegh
--------------------------------------
Officiele pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Bedrukken carnavalskleding
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -
Sint-Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284

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

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Reginald Arthur Adams (Legernummer T/3911832)
In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben 23 Britse solda-
ten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerkhof. 
De verhalen zullen hen een gezicht 
geven, de lezer een passend gevoel 
van diepe dankbaarheid en mogelijk 
ook een antwoord op de vraag: Is 
het goed om deze mensen te blijven 
herdenken, of moeten we hen maar 
vergeten? 

Op 28 juni 1994 ontving Louis 
Kleijne van Irene Gardner uit 
Caerphilly, weduwe van Reginald, 
informatie over haar gesneuvelde 
man. Reg werd op 15 maart 1915 
geboren als zoon van Thomas en 
Harriet Adams. Hij ging in Bedwas 
(Wales) naar de jongensschool. Reg 
ging na zijn schooljaren werken als 
broodbezorger. Hij reed in een kleine 
bestelauto om in de dalen van de 
omgeving brood te bezorgen. Hij 
was groot van postuur en hield van 
sport, vooral van boksen.
 Later heeft Reg  Irene Gardner ont-
moet. Ze zijn 3 jaar met elkaar ver-
loofd geweest en op 10 april 1939 
getrouwd. In mei 1940 is Reg in 
militaire dienst gegaan. Hij had veel 
familieleden die in militaire dienst 
in het buitenland waren en ook 

hij wilde  niet in zijn eigen land als 
het ware stil blijven zitten. Daarom 
meldde  hij zichzelf vrijwillig aan. Hij 
vertelde dat aan zijn schoonvader en 
vroeg hem het geheim te houden. 
In januari 1941 werd hun dochtertje 
Marilyn geboren. Zij heeft haar va-
der nooit gekend. 
Reg en Irene schreven elkaar vol-
gens afspraak elke dag. Hij werd 
bij het Royal Army Service Corps 
ingedeeld. Op 21 september 1944 
ging hij als air-despatcher met een 
vlucht van een van de vele  Dakota’s 
mee om voor de bevoorrading van 
de troepen in de buurt van Arn-
hem te zorgen. De Dakota waarin 
hij zat, werd op de terugweg vlakbij   
Sint-Oedenrode neergeschoten en 
hierbij kwam ook Reginald om.  De 
details over de vlucht van deze Da-
kota staan beschreven bij Rowland 
Claxton.
Toen Irene kort na de Tweede We-
reldoorlog te weten kwam waar haar 
man begraven lag, heeft ze haar 
broer en zijn kameraden gevraagd 
om  dit te gaan controleren. Haar 
broer was namelijk in de Welsh Di-
visie en toen ook in Nederland. Ze 
vonden Reginald’s graf, plaatsten er 
witte cyclamen op en maakten er fo-
to's van. Irene is later hertrouwd.  In 
1995 heeft Kleijne haar gedetailleer-
de informatie over de fatale vlucht 

van Reg en zijn kameraden gestuurd 
en het is wel opvallend dat ze terug-
schreef dat het haar zoveel nieuwe 
informatie had gegeven, welke ze 
nooit zou hebben geweten zonder 
contact met. Ze schreef o.a.: "Al-
les wat ik kan zeggen, is dat zij hun 
plicht hebben gedaan en hun leven 
gaven voor de vrijheid voor ons al-
len."
Irene overleed op 10 maart 1997.

Vier workshops in 2014

Van de Ven Academy helpt 
ondernemers innoveren
Ook in 2014 organiseert Van de Ven 
Accountants | Adviseurs weer een se-
rie inspirerende workshops voor on-
dernemers. Onder de naam Van de 
Ven Academy gaan de deelnemers in 
groepjes, onder professionele begelei-
ding, actief aan de slag om een actueel 
thema uit te diepen en te vertalen naar 
de dagelijkse ondernemerspraktijk.

Dit jaar is het thema: ‘Innovatiekracht’. 
Juist in deze spannende maar ook 
boeiende tijd kunnen ondernemingen 
alleen maar overeind blijven en groeien 
als zij bereid en in staat zijn tot ver-
nieuwing. Daarbij hoeft het niet altijd 
te gaan om verbetering van producten 
of diensten. Innovatie kan ook gestalte 
krijgen door bijvoorbeeld invoering 
van een andere managementmethode 
of een nieuwe marketingstrategie. Het 
thema wordt aan de orde gesteld in 
vier bijeenkomsten, verdeeld over het 
jaar.

De eerste workshop, op maandag 17 
maart, gaat over de vraag hoe je als 
ondernemer het beste kunt innoveren. 
Hoe pakken succesvolle organisaties 
het aan en wat kunnen we daar van 

leren? De deelnemers aan de work-
shop gaan gezamenlijk aan de slag als 
een soort ‘innovatieplatform’, waar-
bij ze voor zichzelf en hun collega’s, 
al brainstormend, een route uitzetten 
naar een vooraf bepaald doel. Tijdens 
de volgende workshops komt onder 
meer aan de orde hoe je samen met 
anderen (leveranciers, afnemers, col-
lega’s) kunt innoveren, wat er voor 
nodig is om medewerkers te motiveren 
tot actief meedenken en of je, in plaats 
van zelf te innoveren, niet beter kunt 
kiezen voor de rol van ‘snelle volger’.

De vier data waarop de Van de Ven 
Academy plaatsvindt, zijn: 17 maart, 
27 mei, 4 september en 27 oktober. 
Deelname is geheel gratis. De work-
shops in de vergaderzaal van het kan-
toor aan de Jan Tinbergenstraat in Sint-
Oedenrode beginnen steeds om 17.00 
uur en eindigen rond 20.00 uur. Voor 
broodjes wordt gezorgd. Belangstel-
lende ondernemers kunnen zich voor 
elke workshop apart aanmelden of in 
één keer een plaats reserveren voor 
alle bijeenkomsten. Dat kan per e-mail 
op reactie@vdven.nl of telefonisch op 
0413-491111.

advertorial

Zuivere Koffie in Mariëndael
Het is bijna zover: De koffietafel van 
Ome Frans. Op zaterdag 29 en zon-
dag 30 maart speelt ’t Roois Theater 
de voorstelling “Zuivere Koffie” in 
Mariendael. De voorstelling begint 
zaterdag om 20:15 uur en zondag 
om 14:30 uur.  Iedereen is van harte 
welkom om de laatste eer aan Frans 
te betuigen. De kosten hiervoor zijn 
€ 7,50, kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de kassa.

Wie was Ome Frans eigenlijk? Was 
hij een crimineel? Een zuiplap? Of 
toch een stralende parel? De be-
zoekers van zijn koffietafel zijn het 
hier niet helemaal over eens. Evenals 
zijn doodsoorzaak. Is hij vermoord? 
Omgekomen door blauwalg in het 
zwembad? Is hij uit een appelboom 
van Ed den Otter gevallen? En waar 
is de vrouw van Frans eigenlijk, heeft 
zij er wat mee te maken? Als de be-
grafenisonderneemster, op verzoek 

van de politie,  oproept om iedereen 
binnen te houden, barsten de specu-
laties en verdenkingen los. 

Weten hoe dit afloopt? Kom dan 
29 of 30 maart naar Mariendael in 
Sint-Oedenrode en beleef de span-
nendste, grappigste en verrassend-
ste koffietafel van uw leven. Meer 
informatie is te vinden op 
www.rooistheater.nl

‘Stel je voor, het is 20 maart, daags 
na de verkiezingen, en jullie zijn alle-
maal gekozen als nieuw gemeente-
raadslid. Hoe mooi zou dat niet zijn!’ 
Met deze woorden verwelkomde 
voorzitter Coby van der Pas, op don-
derdagavond 20 februari  zo’n veer-
tig leden van het Vrouwennetwerk 
Sint-Oedenrode in de raadszaal van 
het gemeentehuis. 
Het Vrouwennetwerk werd daar al-
lerhartelijkst ontvangen door ge-
meentesecretaris mevrouw Peet van 
der Loo. Met enthousiasme vertelde 
zij over haar werk als gemeentese-
cretaris en ging daarbij niet voorbij 
aan onderwerpen als de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en de 
op handen zijnde fusie. Even later 
gingen alle leden in kleine groepen 
aan de slag met een drietal vragen. 
‘Hoe kunnen we de opkomst voor 
de verkiezingen vergroten en wat 
kun jij als vrouw daarin betekenen?’ 
was de eerste vraag. Vooral het pra-
ten met elkaar over politiek en met 
onze kinderen als toekomstige kiezer 
kwam daarbij naar voren. De tweede 
vraag ‘Wat wil je in Rooi vooral blij-
ven koesteren’ leverde reacties op als 
koesteren van ons dorp als ‘groen 
dorp’ met haar natuurlijke omgeving, 
‘de leefbaarheid van onze gemeente 
voor iedereen’ en ‘de rijkdom aan 
historie en culturele diversiteit ‘ van 
onze gemeente. Vrouwen kunnen 
hierin een bijdrage leveren door actief 
en betrokken te zijn. En dat zijn velen 
van ons al in meerdere opzichten, zo 
werd gesteld: ‘vrouwen zijn de ver-

bindende factor’. De laatste vraag 
ging over ‘loslaten’. In de toekomst 
heeft de gemeente minder geld ter 
beschikking. Dit betekent keuzes 
maken, aldus Peet van der Loo. Wat 
kan de gemeente anders doen of niet 
meer doen? En ook hier weer: wat 
kun jij als vrouw hierin betekenen? 
Hier kwam onnodige regelgeving 
naar voren als veranderpunt met als 
stelling ‘regels moeten er nu eenmaal 
zijn, maar de gemeente moet niet al-
les dicht timmeren’. En ook werd ge-
pleit voor een zorgcoöperatie en ‘dat 
kunnen we als inwoners best zelf, 
maar de gemeente moet wel facilite-
ren’. En wat betreft het gaan stem-
men op 19 maart aanstaande sloot 
een van de dames treffend af met 
‘niet kiezen is niet mopperen’. Deze 
opmerking deed denken aan een 
eerdere maandelijkse netwerkbijeen-
komst in november vorig jaar. Daarin 
vertelde een van de netwerkleden, 
Annelies de Natris, over de rol en be-
tekenis van vrouwen in de mode en 
kunst door de eeuwen heen. Een van 
de belangrijkste vrouwen die door 
haar werd genoemd was Aletta Ja-
cobs, dé voorvechtster van het vrou-
wenstemrecht in Nederland begin 
1900. Aletta zou blij geweest zijn met 
deze laatste opmerking. Niet kiezen is 
niet mopperen.

Geïnteresseerd in het Vrouwennet-
werk Sint-Oedenrode? Bezoek dan 
onze website 
www.vrouwennetwerk
sint-oedenrode.nl

Vrouwennetwerk
Vrouwennetwerk Sint-
Oedenrode gekozen tot 
nieuwe gemeenteraad!?

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

ING pinautomaat verdwijnt vanaf maandag

Primera breidt winkel verder uit
Han van de Sande van Primera 
Sint-Oedenrode ziet altijd mo-
gelijkheden om zijn klanten nog 
beter van dienst te zijn. Onlangs 
werd het assortiment al uitgebreid, 
maar nu doet hij daar een schepje 
bovenop. De winkel wordt name-
lijk groter door een herindeling van 
de zaak. De ING-pinautomaat bui-
ten Primera verdwijnt.

“Landelijk gezien sluit ING meer 
dan 250 pinautomaten”, infor-
meert Van de Sande. “Steeds min-
der mensen maken gebruik van een 
pinautomaat. ING-klanten kunnen 
wel gewoon binnen pinnen.” De 
hoek waar nu de postbussen zijn, 
wordt bij de winkel betrokken. Het 

aantal meters komt Van de Sande 
goed van pas, want de succesvolle 
winkel groeide uit zijn jasje. “We 
focussen ons op cadeauartikelen, 
maar ook de rest van het assorti-
ment zullen we uitbreiden”, aldus 
de eigenaar. 

Aanstaande maandag is Primera 
gesloten voor de kleine verbou-
wing. Dinsdag is de zaak weer 
open.   

advertorial
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Even voorstellen…

Wilbert Aben, Ed Steenbakkers en Martien van Erp

Tot aan de ver-
kiezingen stel-
len iedere week 
een aantal kan-
didaten van de 
lokale VVD zich 
aan u voor. Deze 
week in deze ru-
briek: nr. 7 Wil-

bert Aben, nr. 8 Ed Steenbakkers en 
nr. 9 Martien van Erp.

Wilbert Aben
Wilbert Aben, 41 jaar, geboren en 
getogen in Sint-Oedenrode. Ge-
trouwd en twee dochters. In het 
dagelijks leven werkzaam als opera-
tioneel manager bij Kruidvat. En als 
vrijwilliger voorzitter van onze lokale 
omroep TV Meierij.
Ik wil graag mijn bijdrage leveren 
aan ons dorp. Voor nu en voor de 
toekomst. Daarom ben ik actief bij 
een Rooise vereniging en lid van de 
Rooise VVD. 
Bij de VVD gaat het om de waarden 
vrijheid, verantwoordelijkheid, ver-
draagzaamheid, sociale rechtvaar-
digheid en gelijkwaardigheid van 

mensen. Dit past bij mij. De Rooise 
VVD neemt verantwoordelijkheid 
om onze gemeente leefbaar te hou-
den. Een krachtige, kleine overheid, 
gezonde financiën en voldoende 
vrijheid om te handelen. 

Ed Steenbakkers
Afgelopen 8 jaar heb ik me als pre-
sident van Papgat ingezet voor ons 
cultureel erfgoed: Carnaval!
Ik wil nu op een andere wijze een 
bijdrage leveren voor onze gemeen-
schap, en heb bewust gekozen om 
mij aan te sluiten bij de VVD.
Een stabiele partij die doet wat ze 
zegt, en gaat voor wat er is afge-
sproken. En ik ben dan ook trots om 
een van deze 20 personen te zijn die 
op de lijst staan.
Een lijst met een goede mix in leef-
tijd, kennis en vertegenwoordigers 
uit alle delen van het dorp, zodat uw 
belangen zullen worden vertegen-
woordigd de komende 4 jaar.
Op weg naar de fusie zal ik me per-
soonlijk inzetten voor de belangen 
van ons Mooi Rooi, zodat het een 
dorp blijft waar het goed wonen is. 

Nu en in de toekomst.

Martien van Erp
Stemmen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen doet er echt toe. 
De lokale liberalen hebben als sta-
biele partij de afgelopen jaren laten 
zien dat er wel degelijk invloed uit-
geoefend kan worden in politiek Sint 
Oedenrode.
In de komende 4 jaar liggen er veel 
uitdagingen te wachten zoals o.a. de 
herindeling met de buurgemeenten 
en het in de hand houden van de 
gemeente financiën. De uitdaging 
is om de voordelen van een gro-
ter verband te combineren met het 
behoud van het karakter van Sint 
Oedenrode.
Op financieel gebied zullen er soms 
lastige keuzes gemaakt moeten wor-
den. Als lokaal liberaal vind ik het 
belangrijk om invloed te hebben op 
de rechtvaardigheid van die keuzes.
De VVD in Rooi beschikt over een 
grote en actieve achterban welke 
oplossingsgericht de raadsleden daar 
waar nodig bijstaat. Deze achterban 
staat dicht bij de Rooise bevolking 
en weet wat er leeft.

Commentaar leveren aan de zijlijn 
zonder feitenkennis is gemakkelijk; 
dat is voor mij een reden om actief 
mee te denken en mee te doen en 
zodoende een steentje bij te dragen 
aan een beter Sint Oedenrode.

Wilbert, Ed en Martien kiezen be-
wust voor de VVD. Kies ook voor 
de Rooise VVD en stem 19 maart op 
lijst 3.

Wilbert Aben Ed Steenbakkers Martien van Erp Hans Hulsen

Hans Hulsen
Graag wil ik 
van deze ge-
legenheid ge-
bruik maken 
om mij per-
soonlijk tot u 
te richten.

Ik ben 66 jaar 
geleden ge-
boren in Sint 
Oedenrode. 

Ben al 40 jaar getrouwd met Ria, we 
hebben 2 kinderen en 4 kleinkinde-
ren. Ik zit momenteel al zestien jaar 
in de gemeenteraad waarbij ik be-
wust de keuze heb gemaakt voor de 
lokale politiek.
Van 1994-1998  raadslid voor de 
Rooise Partij. In 1998 heb ik de over-
stap gemaakt naar de DGS, waarvan 
de eerste vier jaar commissielid (zijn-
de niet raadslid) en vanaf 2002 tot 
heden fractievoorzitter voor de DGS. 
M.a.w. een behoorlijke staat van 
dienst wat de lokale politiek betreft.
Wat mij het laatste jaar ontzettend 

heeft aangegrepen is de kwestie Sint 
Martinushuis. Dit voor veel inwo-
ners gevoelige onderwerp heeft naar 
mijn mening zeker niet de schoon-
heidsprijs verdiend. Zeker als een 
dergelijk belangrijk onderwerp met 
het minimale verschil van één stem 
door een eenmansfractie het eindre-
sultaat bepaalt. 
Wat ook NIET mijn tevredenheid 
heeft:
Ons wegenonderhoud en bosbeheer 
zijn de laatste acht jaren ontzettend  
verwaarloosd. Dat is zeker niet aan-
trekkelijk voor onze inwoners maar 
ook  niet voor onze bezoekers/recre-
anten.
Door nu onze krachten te bundelen 
met de BVT willen wij in de toe-
komst sterker staan om SAMEN met 
U door te gaan voor de belangen 
van onze Rooise inwoners.
Wilt u daarbij betrokken zijn en wilt 
u gehoord worden, stem dan op Lijst 
1, DGS-BVT Rooi, zodat ik mij de ko-
mende vier jaren weer ten volle kan 
inzetten voor een leefbaar ROOI.

Kandidaten CDA Rooi stellen zich voor

Danielle
Aarts, kan-
didaat 8 van 
CDA Rooi:
“Bestuur en 

politiek herkenbaar, geloofwaardig 
en vertrouwenwekkend”

Sinds 1995 ben ik politiek actief. Ik 
woonde toen nog in mijn geboorte-
dorp Liempde en kwam voor CDA 
Boxtel/Liempde in de commissies 
en in de gemeenteraad van Boxtel. 
In 2003 ben ik lid van Provinciale 
Staten geworden. Mijn portefeuille 
betreft ruimtelijke ordening, milieu 
en leefbaarheid. Leuk en gevarieerd. 
Gedurende deze periode ben ik ge-
trouwd, heb drie kinderen gekregen 
die nu 6, 4 en bijna 1 zijn. Mijn man 
en ik hebben een agrarisch bedrijf 
en daarnaast ben ik werkzaam als 
projectleider bij ZLTO. Ik ben graag 
maatschappelijk actief, zoals bij 
de commissie Voorzieningen van 
het IDOP Nijnsel, en ik probeer op 
school in Nijnsel zeker mijn steentje 
bij te dragen. Ik vind het belangrijk 
dat als je politiek actief bent, je be-

trokken bent bij de gemeenschap 
waar je woont. Daar wordt je direct 
aangesproken op zaken die van be-
lang zijn en kun je direct antwoor-
den. Dat is belangrijk: herkenbaar, 
betrokken en betrouwbaar. Midden 
in de samenleving. Dat is CDA.

Paul van Zutphen, kandidaat 9 van 
CDA Rooi:
“Diversiteit, duurzaamheid en veilig-
heid in wonen” en “stimuleren zelf-
standigheid door speciale woonvor-
men en zorg coöperaties”

Mijn naam is Paul van Zutphen, 52 
jaar. Getrouwd en drie zonen.
Het leven is prachtig! Samen maken 
we het nog mooier.
Rooienaren werken gezamenlijk aan 
een vertrouwde, veilige omgeving 
waarin het fijn wonen is voor ieder-
een. Een omgeving waar mensen be-
trokken zijn bij elkaar en er zijn voor 
elkaar wanneer nodig. Ook de kleine 
kernen moeten we leefbaar houden 
en niet te vergeten ons mooie en 
grote buitengebied. Samen met ons 
centrum zorgen die voor de aantrek-

kelijkheid van Rooi om te wonen, le-
ren, werken en recreëren. Openheid 
en duidelijkheid en een overheid die 
niet automatisch beperkt, maar die 
stimuleert en faciliteert is er een die 
ik graag zou zien. Geen overbodige, 
pietluttige regeltjes die de samenle-
ving onnodig op kosten jaagt dus. En 
daarom stem ik op 19 maart CDA.

Erik van Acht, kandidaat 10 van 
CDA Rooi:
“Bedrijfsontwikkeling in A-50 zone” 
en “Samenwerken voor een sterk 
centrum, met huisartsenpost”

Graag steun ik de CDA -lijst als kan-
didaat. Mijn naam is Erik van Acht, 
ondernemer in logistiek, zorg, recre-
atie en vastgoed. Getrouwd, vader 
van 2 kinderen. Ik ben bestuurslid 
van de Bedrijventerreinen Nijnsel en 
De Kampen, lid van de werkgroep 
duurzame energie en inkoop Neder-
landse koel- en vrieshuizen en pen-
ningmeester bedrijventerrein Flight 
Forum Eindhoven. Binnen het CDA 
was ik medeoprichter van CDJA Rooi, 
en ben ik een vaste deelnemer van 
de achterbanvergaderingen van CDA 
Rooi. Mijn speerpunt is om gezamen-
lijk met andere ondernemers en be-
stuurders de Rooise bedrijven, binnen 
de wettelijke bepalingen, de maxi-
male mogelijkheden te geven om vrij 
te ondernemen. Startende bedrijven, 
ook die opgestart zijn in het starters-
centrum, moeten door kunnen groei-
en binnen Rooi. Dit zal een positieve 
weerslag geven op de leefbaarheid 
voor alle inwoners (meer werkgele-
genheid), verenigingen (sponsoring), 
en bedrijven. Ook een sterk centrum 
draagt bij aan een leefbaar Rooi.

Danielle Aarts Paul van Zutphen Erik van Acht

Geen respect voor lokale partijen
De politieke partijen die in Sint-
Oedenrode meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen zijn volop 
bezig met de campagne. Met res-
pect voor elkaar gaan ze ieder een 
eigen weg. Een afspraak die geldt, 
is dat ze niet over elkaars posters 
heen plakken. Daar houden ze zich 
goed aan. Toch is er een stoorzen-
der. De Jonge Socialisten, landelijk 
opererend, zijn flink bezig geweest 
in Sint-Oedenrode. Op verschillende 
borden, zoals aan de Koninginnel-
aan en bij de Dierenartspraktijk heb-
ben ze grote posters geplakt. Over 
de lokale partijen heen. Dat getuigt 
van weinig respect. 

Er heerst een virus in de gemeentehuizen. Over iets anders wordt door de 
bewoners nauwelijks gesproken. Iedere bewoner wordt door dat fusie-virus 
besmet. Fusie van drie gemeenten waarvoor nog geen wet of ook maar een 
voorstel van de overheid op tafel ligt!
Alleen genoodzaakt voor bezuinigingen in 2014/15 met de kans dat over zes 
jaar de toestand heel anders ligt. Het ontbreekt aan een degelijke toekomst-
visie zoals een overzicht over de baten en lasten. Bijvoorbeeld nu een miljoen 
uitgeven om een half miljoen te besparen? En wat merken de inwoners van 
Rooi hiervan? De burgemeesters houden lange nieuwjaarstoespraken maar 
vertellen niets over wat de toekomst voor de inwoners hen brengt.
Gemeentehuizen gaan dicht. Burgemeesters met een vroeg-uittrede-rege-
ling. Sollicitanten voor een nieuwe wethouder krijgen te horen over een 
wachtgeldregeling. Gemeentesecretarissen en beleidsmedewerkers een 
handdruk of WW enz.
Wat gebeurt er met het zwembad en de sportvelden etc.? De bedrijven-
terreinen, de grondprijzen, brandweer, theaterzalen, agrarische bedrijven. 
Schijndel en Veghel zitten al aan de rand van hun uitbreidingen, dus komt 
Rooi in beeld voor een stedelijke ontwikkeling met een verdubbeling van het 
inwoneraantal. De nieuwe gefuseerde gemeenteraad bestaat uit 29 leden 
waarvan 7 uit Rooi, dus een minimale inbreng met alle gevolgen voor een 
besluitvorming dan. Weten de raadsleden wel wat ze boven het hoofd han-
gen? Hebben ze wel genoeg antibiotica tegen het virus ingenomen? Zo te 
lezen niet want ze hebben hun logo al aangepast en zijn op pad gegaan met 
de collega’s uit de andere gemeenten. Ook zij worden blindelings meege-
trokken en zoet gehouden met een marsreep uit de “agri-sector” zoals dat n 
het fusiejargon heet en klakkeloos wordt overgenomen.
De oude en de nieuwe raad kunnen het fusieproces nog temporiseren totdat 
de inwoners van Rooi degelijk en transparant zijn ingelicht over wat hen 
te wachten staat. Naar de burgers toe en niet andersom: de burgers in het 
gemeentehuis naar borden met plattegronden van de gemeenten laten kij-
ken….. Laat Rooi niet verkwanselen door op hol geslagen paarden.

M. de Reus
Marijnenstraat 29

Virussen in 
gemeentehuizen
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HART VOOR LOKAAL BESTUUR
#Jeanne Hendriks

Lijst   

4

HART VOOR JONGEREN
#Sjors Mosterman

Lijst   

4

HART VOOR DE MENSELIJKE MAAT

#Toon van der Wijst

Lijst   

4

HENRI RAAIJMAKERS
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RooisBurgerBelang

“Van Frans leerde ik te luisteren achter de woorden”

De verkiezingen laten niet lang meer 
op zich wachten. Kort na de span-
nende woensdag 19 maart zal er een 
nieuw bestuursorgaan worden ge-
vormd. Een raad met veel, heel veel 
nieuwe gezichten. Jonge honden en 
rotten in het vak. Dat zal vast even 
wennen zijn. Vooral nu de nestor van 
de raad de ronde tafel vaarwel heeft 
gezegd. Jarenlang zat hij naast zijn 
politieke sparringpartner Tilly van 
den Tillaar. Het zal wennen zijn om 
ze niet naast elkaar te zien zitten…. 

Voor de burgemeester – die zat im-
mers altijd naast de twee – de andere 
partijen, maar vooral voor Tilly en 
Frans zelf. “Ik denk wel dat ik af moet 
kicken”, geeft Frans nu al toe. “Of 
dat ik zo nu en dan op de politieke 
tribune plaats ga nemen? Vast wel, 
maar zeker niet iedere keer.” Er zitten 
sowieso maar weinig oud-raadsleden, 
ex-wethouders of voormalig ambte-
naren op de tribune. Na zoveel jaar 
trouwe dienst vindt Frans het ook wel 
prima om het te laten gebeuren. Met 
een wakend oog op de achtergrond.

Tegengas
Via Tilly zal hij heus wel op de hoogte 
blijven. Samen vormden ze sinds 2010 
de politieke partij BVT, voorheen de 
Ouderenpartij. Geen één coalitie had 
het makkelijk met deze twee charman-
te pitbulls aan de vergadertafel. Maar 
hoe hebben ze elkaar gevonden? 
Frans:  “Begin jaren negentig heb ik 
samen met Tilly in het bestuur geze-
ten van BWI. Ik leerde haar kennen als 
een wijze en ambitieuze vrouw. Na die 
tijd heb ik haar heel lang niet gezien. 
Tot ik haar een keer op het terras zag 
zitten. We raakten aan de praat en 
niet veel later haalde ik haar over om 

de politiek in te gaan. Gelukkig deed 
ze dat.” De twee hadden duidelijk iets 
aan elkaar. Naar buiten toe droegen 
ze hetzelfde standpunt uit. “Iedere 
zondagavond voor een commissie- 
of raadsvergadering kwamen we bij 
elkaar om het nodige door te nemen 
en voor te bereiden. Ik zal die heftige 
discussies wel missen, want we waren 
het zeker niet altijd met elkaar eens. 
We zaten dan echt te bomen, maar 
uiteindelijk kwamen we er altijd uit.” 
De juiste chemie komt aan het licht. 
Frans houdt niet van jaknikkers. “Daar 
heb ik inderdaad niets aan. Tegengas 
is goed. Als je maar respect voor el-
kaar blijft houden”, voegt hij toe.

“IK ZAL DIE HEFTIGE 
DISCUSSIES WEL 

MISSEN, WANT WE 
WAREN HET ZEKER NIET 

ALTIJD MET 
ELKAAR EENS.”

Goed luisteren
Tilly is al begonnen met het ontdek-
ken van een nieuw pad. Nog een 
paar weken zit ze in de raad met 
Frans, maar ondertussen timmert ze 
een fundament voor de nieuwe par-
tij DGS/BVT. Ze is lijsttrekker van de 
partij en druk bezig met de voorbe-
reidingen. Volgens Frans mag ze hem 
altijd inschakelen als adviseur. Dat zal 
ze vast ook wel doen, maar sommige 
elementen hoeft ze niet meer te vra-
gen. Die heeft ze zich eigen gemaakt. 
“Ik heb van Frans geleerd om heel 
goed te kijken als iemand iets vertelt. 
Lichaamstaal zegt al ontzettend veel. 

Maar ook leerde ik om goed te luis-
teren, vooral om te luisteren achter 
de woorden. In debat komt dat vaak 
goed van pas.” 

Billen bloot
Deze weken staan juist in het teken 
van debat. Gisterenavond vond het 
eerste verkiezingsdebat plaats in De 
Beurs. De komende weken volgen 
er nog meer. Tilly vindt het span-
nend, maar maakt zich niet druk. “Ik 
weet precies waar we voor staan en 
dat kan ik goed verdedigen.” Daar is 
Frans niet bang voor. Hij weet exact 
in welke positie Tilly zich nu bevindt. 
Frans: “Ik weet nog het moment dat 
ik in de raad wilde komen. Dat was 
een spannende tijd. Tijdens debatten 
moet je wel eens met de billen bloot, 
maar dat hoort erbij. Het gaat er om 
hoe je jezelf eruit redt. Dat komt met 
Tilly vast en zeker goed. Ik hoop dat 
het goed verloopt. Vooral met het 
oog op de toekomst is het belangrijk 
dat lokale partijen ons blijven verte-
genwoordigen. Als we straks over 
gaan in een grote gemeente, moeten 
we opkomen voor ons eigen dorp. 
Natuurlijk wel met een blik over de 
grenzen.”

Tilly wil de kapitein zijn op dat schip. 
Haar trots voor Rooi steekt ze niet 
onder stoelen of banken. Ze wil Sint-
Oedenrode profileren als groen dorp 
met een bruisend centrum. Toerisme 
vindt ze belangrijk. “Zo lang we onze 
eigenheid maar bewaken. Hetgeen 
wat Rooi, Rooi maakt”, zegt ze stel-
lig. Het is wel duidelijk. Tilly gaat op 
volle kracht door, ambitieus en recht-
doorzee. Ook zonder Frans. Toch zal 
ze iedere zondagavond even zuchten, 
als ze de gezonde discussie mist.

Vanaf 4 februari is er via de facebookpagina van de Rooise 
VVD gestemd  voor het goede doel. Stichting Jeugdcarna-
val is als winnaar uit de bus gekomen en ontvangt hier-
mee een cheque t.w.v. € 150,-.

De afgelopen weken kon er gestemd worden voor de min-
dervalide dinsdagmiddag georganiseerd door Stg. Jeugd-
carnaval, de Jeugdvakantieweek en de Sinterklaasintocht. 
Stichting Jeugdcarnaval heeft de meeste stemmen ontvan-
gen en is hiermee de winnaar van deze actie.

Op 24 februari heeft lijsttrekker Piet Klaasen de cheque 
overhandigt aan Henry van den Elzen. Deze gaf aan zeer 
verheugd te zijn deze cheque te mogen ontvangen en het 
bedrag op een goede manier te zullen besteden. De timing 
zo net voor carnaval kon wat hem betreft niet beter!

Het doel van de actie is hiermee bereikt: de Rooise VVD 
wilde graag een geldbedrag schenken aan een initiatief 
voor de lokale jeugd en de burgers hierover mee laten be-
slissen. Daarnaast is de facebookpagina, welke momenteel 
volledig in het teken staat van de aankomende Gemeente-
raadsverkiezingen, goed bezocht door het Rooise publiek.

Stichting Jeugdcarnaval ontvangt cheque van Rooise VVD

 

                                                          

                                                                                                  

Wij wensen iedereen heel gezellige carnavalsdagen. 
Geniet van het hossen en zingen.

Ben echter zuinig op uw stem, 
want die hebt u op 19 maart nog nodig. 

Stem dan op Lijst 1

12 maart: 

verkiezingsdebat TV Meierij en DeMooiRooiKrant. 

Heeft u een vraag aan één van de lijsttrekkers? Stuur 

deze naar redactie@demooirooikrant.nl 

en wellicht wordt uw vraag gesteld tijdens het debat!
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Jan Voets

Nissan Qashqai 1.6, 
acenta
Km. stand: 24.500km

Bouwjaar: 2008 Mazda 6 Sportbreak 1.8 
Touring
Km. stand: 110.000 km

Bouwjaar: 2007 
100% dealeronderhouden

Autoservice Wehkamp.
0413-473002

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

BMW X3 3.0d Executive 
automaat 
Km. stand: 132.981 km 

Bouwjaar: 2004

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

MINI Mini 1.6 One 
Business Line
Km. stand: 38.832

Bouwjaar: 2011

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Suzuki Alto 1.0 Comfort 
Incl MET LAK E 8999 

Bouwjaar: dec. 2013 Ford S-Max 2.5 20V 
Turbo 162KW
Km. stand: 175.000 km

Bouwjaar: 2008

Toyota Landcruiser 3.0 
D4D

Bouwjaar: 2004

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

 NU IN PRIJS VERLAAGD 
€  15.995,- Prijs: € 9.950,-

Prijs: € 10.950,-Prijs:  € 7.999,-

Prijs:  € 16.950,-

Prijs: € 14.750

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Schoenmakers

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Hyundai Santa fe 
2.2 CRDi Style
Km. stand: 90.461 km 

Bouwjaar: 2007 

Prijs:  € 13.750,-
Volkswagen Touran
Km stand: 105.942 km

Bouwjaar: 2004

Prijs: € 9.250,-
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Duik in de wereld van 
voertuigentechniek
Ben jij gefascineerd door transport 
en voertuigen en sta jij op het punt 
om een vmbo-studierichting te kie-
zen? Kies dan voor de afdeling voer-
tuigentechniek op het Fioretti Col-
lege. Dit kan ook als je leerjaar 2 op 
een andere vmbo-school afgerond 
hebt. Je begint in het derde leerjaar. 
Om de basisvaardigheden te leren 
en de juiste denkwijze te ontwikke-
len zit je in Veghel op z’n plek.

Als je twee jaar later je vmbo-diplo-
ma op zak hebt, heb je een stevige 
basis om op het ROC een beroeps-
opleiding te gaan volgen op het ge-
bied van Transport & Mobiliteit. Er 
zijn opleidingen op niveau 2, 3 en 4. 
Eenmaal klaar biedt de regio volop 
kansen op werk. Je kunt met jouw 

kennis en vaardigheden terecht bij 
dealers, reparatiebedrijven, scha-
deherstellers, transportbedrijven, 
engineeringbureaus en de auto- of 
motorsport. Overal is behoefte aan 
mannen én vrouwen met kennis van 
voertuigentechniek.

Op het Fioretti College maak je op 
praktische en persoonlijke wijze ken-
nis met de fascinerende wereld van 
voertuigentechniek. We brengen 
jouw basiskennis op peil, verbreden 
je horizon en wekken jouw interesse 
om van voertuigentechniek je vak 
te maken. Een vak met toekomst-
perspectief. Kijk voor meer informa-
tie en de inschrijfmogelijkheden op 
www.fioretticollege.nl.

advertorial

Workshop Ismakogie bij Zij Actief Nijnsel

Op woensdagavond 19 februari 
kwam Petra Rijnten uit Son voor 
leden en introducés een workshop 
geven over Ismakogie, een hou-
ding- en bewegingsleer.

Aan de hand van een powerpoint 
presentatie gaf zij  informatie over 
wat Ismakogie inhoud  en wie het 

bedacht heeft. Daarna gingen de 
vierentwintig aanwezige dames zelf 
aan de slag. Er werd enthousiast 
meegedaan door zowel jong als oud. 
En werden er verrassende ervarin-
gen op gedaan. Wat alle aanwezige 
dames zoal ervoeren was dat je door 
het maken van simpele bewegingen 
toch gebruik maakt van al je spieren. 

Het was een interessante, leerzame, 
maar vooral ook gezellige avond.
Activiteiten voor maart en april: Tas-
sen vlechten of haken van plastic, 
excursie kliniek ViaSana, avondfiets-
tocht en theateravond. Bezoek voor 
foto’s en info de website: 
www.zijactiefnijnsel.nl

Boskantenaar Christ Toonen exposeert 
emailleerkunst in Odendael

De komende weken exposeert 
Christ Toonen (70) uit Boskant 
met zelfgemaakte emailleerkunst-
werken in de centrale hal van 
zorgcentrum Odendael. Toonen 
is pas een aantal jaren actief met 

emaille, maar heeft inmiddels al 
een uitgebreide collectie. Deze be-
staat zowel uit op de Nederlandse 
kunstschilder Piet Mondriaan geïn-
spireerde stukken als uit bekende 
gebouwen en plekken in en rond-

om Sint-Oedenrode. De collectie 
wordt getoond in een vitrinekast 
die beschikbaar is gesteld door het 
Rooise Poffer- en Mutsenmuseum.

Van Broadway tot de Knoptoren
Vanwege de rechtlijnige vlakverde-
ling en de primaire kleuren koos hij 
in het begin voor werken van Mon-
driaan. Zo is in Odendael Broad-
way Boogie Woogie te zien, maar 
ook een aantal andere op Mondri-
aan geïnspireerde werken. Toonen 
kreeg al snel meer handigheid in het 
emailleren en verlegde zijn hobby 
naar bekende gebouwen en plek-
ken in de omgeving. Zo heeft hij 
onder andere de Knoptoren, het 
Sint-Paulusgasthuis, de Coöpera-
tieve Stoomzuivelfabriek Sint Oda 
en de Coeveringse Molen geëmail-
leerd. Deze werken zijn veel gede-
tailleerder. Met deze bezigheid kan 
Toonen mooi verloren uurtjes invul-
len. Aan elk werk besteedt hij zo’n 
30 à 40 uur.

Te koop

Aanverwant agrarisch 
bedrijf of opslagruimte

Plaggensteeg 1a te Sint-Oedenrode

Vraagprijs: € 240.000,= k.k.

• Perceelsopp.: 1.00.45 ha
• Huidige bebouwing: ca. 1.100 m²
• Maximaal ca. 1.000 m² bebouwing toegestaan
• Zeer geschikt voor aanverwante bedrijven zoals 

een hoveniersbedrijf of bedrijfsruimte ten 
behoeve van opslag, etc. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons 
kantoor.

0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

Te koop

Aanverwant agrarisch 
bedrijf of opslagruimte

Plaggensteeg 1a te Sint-Oedenrode

Vraagprijs: € 240.000,= k.k.

• Perceelsopp.: 1.00.45 ha
• Huidige bebouwing: ca. 1.100 m²
• Maximaal ca. 1.000 m² bebouwing toegestaan
• Zeer geschikt voor aanverwante bedrijven zoals 

een hoveniersbedrijf of bedrijfsruimte ten 
behoeve van opslag, etc. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons 
kantoor.

0499 – 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond
Schootsedijk te Sint-Oedenrode

Oppervlakte 10.79.80 ha

Voor meer informatie, 
de verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier 

kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 28 maart 2014, 12.00 uur.
 

KOFFEREN 21A    SINT-OEDENRODE    0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

OP DE NIEUWE COLLECTIE
m.u.v. basiscollectie en accessoires

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

JA
A

RT/M 1 MAART

10%
K O R T I N G

ÓÓK 10 % KASSAKORTING OP DE SALE !!!

Zonwering

Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

ZonweringZonweringZonweringZonwering

Kijk voor 
Carnavalsfoto’s 

op 
www.mooirooi.nl
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Stichting Jeugdcarnaval
Sint-Oedenrode

Bakkerij Bekkers
Winkeliers Hertog Hendrikstraat

Switch Fashion & Lifestyle
Huiskens Optiek & Horen

Huwa International BV
Kapteyns Partyverhuur

Kapsalon Unique                      
De Koning Makelaardij BV

Printservice Sint-Oedenrode
Sanders groente en fruit

Kapsalon Bella Plaza
Termeer modeschoenen (dames/heren/

kinderschoenen)
Traiteur-Slagerij Verheijen

PVB Schilderwerken
Leenderts Glashandel

Betonfabriek A. van de Meulengraaf & Zn. B.V.
Carnavalswinkel Brabant

Esso Bongers
Bon Floor

Tuincentrum Brekelmans
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Emvo Techniek
LinkCare BV

Autoschade Lambert
Keadin

Jan Habraken Glas & Aluminiumwerken B.V.
De Beurs

Wire Furniture B.V.
Keurslagerij G. Kluijtmans

Boek- en Kantoorboekhandel Paperas
Cafetaria “De Mèrt”

Em té
Bart Klerkx Hoveniers

Mariendael Cultureel Educatief Centrum
Schoonheidssalon Istiméwa

Cafetaria De Ko� er
Bike Center Sint-Oedenrode

De Rooyse Autobedrijven
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Vereniging voor 
Verstandelijke Gehandicapten

Kringloop D’n Einder Sint-Oedenrode
Drankenhandel van Boxmeer

v Gastel events
Van Kaathoven Groep

B&D-Sfeerbeheer
Aannemersbedrijf van Zon

Jumbo
Bakker Bart

Marvu
Gezamenlijke Ondernemers Markt

Elzen Cleaning Products
Frietfeest

Trined

VRIJDAG 28 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 1 MAART:

 14.30 uur tot 17.00 uur   Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,- 
 Kindershow clown Boebsie en Babsie
 Boebsie is een erg lieve clown die heel goed kan goochelen. Dat gaat meestal erg goed, maar Babsie wil graag helpen en doet nooit wat    
 Boebsie zegt.  Een show met goochelen, spelletjes, dansen en ballonnen!
 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 2 MAART: 

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

MAANDAG 3 MAART:

 10.30 uur tot 12.00 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Tijdens en na de kinderoptocht carnavalsbal tot 17.00 uur    Entree gratis
 18.00 uur tot 20.15 uur    Jeugd groep 5 t/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 4 MAART:
   
 10.30 uur tot 12.30 uur Alle kinderen t/m groep 4     Entree € 2,-
 Ballonnenclown en popcorn/suikerspin attractie
 13.30 uur tot 16.30/17.00 uur Carnavalsbal kinderen/volwassenen met een beperking Entree gratis
 Zowel Prins Erwin als Jeugdprins Willem zullen met hun gevolg aanwezig zijn.
 Verder optredens van o.a. De Fonskus, Dansschool Sunrise en zanger Danny Smoorenburg
 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 (Dit jaar door Stichting Jeugdcarnaval gemaakt) 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; HOUDT DE WEEKKRANTEN IN DE GATEN!
VRAGEN??  WWW.JEUGD-CARNAVAL.NL  OF  INFO@JEUGD-CARNAVAL.NL

MET DANK AAN:

Spetterende show:   SLAM FM ON TOUR!!!

   

 Ballonnenclown en popcorn/suikerspin attractie
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nog   dagen

tot carnaval  
4PAPGAT JOURNAAL

 

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

Tel. 0413 472572 - info@devriendschapboskant.nl

GEZAMENLIJKE HORECAMUNT 
VERKRIJGBAAR À € 2,00 PER STUK 

BIJ ALLE AANGESLOTEN LEDEN.

1/2 HORECAMUNT € 1,00

GEZAMENLIJKE HORECAMUNT

Stichting Hospice, goede doel 
met carnavalsmis
In december 2013 is de Stichting 
Hospice Sint-Oedenrode opgericht 
met als doel een “lowcare” hos-
pice, ofwel bijna-thuis-huis in Sint-
Oedenrode te realiseren.

Een bijna-thuis-huis is een hospice 
waar vrijwilligers hulp en ondersteu-
ning bieden aan mensen in hun laat-
ste levensfase, wanneer genezing niet 
meer mogelijk is. Deze vrijwilligers on-
dersteunen de mantelzorg in hun zorg 
voor de stervende of vervangen de 
mantelzorg al er weinig mantelzorg is. 
Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust 
en veiligheid worden door de vrijwil-
ligers in ruime mate geboden en zijn 
wezenlijk voor de sfeer in de hospice.

Het Hospice is een vrijwilligersorga-
nisatie. Dat betekent dat de vrijwil-
ligers de basis vormen binnen het 
zorgverleningsproces en de beroeps-
matige zorgaanbieders ondersteu-
nend zijn. Het Hospice is kleinschalig 
van karakter, wat betekent een huis 
met 2 tot 4 bedden. Bij Zorgboer-
derij de Donkershoeve zal het Hos-
pice worden ondergebracht. Om de 
goede verzorging in stand te houden 
en om degene die gebruik willen ma-
ken van het Hospice te geven wat ze 
wensen, is financiële ondersteuning 
noodzakelijk. Vandaar dat Prins Er-
win Pap d’n Urste, Adjudant Paul, 
Jeugdprins Willem, Adjudant Stan 
en Nar Ot hebben besloten om de 
meeropbrengst van de Carnavalsmis 
te schenken aan Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode. 

De viering is op zaterdag 01 maart 
om 17.00 uur in de Martinuskerk 
(centrum). Het thema van de Vie-
ring luidt: "Geen Zorgen voor Mor-
gen". Voorgangers tijdens deze vie-
ring zijn Pater Pushpa Raj en Pastor 
Wilchard Cooijmans. De kapel van 
't Skrothupke o. l. v. Jan van der 
Heijden en de koren "De Rooi Tul-
pen" en "Aurora" o. l. v. Erie van 
der Zanden zullen zorgen voor de 
muzikale omlijsting. Hoogheid Prins 
Erwin Pap d'n Urste, zijn Adjudant 
Paul met hun dames, Jeugdprins 
Willem, Jeugdadjudant Stan, Nar Ot 
en hun ouders alsmede leden van 
de Stichting Jeugdcarnaval en leden 
van Stichting Papgat hebben samen 
met Pastoor Vincent Blom en Pastor 
Wilchard Cooijmans gezorgd voor 
mooie toepasselijke teksten bij het 
gekozen thema. Zodoende zal ook 
de negentiende Carnavalsmis een 
waardige viering worden.

Dansend Carnaval 2014 inluiden..

Met een bomvol programma viert 
het Papgats Dansmariekesfestijn 
haar eerste lustrum. Prins Erwin en 
adjudant Paul zullen ogen en oren 
tekort komen om al het moois dat 
deze avond te bieden heeft te kun-
nen aanschouwen.

Al jaren op rij blijkt dat het kijken 
naar dansen aanstekelijk werkt. Niet 
lang nadat de eerste shows gegeven 
zijn komt ook het publiek helemaal 
los. Samen met andere verenigingen 
en carnavalsvierders dansen en hos-
sen verbroederd en is een perfecte 
opmaat voor de 4 prachtige carna-

valsdagen die volgen..!

De jury, bestaande uit leden van “De 
Heeren Adjudant”, zullen weer een 
hele kluif hebben aan de beoordeling 
van de dansacts. Vorig jaar waren de 
Plekkers de besten en zij zullen ook 
dit jaar weer alles uit de kast halen om 
de felbegeerde bokaal te winnen. Ie-
dereen is benieuwd of ze weer net als 
vorig jaar verrassend uit de hoek gaan 
komen. Toen kwamen net voor de 
dames de heren van de Plekkers op in 
het oude Dansmariekestenue van de 
vrouwen; hilarisch en origineel.. 

Er zijn genoeg redenen om naar dit 
dansspektakel te komen kijken en 
je op allerlei manieren te laten ver-
rassen. Wilt u ook samen met alle 
andere Rooise carnavalsvierders car-
naval 2014 inluiden en genieten van 
dans en gezelligheid, dan bent u van 
harte welkom op vrijdag 28 febru-
ari vanaf 20.00 uur in party centrum 
“De Vriendschap”.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 3 maart 2014 vervalt.

Uitnodiging Inbraak preventie- en Reanimatie middag 
Om onderwerpen als “Inbraak preven-
tie” en “Reanimatie ” onder de aandacht 
te brengen, en wat u daar zelf aan kunt 
doen, organiseert Rooi Hartsafe in sa-
menwerking met de Gemeente Sint-Oe-
denrode, Politie, Brandweer, Ambulance-
zorg, Hartstichting en EHBO een Inbraak 
preventie- en reanimatie middag. 
Graag nodigen wij u daarvoor uit op 

Datum: zaterdag 8 maart 2014
Tijdstip: van 13.00 u tot 17.00 u
Locatie: Brandweerkazerne Sint-Oe-
denrode, Rijcke Vorsel van Kessellaan 1

Wat kunt u deze middag verwachten?
Tijdens de middag krijgt u o.a. de gele-
genheid om onder leiding van een do-
cent ervaring op te doen met reanima-
tie en zal de 50e AED officieel worden 
uitgereikt
Om nut en de noodzaak van reanimatie 
nog meer kracht bij te zetten, organi-
seert Rooi Hartsafe een “Reanimatie-
marathon”. Verenigingen/ bedrijven 
worden uitgenodigd om met een ploeg/ 
team van ca. 3 of 4 personen gedurende 
20 minuten te reanimeren. Streven is om 
voldoende ploegen/ teams te hebben 
om in estafettevorm een reanimatiepop 
gedurende de gehele middag (4 uur) te 
reanimeren. Als tegenprestatie voor uw 
deelname stelt Rooi Hartsafe per ploeg/
team twee vouchers voor een gratis cur-
sus Reanimatie met AED ter beschikking. 
Als u hieraan deel wilt nemen kunt u zich 
opgeven door voor 1 maart a.s. een mail 
te sturen naar aed@rooihartsafe.nl 

Verder is er tijdens deze middag een 
infomarkt. Op de markt kunt u informa-
tie krijgen over hoe u uw woning en de 
directe omgeving daarvan veiliger kunt 
maken. Reden hiervoor is de sterke stij-
ging van het aantal woning inbraken 
in Sint-Oedenrode. Om inbraak tegen 
te gaan en de veiligheid te verbeteren, 
werken gemeente en politie nauw sa-
men. Maar gemeente en politie kunnen 
dit niet alleen, daarbij is uw hulp nodig. 

Om u daarvan een idee te kunnen geven 
is een aantal sprekers uitgenodigd zoals 
bijvoorbeeld de wijkagent, maar ook een 
medewerker van de ambulance, brand-
weer, gemeente en Rooi hartsafe.
Onderwerpen, die onder andere daarbij 
aanbod komen, zijn: reanimatie, AED, 
burgerparticipatie, burgervrijwilligers, 
buurt informatie netwerk, burgernet, 
brandpreventie, inbraakcijfers, babbel-
trucs etc. 

Wat is het programma?
13.00u opening 
(burgemeester P.M Maas) 
13.30u EHBO (J. Lindsey) 
14.00u brandweer (P. Veuger)
14.30u Rooi hartsafe (P. van Rooi) 
15.00u gemeente (M. Rijkers) 
15.30u politie 
(A. van Erp/F. van Rozendaal)

Verder is er de mogelijkheid om een am-
bulance en een brandweervoertuig van 
binnen te bezichtigen. 

Waar kan informatie vinden?
Actuele informatie en preventietips 
•  politie: www.politie.nl/onderwerpen/

woninginbraak.html 
•  brandweer: www.brwbn.nl
•  gemeente: www.sint-oedenrode.nl/

info/veiligheid_273 
hartslag nu: www.hartslagnu.nl

Hebt u nog vragen?
Voor vragen over woninginbraken of 
andere veiligheidsthema’s kunt u een e-
mail sturen naar 
veiligheid@sint-oedenrode.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met het taakveld Integrale Veiligheid 
van de gemeente, via telefoonnummer 
0413-481911. 

De organisatie hoopt u te mogen 
verwelkomen en hiermee een positieve 
bijdrage te leveren aan uw veiligheid 
en de veiligheid binnen de gemeente 
Sint-Oedenrode! 

Vragen over de WOZ-waarde?
Wanneer u eigenaar bent van een pand, 
ontvangt u op 27 februari 2014 de be-
schikking met de nieuwe WOZ-waarde 
voor het belastingjaar 2014. 
De WOZ-waarde van uw pand wordt 
door de gemeente zorgvuldig bepaald. 
Als u vragen of twijfels heeft over uw 
WOZ-beschikking of over één van de 
gemeentelijke heffingen, neemt u dan 
contact op met de gemeente. Wij helpen 
u graag.
Het team Belastingen van de gemeente 
is elke werkdag telefonisch bereikbaar 
van 9.00 tot 16.00 uur via het telefoon-
nummer 0413-481241. U kunt ook ge-
bruik maken van de mail via 
belastingen@sint-oedenrode.nl.

Zelf bezwaar maken
Als u van mening bent dat de WOZ-waar-
de niet juist is, maakt u dit eenvoudig 
via een bezwaarschrift aan ons kenbaar. 
U kunt het bezwaarschrift zowel via de 
post als de Digitale Belastingbalie op de 
website van de gemeente indienen.
Wanneer u een bezwaarschrift indient, is 
het niet nodig een taxatierapport op te 
laten stellen. 
De gemeente wil net als u graag dat de 
WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen 
enkel belang bij om deze te hoog vast 
te stellen. Als blijkt dat de vastgestelde 
waarde niet correct is, passen we deze 
graag voor u aan.

Bezwaar laten indienen door 
WOZ-bureau of makelaar
De laatste tijd verschijnen in de pers 
regelmatig berichten over bureaus en 
makelaars die zich opwerpen als be-
langenbehartiger voor de burger bij de 
bezwarenafhandeling Wet Waardering 
onroerende zaken. 
Argumenten zoals: “WOZ-waarde te 
hoog: Wij maken gratis bezwaar voor u!” 
worden aangehaald om hen kosteloos 
(no cure no pay) in te schakelen voor 
het indienen van een bezwaarschrift. 

Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu 
eigenlijk?

Het is belangrijk om te weten dat deze 
bureaus en makelaars voor zaken waar-
bij het bezwaar is toegekend en de WOZ-
waarde is gewijzigd, de door regelgeving 
vastgestelde kostenvergoeding van de 
gemeente krijgen. Deze kostenvergoe-
ding kan van enkele honderden euro’s 
oplopen tot bedragen boven de duizend 
euro. 

In de praktijk komt het er bijvoorbeeld 
op neer dat als in een bezwarenproce-
dure in 2014 de WOZ-waarde van een 
woning met € 10.000,- wordt aangepast, 
dit een vermindering van de aanslag op-
levert van ongeveer € 12,-. Het bureau 
of makelaar krijgt vervolgens voor zijn 
werkzaamheden een bedrag van € 728,- 
uitbetaald.
Deze door de gemeente verstrekte kos-
tenvergoedingen kunnen worden mee-
genomen in de tariefbepaling van de 
onroerende zaakbelastingen voor het na-
volgende belastingjaar. Uiteindelijk wor-
den alle belastingbetalers met deze nieu-
we belastingtarieven geconfronteerd.

In beroep tegen de uitspraak
Heeft u een bezwaarschrift ingediend 
en bent u het niet eens met de uitspraak 
van de gemeente, dan staat het u uiter-
aard vrij om al dan niet onder begelei-
ding van een bureau of makelaar tegen 
de uitspraak in beroep te gaan.

Contact
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact 
op met de medewerkers van Belastingen 
via het telefoonnummer 0413-481241 
of stuur een e-mail naar 
belastingen@sint-oedenrode.nl.
U kunt ook de website raadplegen voor meer 
informatie via www.sint-oedenrode.nl. 
Het postadres van de gemeente is: 
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Elektronische bekendmakingen
"De gemeente is verplicht om per 1 
januari 2014 al haar algemene verbin-
dende voorschriften (verordeningen en 
beleidsregels) elektronisch bekend te 
maken. Doet men dit niet, dan treden de 
regels niet in werking. U kunt nu ook de 
inhoud van verordeningen en andere al-

gemene regels (en wijzigingen daarop), 
die zijn vastgesteld na 1 januari 2014, 
raadplegen op www.officiëlebekendma-
kingen.nl. Meer uitgebreide informatie 
over de gemeentelijke regelgeving kunt 
u vinden op de gemeentelijke website".
 

Dit is Berry Groen. Hij wil zijn huis 
energiezuinig maken. Hij is best 
hendig, maar hij heeft nog meer te 
doen. Gelukkig heeft hij het Brabants 
Groen Energieloket gevonden. Daar 
kan hij offertes aanvragen bij 
bedrijven in het dorp. 

En hij ontdekte ook nog eens allerlei 
voordelige regelingen. 
Zo bespaart Groen nóg meer poen. 
Wil jij dat ook? Ga dan snel naar 
Brabants Groen Energieloket.

www.brabantsgroen.nl/energieloket

Groen 
bespaart 

poen
Expositie van 30 Rooise amateur-fotografen
Op vrijdag 14 maart 2014 opent wet-
houder mevrouw Jeanne Hendriks-van 
Kemenade om 16.00 uur de expositie 
waarin dertig Rooienaren hun beste 
Rooise foto’s van 2013 tonen. Deze ex-
positie vindt plaats in het Gemeentehuis 
en duurt tot en met donderdag 3 april 
2014.

De exposanten zijn de deelnemers aan de 
fotowedstrijd die Stichting Roois Cultu-
reel Erfgoed (RCE) in de herfst van 2013 
organiseerde bij gelegenheid van haar 
10-jarig jubileum. Hieraan namen dertig 
Rooise amateur-fotografen deel, van jong 

tot oud. Thema van de wedstrijd was: 
“Rooi natuurlijk cultureel’. De deelnemers 
voelden zich uitgedaagd om de cultuur en 
/ of natuur van Sint-Oedenrode op een ar-
tistieke en verrassende manier eigentijds 
en herkenbaar in beeld te brengen. 
Het leverde vele, heel fraaie en kunstzin-
nige foto’s op die niet alleen laten zien 
hoe mooi Sint-Oedenrode is, maar ook 
wat er aan talent zit bij deze dertig ama-
teurs. Alle reden dus voor het bestuur van 
RCE om de inwoners van Sint-Oedenrode 
van de prachtige opnames te laten genie-
ten en het talent van deze amateurs te 
bewonderen.

Prins Erwin en Adjudant Paul

We zijn er klaor vur…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Basisschool Dommelrode voor 

het houden van een carnavalsop-
tocht voor leerlingen van basisschool  
Dommelrode op 28 februari 2014 in 
wijk Dommelrode te Sint-Oedenrode.

•  Van Het Ar(t)senaal d’n Einder voor 
het houden van een expositie van 
Rooise Beeldhouwers op 25 mei 
2014 voor de ingang van het ge-
meentehuis Burg. Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met verplaatsen van de 

weekmarkt zal op vrijdag 28 februari 
2014 de Markt ter hoogte van huis-
nummer 7 tot en met 15 afgesloten 
zijn voor het verkeer.

•  In verband met de carnavalsoptocht 
zullen op zondag 2 maart 2014 de 
volgende wegen afgesloten zijn 
voor het verkeer: Markt, Neulstraat,  
Ameroyenhof, Philipusstraat, van 
Rijckenvorsel van Kessellaan,  
Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, 
Hertog Hendrikstraat en de Heuvel.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Evenementen

Meldingen

Verbranden van snoeihout
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft bepaald dat gedurende de 
maand maart in het buitengebied snoei-
hout mag worden verbrand. Op de zon-
dagen in deze periode mag niet gestookt 
worden. 

Algemene ontheffing
Het college heeft voor de genoemde stook-
periode een algemene ontheffing vast-
gesteld. Deze ontheffing ligt ter inzage 
op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur in 
het gemeentehuis aan het Burgemeester  
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Geen individuele ontheffing nodig
In maart is het dus mogelijk om snoeihout 
te verbranden, zonder dat u eerst naar het 
gemeentehuis moet voor een ontheffing. 
Dit betekent ook dat er geen legeskosten 
verschuldigd zijn. 

U hoeft het stoken niet van tevoren te mel-
den bij de brandweer, politie of gemeente. 

Voor het verbranden van snoeihout in de 
stookmaand gelden de voorwaarden zo-
als die verbonden zijn aan de algemene 
ontheffing. Op de naleving van deze voor-
waarden zal worden gecontroleerd door 
gemeente en politie. 

Voorwaarden bij het verbranden van 
snoeihout

1.  De ontheffing is geldig voor de periode 
maart 2014.

2.  Stoken mag alleen buiten de bebouwde 
kom; indien het stookadres binnen de 
bebouwde kom ligt is deze ontheffing 
niet geldig.

3.  Er dient voortdurend toezicht te worden 
gehouden door een of meer meerderja-
rige personen; deze personen mogen de 
verbrandingsplaats niet eerder verlaten 
dan nadat het vuur is gedoofd.

4.  Het is niet toegestaan snoeihout te ver-
branden op zon- en algemene feestda-
gen die vallen in de genoemde periode. 

5.  Het vuur mag pas worden aangestookt ná 
08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn 
vóór 17.00 uur.

6.  Er moet een afstand van meer dan 30 
meter van een gebouw en van een opsta-
peling van oogstproducten worden aan-
gehouden en van tenminste 100 meter 
van bos of heidegrond.

7.  Voor het aansteken van het vuur mag 
geen gebruik worden gemaakt van hulp-
middelen als (oude) autobanden, (stook)
olie en dergelijke.

8.  Het vuur moet zodanig worden aange-
legd dat er geen gevaar en/of hinder kan 
ontstaan voor de omgeving.

9.  Er mag uitsluitend droog snoeihout wor-
den verbrand.

10.  Het snoeihout mag uitsluitend in kleine 
hoeveelheden worden verbrand, de 
omvang van de brandstapel mag maxi-
maal 3 m³ bedragen.

11.  Eventuele nadere aanwijzingen van de 
toezichthoudende ambtenaar en/of po-
litie dienen stipt te worden opgevolgd. 

Voorgenomen besluit om doorgaand vrachtverkeer in Nijnsel over het 
bedrijventerrein te leiden
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens om een definitief verkeersbesluit te 
nemen om het doorgaand vrachtverkeer 
door Nijnsel uit de kom te weren en over 
het bedrijventerrein te leiden.
Het definitieve besluit wil het college pas 
nemen nadat de betrokken partijen zijn 
gehoord.  

Het voorgenomen besluit vloeit voort 
uit de gedachten dat de route over het  
bedri jventerrein beter geschikt is voor 
de afwikkeling van het vrachtverkeer. 

Door de asfaltverharding van de Eimbert 
en de Industrieweg is de geluidproduc-
tie van het vrachtverkeer lager dan op de  
Lieshoutseweg. Op de route over het be-
drijventerrein ondervinden bovendien 
maar ongeveer 20 huishoudens  de overlast 
van het vrachtverkeer. Dat zijn beduidend 
minder huishoudens dan de ongeveer 100 
huishoudens langs de Lieshoutseweg.
Ook de inrichting van de Industrieweg en 
Eimbert draagt bij aan de betere geschikt-
heid voor de afwikkeling van het vracht-
verkeer. De weg is breder, er is minder 

verkeer, de samenstelling van het verkeer 
is anders en de route is overzichtelijker.

Het voorgenomen besluit ligt vanaf de 
datum van deze publicatie gedurende vier 
weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Belanghebbenden kunnen in die periode 
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar ma-
ken aan het college van burgemeester en 
wethouders . 
De ingebrachte zienswijzen zullen bij de 
overwegingen tot het definitieve besluit 
worden betrokken. 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Odendael 1 5492 CT 11-02-2014 Verbouwen zorgappartement tot huiskamer
Vresselseweg 26 b 5491 PC 12-02-2014 Bouwen van een bijgebouw
Jonker Marcus  5492 GE 14-02-2014 Plaatsen dakkapel en aanbouw
van Gerwenlaan 16 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Vogelenzang 16 - 18 5492 TP  6 weken Realiseren voerloods 
Leerlooierspad ong. 5492AX 6 weken Bouw woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Lieshoutseweg 31 c 5492 RN 19-02-2014 Bouwen helft van een tweekapper
Lieshoutseweg 31 d 5492 RN 19-02-2014 Bouwen helft van een tweekapper
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Donderdonksedijk 4 5492 VK Het veranderen van een varkenshouderij,  
   activiteiten milieu en handelingen in  
   beschermd natuurgebied (1e fase)
Donderdonksedijk 4 5492 VK Het bouwen van een varkensstal en  
   luchtwasser (2e fase)
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
27 februari 2014 ter inzage. 

Geweigerde bouwvergunningen
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Corridor 3 5492 HA 24-02-2014 Uitbreiden stal; betreft weigering 1e fase
Corridor 3 5492 HA 24-02-2014 Gedeeltelijk uitbreiden pluimvee-
   houderij; betreft weigering reguliere  
   bouwvergunning 
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Den Ekker 1a 5491 ZK  Drank- en Horecavergunning voor  
   kantine VV Ollandia
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
27 februari 2014 ter inzage.

Vergunningen

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Zwarte I phone 4s
• Bruin mapje met documenten
• Grijze sleutelbos met huissleutel en druppel (sleutel)

Inzameling oud papier
Donderdag 27 februari
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 1 maart
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-

tuin van 10.00 tot 12.00 uur;
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

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

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 

tussen 09.00 en 13.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat.
In een vakantieperiode worden er minder 
containers en kunststofverpakkingsafval 
aangeboden. Uw huisvuilinzamelaar is 
dan ook eerder bij u in de straat.

Openingstijden milieustraat tijdens de 
carnavalsdagen

De gemeentelijke milieustraat aan de 
Eversestraat is op maandag 3 maart en 

op dinsdag 4 maart van 10.00 uur tot 
15.00 uur geopend. Op alle andere da-
gen is de milieustraat op de gebruike-
lijke tijden geopend.

Inzameling aan huis van wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval op 
vrijdag 7 maart
Op vrijdag 7 maart wordt wit- en bruin-
goed en grof huishoudelijk afval inge-
zameld, wanneer dit schriftelijk is aan-
gemeld op dinsdag 4 maart bij de Van 
Kaathovengroep. De kosten hiervoor be-
dragen € 20,- voor het wit- en bruingoed 
en € 0,185 per kilo (met een minimum 
bedrag van € 18,15) voor grof huishou-
delijk afval.

Machtiging
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 

een machtiging nodig. Een machtigings-
formulier is verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken. Ook kunt u een machtigingsfor-
mulier via www.sint-oedenrode.nl down-
loaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en klik op 
de rode regel met de tekst ‘TIP gemeente 
Sint-Oedenrode: grof huisvuil’. Onder 
‘downloads’ vindt u de ‘aanvraagformu-
lieren ophalen groot wit- en bruingoed 
en grof huisvuil’. 

Dit formulier/deze kaart moet op dinsdag 
4 maart bij Van Kaathovengroep zijn.
Hebt u de machtiging op tijd verstuurd 
zet dan het afval op 7 maart om 07.30 uur 
duidelijk zichtbaar voor uw huis.

Tip
Zelf brengen van afval naar de milieu-
straat is goedkoper dan het laten ophalen.
Bruikbare spullen kunnen naar de Kring-
loopwinkel aan de Sluitappel 17a (na  
telefonische aanmelding: 0413-490950).

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

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Het Zonnestraaltje voor het inne-

men van een standplaats op woensdag 
op het Ritaplein te Boskant voor het 
verkopen van friet en snackproducten.

•  Aan CDA Rooi voor het innemen van 
een standplaats op de weekmarkt op 

7 en 14 maart 2014 ten behoeve van 
promotionele activiteiten voor de aan-
komende verkiezingen.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Standplaatsen
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27 februari 
Pastoraal team 12.30-14.00

3 maart 
Biddende moeders, parochiezaal 
Nijnsel 13.45-14.30

5 maart 
Aswoensdag, meerdere vieringen

7 maart 
Viering Odendael 10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie 
10.00-12.00

9 maart 
RKK-TV mis, Martinuskerk-C 
10.30-11.30

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

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

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 
www.heiligeodaparochie.nl

Laat ons nooit de hoop verliezen! God houdt altijd van ons, 
zelfs met onze fouten en zonden.

Paus Franciscus

genda

Tijdens de voorjaarsvakantie (van 3 tm 7 maart)  is het parochiecentrum 
geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10:00 
uur tot 12:00 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals het ontvangen 
van de ziekenzalving of in geval van overlijden, ook buiten deze uren be-
reikbaar via achterwacht.

Wandelen met God
De Bijbel staat vol met mensen van 
vlees en bloed die leefden in een 
nauwe band met God. De Bijbel 
noemt dit wandelen met God. Hun 
levenswegen gingen over hoge ber-
gen en door diepe dalen. Soms er-
voeren ze Gods aanwezigheid en 
waren ze vol geloof. Soms verloren 
ze God uit het oog en waren ze vol 
twijfel. Toch was God er altijd.

In zes avonden willen we samen met 
geïnteresseerden, zes figuren uit de 
Bijbel onder de loep nemen. We wil-
len samen met hen mee leven, mee 
worstelen, meegroeien in geloof en 
samen met hen God ontmoeten. We 
willen dit doen aan de hand van de 
volgende Bijbelse figuren:
•  De Samaritaanse vrouw (Johannes 

4)
•  Nikodemus (Johannes 3, 1-21, Jo-

hannes 7, 50 en Johannes 19, 39)
•  Marta en Maria ( Lukas 10:38-41, 

Johannes 11 en 12)  
• Na'aman (2 koningen 5)
•  Jozua en Kaleb (Numeri 13, 21 tot 

en met Numeri 14, 10)
• Jozef (Genesis 37-50)

Wandelt u met ons mee? Dan bent 
u welkom op de volgende dinsdag 
avonden: 11 en 25 maart, en op 1, 
8, 15 en 22 april 2014 in het Pasto-
raal Centrum aan het Mgr. Bekkers-
plein te Sint-Oedenrode.
We beginnen elke avond met samen 
eten om 18:30. Om ongeveer 19:30 
wordt er een korte inleiding over de 
Bijbelse figuur van die avond gege-
ven, waarna we met elkaar in dis-
cussie gaan over deze figuur. Hierbij 
staat uw eigen inbreng en beleving 
centraal. We willen graag naar aan-
leiding van het onderwerp van die 
avond met u nadenken over uw en 
ons eigen leven. We sluiten af om 
21:30. Vanwege de maaltijden is het 
van belang om u op te geven via 
alphacursusrooi@gmail.com, of via 
informatie@heiligeodaparochie.nl. U 
kunt zich ook opgeven via het paro-
chiebureau tijdens de openingstijden 
(zie elders op deze pagina). Kunt u 
niet op alle data, maar wilt u toch 
deelnemen? Dat kan ook. Geeft u 
dan de data door, waarop u aanwe-
zig kunt zijn.

Van de pastores

Geloof in de Ontmoeting
Afgelopen vier weken hebben de 
vier dekenale parochies van Sint-
Oedenrode, Son & Breugel, Veghel, 
Abdij-Heeswijk Dinther en Schijndel 
een gouden kans gehad om onze 
bisschop Mgr. Antonius Hurkmans 
te ontmoeten. 
Er waren heel veel mogelijkheden 
voor de parochianen om hun Bis-
schop persoonlijk te ontmoeten, bij-
voorbeeld als de bisschop aan hun 
huisdeur aanbelde. 
In deze ontmoetingen met de paro-
chianen had de bisschop de bedoe-
ling de mensen beter te leren ken-
nen en om de banden te versterken. 
Bij deze ontmoetingen met de men-
sen komt natuurlijk de plaatselijke 
kerk ter sprake. De ontwikkelingen 
en gelovige groei in de parochie 
scheppen een mooie toekomst voor 
de plaatselijke kerk. 
Ik heb de bisschop gevraagd naar 
zijn ervaringen met alle mensen en 
wat deze ontmoetingen voor hem 
hebben betekend. De bisschop gaf 
aan dat hij de diepe trouw van de 
gelovigen voelt. Onze bisschop 
volgt daarin precies onze huidige 
paus Franciscus. Onze paus is heel 

zichtbaar en bereikbaar voor de 
mensen. Zijn dagelijkse ontmoe-
tingen met de mensen geven een 
diepe zinnige getuigenis voor ons 
allemaal. Door deze ontmoetingen 
met de mensen, krijgt onze paus 
ook speciale aandacht van de hele 
wereld. 
Ook worden de geloofsvragen dui-
delijker gemaakt en de kans tot per-
soonlijke geloofsgroei bij de mensen 
neemt daarmee aanzienlijk toe. 
Een paar dagen geleden belde ik 
naar mijn jongste broertje Francis 
en ik adviseerde hem ook iedere 
kans te grijpen om mensen te ont-
moeten. Mijn jongste broer Francis 
is nu priester student aan het Hei-
lige Harten Seminarie te Bengalooru 
in India. Op 19 maart aanstaande 
wordt hij tot (transioend) Diaken 
gewijd. De ontmoeting met de 
mensen betekent veel voor hem. 
Bijna iedereen is blij om anderen te 
ontmoeten en hun verhalen uit te 
wisselen. Dat geeft verbondenheid 
en vriendschap en schept kansen 
voor het geloof. 

- Pater Pushparaj HGN.

Carnaval en Aswoensdag
Komende zaterdag vindt om 17 uur de 
Carnavalsviering van Papgat plaats in 
de St. Martinuskerk. Dit is de opmaat 
naar de Veertigdaagse voorbereiding 
op Pasen. Op Aswoensdag zijn er de 
volgende vieringen in onze parochie:
09.00 uur gelezen H. Mis in de St. 
Martinuskerk
19.00 uur Avondmis in de H. Ritakerk 
te Boskant

19.00 uur Avondmis in de 
St. Genovevakerk te Breugel
19.30 uur Avondmis in de St. Petrus’ 
Bandenkerk te Son

Tijdens alle vieringen wordt de as ge-
zegend en het askruisje uitgereikt. Op 
Aswoensdag worden we gevraagd so-
ber te leven. Samen met Goede Vrijdag 
geldt Aswoensdag als een vastendag.

TV-MIS
Op zondag 9 maart, de eerste zondag 
van de veertigdagentijd, wordt de eu-
charistieviering vanuit de 
St. Martinuskerk rechtstreeks uitge-
zonden door RKK / KRO. De viering 
begint om 10.30 uur. 

Afsluiting bezoek bisschop Hurkmans
Vrijdag 28 februari sluit Mgr. 
Hurkmans zijn bezoek aan het de-
kenaat Sint-Oedenrode / Veghel 
af. Dit vindt plaats tijdens een ves-

perviering in de St. Servatiuskerk te 
Schijndel. Aanvang van deze viering 
is om 17.00 uur. Alle gelovigen uit 
het dekenaat zijn van harte welkom. 

Geloofsgetuigen voor nu

Vijf bezinningsavonden 
in de Oda-parochie

Na een succesvolle reeks bezinnings-
avonden rond de heiligen van onze pa-
rochiekerken, willen we in de komende 
veertigdagentijd stil staan bij heiligen 
en geloofsgetuigen uit de vorige eeuw. 
Mensen dus die in tijd nog heel dicht 
bij ons staan. Het zijn mensen die ook 
ons kunnen inspireren en die ons ge-
loof nieuw elan kunnen geven. 

Na een inleiding gaan we met elkaar in 
gesprek en we hopen zo een antwoord 
te vinden op de vraag: wat heeft deze 
persoon mij te vertellen?

De avonden worden gehouden in het 
parochiecentrum van Nijnsel, Lies-
houtseweg 9 A. De bijeenkomsten du-
ren van 20.00 tot 21.30 uur. De bijeen-
komsten zijn los van elkaar te volgen, 
al bent u natuurlijk uitgenodigd om u 
in te schrijven voor de hele reeks. 
Aanmelden kan tijdens kantooruren 
via het centrale parochiesecretariaat 
(0413-477741)of via email 

wcooijmans@heiligeodaparochie.nl.
1.Dinsdag 11 maart: Paus Johannes  
XXIII (1881-1963) en Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005)
Inleiders: Pastoor Vincent Blom en 
Pietro Strada
2.Dinsdag 18 maart: Pater Pio van 
Pietrelcina (1887 – 1968) 
Inleider: diaken Wilchard Cooijmans
3.Dinsdag 25 maart: Edith Stein (1891-
1942) 
Inleider: Mgr. Joris Schröder 
4.Dinsdag 1 april: Chiara Lubich 
(1920-2008) 
Inleiders: Pastor Paul Rens en Manon 
vd Broek, pastoraal werker
5.Dinsdag 8 april: Frère Roger Schutz 
(1915-2005) 
Inleidster: Manon vd Broek, pastoraal 
werker

Meer informatie vindt u op de website 
van de parochie en op de folders ach-
ter in de kerken.
U bent van harte welkom!

Nabestaanden middag Oda parochie 
In maart 2014 organiseert de nabe-
staandenwerkgroep van de Oda pa-
rochie opnieuw een bijeenkomst voor 
hen die in 2013 een familielid of part-
ner verloren hebben. Wie dit grote ver-
lies in het afgelopen jaar heeft moeten 
ervaren, wordt van harte uitgenodigd
 
Voor de nabestaanden van overlede-
nen in Sint-Oedenrode is deze bijeen-
komst op 14 maart 2014 in de zaal bij 
De Goede Herder Kerk aan het Mgr. 
Bekkersplein nr. 1. 
Voor de nabestaanden van overle-
denen in Son en Breugel wordt deze 
bijeenkomst gehouden op 21 maart 
in de dagkapel van de St. Petrus 
Bandenkerk, Kerkplein 7 in Son.
U bent welkom vanaf 14.00 uur, zo u 

wenst samen met een familielid of een 
vriend of vriendin. Leden van het pas-
torale team en vrijwilligers van de na-
bestaandenwerkgroep zijn aanwezig. 

De bijeenkomst wordt afgerond om 
circa 16.00 uur.
Wilt u even laten weten als u voor-
nemens bent te komen?

Namens Nabestaandenwerkgroep
Parochie Heilige Oda

Anne van Beljouw
secretariaat Parochie Heilige Oda
team@heiligeodaparochie.nl
tel. 0413 477741
bereikbaar op werkdagen tussen 
10:00 en 12:00 uur.
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Aan alle vrijwilligers 
van de Boekenbeurs

Stichting Behoud Martinuskerk bedankt:
Alle vrijwilligers  Het was weer geweldig !!!!

Bakkerij Bekkers  Voor de schenking van de vele broodjes en het   
   heerlijke gebak

En tevens bedankt:
Koelbedrijf en Fruithandel van Acht

Bongers Esso Service
Makelaardij Van de Laar

Rengocar BV
Cateringbedrijf de Leijer

Tuincentrum C.J. Brekelmans
Loonbedrijf van Esch

Voor de tapijttegels in de gymzaal
Mechanisatiebedrijf Jan Gemert

voor het gebruik mogen maken van jullie vlaggenmasten
John van Acht

met je jonge vrijwilligers

Fried van den Brand, voorzitter
Wim van Rooij, secretaris

� eo Jansen, penningmeester

Van de Stichting
Behoud Martinuskerk,

Sint-Oedenrode

Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel

Donderdag 27 februari 11.30 uur
Overhandiging van het Monumentenschildje 
van Den Bauw door wethouder Visser.
Iedereen is vanaf 11 uur welkom in Den Bauw.
Zaterdag 1 maart
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: ouders Beniers-Gevers en dochter 
Frieda
Zondag 2 maart 
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Breu-
gelse Kerkkoor, Kinderwoorddienst.
intentie: Ad Versantvoort, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Miny van de Ven-Winkelman, 
Maria Spoormans-v Berendonk, Marjan Pe-
ters-Hegeman, Lambertus Sanders en Johanna 
Sanders-Sanders, Mies Merks- vd Rijt, Tiny 
Saris-van Leuken.
Woensdag 5 maart
19.00 uur: Aswoensdag, Eucharistieviering 
Zaterdag 8 maart
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)

De Goede Herder

Zaterdag 1 maart 19.00u.
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Martina van Berlo-Pepers, Antoon 
van Berlo en dochter Ans; Jos Gevers, Johan-
nes en Janske van Genugten –van Esch; Annie 
van Genugten-Rooijakkers.

H. Martinus Olland

Zaterdag 1 maart 
Geen eucharistie.

Parochie Liempde

Zaterdag 1 maart 18.30 uur 
Miet Smulders (mgd) Theo vd Loo (eerste jgt) 
Diny v Vugt – vd Langenberg (jgt)
Zondag 2 maart  09.30 uur 
Miet Verhagen – vd Velden (jgt)
Maandag 3 maart 19.00 uur
Dinsdag 4 maart 09.00 uur 
Woensdag 5 maart 19.00 uur (aswoensdag) 
Cor en Mari Smolders
Donderdag 6 maart 09.00 uur 
Vrijdag 7 maart 09.00 uur (aansl. aanbidding)

OVERWEGING 1 EN 2 MAART
Heel Brabant zet de komende dagen even alle 
zorgen aan de kant om uitgebreid en uitbun-
dig te feesten. Daar is niets mis mee, het doet 
een mens zelfs goed om niet altijd alleen maar 
te werken en druk bezig te zijn met serieuze 
zaken. En het lijkt wel of het evangelie hierbij 
aansluit: Jezus roept ons op om ons niet teveel 
zorgen te maken. Hij doet dat echter vanuit 
een heel specifiek oogpunt, namelijk ons ver-
trouwen op God als op een liefdevolle, zorg-
zame Vader. Dat is de reden dat we ons niet 
nodeloos of nutteloos bezorgd moeten  ma-
ken en moeten aftobben: we mogen geloven 
dat God van ons houdt en naar ons omziet, 

zodat Hij ons geven zal wat we nodig hebben 
en zelfs nog meer.  

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 2 maart, Dienst in Son, 10.00 uur, 
Predikant Ds. G. Baerends.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 2 maart om 11.00u.  
Eucharistieviering met dameskoor  
Intenties:  
An Schepens- v.d. Velden, Jans v.d. Meerak-
ker,  Willem Sanders, Mia Gibbels- de Wit, Jan 
Hulsen.            

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 1 maart
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel (via 
de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
Zondag 2 maart
11.00 Eucharistieviering
intenties: Mariet van Lieshout-Verkuijlen, Lie-
ke Braam-van Dieren en overleden familie.
Maandag 3 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 5 maart, Aswoensdag
19.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Sons 
Parochiekoor, wijding van de as en uitdelen 
van het Askruisje
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 1 maart is er geen eucharistieviering. 
Woensdag 5 maart om 19.00 uur eucharis-
tieviering met zang van het Ritakoor. Tevens 
wordt het askruisje uitgereikt. Misint. Corne 
sanders. Kee v.d. Schoot. Gerard Persoons 
Wim Janssen.

Martinuskerk

Zaterdag 1 maart 17.00 uur: Carnavalsviering.
Intenties: Papa Frank van jeugdadjudant Stan, 
Opa Sjaak van der Kallen van Jeugdprins 
Willem, Hein en Betsie van Erp- van Geffen, 
Overl. leden van ’t Skrothupke.
Zondag 2 maart  9.30u.: Eucharistie met het 
Martinuskoor.
Intenties: Theo en Jaan Ketelaars-van Kaat-
hoven, Cor de Bever, Overl. ouders van den 
Oever-in ’t Zandt en overl. fam. leden, Harold 
en Els Sanders-van Bergen, José Hulsen-Saris, 
Overl. ouders Lathouwers-Foolen, Harrie van 
de Pasch en zoontje Henkie.
Doopviering van Niels Rutjens.
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie.
Woensdag 9.00u. Eucharistie. Intentie: Wim 
Aben. 19.00u. Viering van Aswoensdag in de 
Ritakerk in Boskant.
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 10.00u. Eucharistie in Odendael i.v.m. 
1e vrijdag v.d. maand. E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Rooise boekenbeurs nog groter dan voorheen

De Rooise boeken- en platenbeurs staat in hoog 
aanzien. Bezoekers van de beurs zijn niet alleen 
hartstochtelijke lezers. Ook verzamelaars van 
unieke boeken weten de weg naar Sint-Oeden-
rode te vinden. De Rooise beurs heeft niet alleen 

enorm veel boeken, maar ook de kwaliteit van de 
boeken is hoog. Dat is dan ook de reden waarom 
er kort voor de opening zaterdagochtend om tien 
uur al zo'n vierhonderd mensen voor de deur van 
de Odaschool stonden.

Voor de eerste bezoekers die zaterdag de beurs 
bezochten, stond er wel een heel bekend gezicht 
bij de ingang. Niemand minder dan burgemees-
ter Peter Maas, verwelkomde de gasten bij de 
voordeur. Maar onze burgervader, die de orga-
nisatoren vorig jaar beloofde om een ochtend als 
vrijwilliger mee te draaien, zag er ook op toe dat 
niemand zonder betalen de Odaschool verliet.

Grootste collectie ooit
De collectie boeken en platen was dit jaar op-
nieuw groter dan voorheen. Luc van den Tillaart, 
een van de bestuursleden van de Stichting Be-
houd Martinuskerk, gaf aan dat er dit jaar maar 
liefst 1300 dozen met boeken en platen te koop 
werden aangeboden. Voor de eerste keer moest 
zelfs de gymzaal van de Odaschool worden ge-
bruikt omdat in de school zelf alle lokalen op de 
begane grond al in gebruik waren.

Veel redenen om de beurs te bezoeken
Mensen komen met de meest uiteenlopende 
redenen naar de Rooise beurs. Een van de be-
zoekers is door een brand zijn hele boekencollec-
tie verloren. Weer anderen zijn op zoek naar de 
stamboom van hun familie. Vaak vinden zij op de 
boeken- en platenbeurs boeken, die hen verder 

op weg helpen in de zoektocht naar hun roots. 
Maar belangrijkste doel van de stichting blijft 
natuurlijk geld inzamelen voor het behoud van 
de Martinuskerk. En dat is goed gegaan, want 
na het afgelopen weekend kon er weer 18000 
euro bij worden geschreven op de bankrekening. 
Geen record, maar een uiterst fraai bedrag.

Pastoor Blom
Dat vindt Pastoor Blom ook. “Een heel fraai be-
drag dat ten dienste staat van het behoud van 
de Rooise St. Martinuskerk. Dank aan allen die 
een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen 
van de boekenbeurs 2014. Dank aan het grote 
“leger” van vrijwilligers en vrijwilligsters dat het 
bestuur van de stichting helpt in de voorberei-
ding, organisatie en de uitvoering van de boe-
kenbeurs. Het hele jaar door zijn sorteerders in 
de weer om het boekenbestand op orde te bren-
gen. Dank ook aan de Odaschool voor de gebo-
den gastvrijheid. Afgelopen zondag vroeg pater 
Pushpa aan het einde van de eucharistieviering 
in de St. Martinuskerk om een welgemeend ap-
plaus voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters. Dat 
applaus staat symbool voor ons aller sympathie 
voor de boeken- en platenbeurs ten bate van de 
St. Martinuskerk.”
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tot carnaval  
4PAPGAT JOURNAALArtiesten Nijnselse Bonte Avond weten 

zich te overtreffen

Toen de percussiegroep enkele ge-
meende samuraikreten mengde met 
ferme klappen op haar trommels, 
was de toon gezet. De act liet dui-
delijk progressie zien ten opzichte 
van vorig jaar. Dat was niet alleen 
bij dit muziekgezelschap zo. Eigen-
lijk verbeterde iedere deelnemer het 
eigen persoonlijk record door puik 
te presteren. 

Alsof het publiek dat wist. Terwijl vo-
rig jaar op vrijdagavond hier en daar 
wat lege stoelen de rijen completeer-
den, was de Beckart dit keer heerlijk 
vol. Een opsteker voor de Nijnselse 
entertainers en voor spreekstalmees-
ter Ard van den Eertwegh, die voor 

de eerste keer de acts mocht verbin-
den. Toen hij de Kneuterdurskes na 
een dans afkondigde en Anouk van 
de Brand feliciteerde met de titel 
‘Kneuterdurske van het Jaar’ stond 
de Weieven alweer klaar. Pater Poes-
pas zocht volgers. Met zijn stem en 
gitaar kreeg hij bijval van de zaal, 
maar toch had hij nog wat hulp no-
dig. Die krijg hij van zijn buurtgeno-
ten. De humor was goed en de ac-
teurs lieten zien waarom de Weieven 
een graag geziene gast is tijdens de 
Bonte Avonden.

Een sterk punt van het jaarlijkse 
Nijnselse vermaak voor Carnaval is 
dat ‘de voetbal’ en ‘de korfbal’ sterk 

vertegenwoordigd zijn in het deel-
nemersveld. Niet alleen de playback 
winnaar Nijnsel 5 stond op de bühne 
(met een bijzondere medley trou-
wens), maar ook de korfbaldames 
en een mix van VV Nijnsel leden. De 
korfbalsters, onder leiding van good-
old Betty van de Wijdeven, weten ie-
der jaar de tent op zijn kop te krijgen. 
Ditmaal met opzwepende country-
muziek, zo nu en dan onderbroken 
door een harde ‘uch’ van indiaan 
Betty. De mannen van VV Nijnsel 
maakten wat later hun opwachting. 
Ook deze keer toonden ze een ver-
rassende act. Deze keer met versier-
de voeten en wapperende handen. 
Waar halen ze het vandaan….?! 

Tussendoor lieten Ilse en Myrthe van 
der Heijden samen een mooie dans 
zien. Ook Bo van Kessel showde wat 
ze op dat gebied in huis had. Gert-
Jan van de Wijdeven stond eveneens 
alleen, maar dat doet hij al jaren. Hij 
kroop in de huid van Gradje Granaat. 
Gert-Jan heeft veel fans. Oude, maar 
ook jonge. Zijn grappen zijn voor ie-
dereen, doordacht en geestig. Ook 
Ard van den Eertwegh en Patrick 
van Nuland wisten de humoristische 
snaar te raken. Als agenten van Wijk-
bureau Centrum Nijnsel realiseerden 
ze een onverwachte verhaallijn vol 
ludieke gebeurtenissen. Jeroen Kos-
sen en Erik van de Ven treden al 
enkele jaren in de voetsporen van 
hun wat oudere meesters. Ieder jaar 
worden ze beter. Ditmaal lieten ze 
als reserves van VV Nijnsel de zaal 
meerdere malen traantjes wegpin-
ken, van het lachen dan… Dat was 
het niet wat klets betreft. Behalve de 
uiterst komische gastkletser Rien van 

Genugten, brachten niet drie maar 
twee ‘buuven’ een fantastische buut. 
Als ‘goedgevulde prinsessen’ staken 
ze op grappige wijze de draak met de 
vrouwen van de Prins en Adjudant, 
Marleen en Chantal. Onder andere 
de opmerking “Ze staan af te vallen 
waor ge bij staot”, zorgde voor een 
ovatie. 

Maar wat dacht je van blaaskapel 
Tiona? Het is veel meer dan alleen 
een blaaskapel! Het muziekgezel-
schap trad tijdens de Prinsenzit-
tingen op als huisband, maar liet in 
Nijnsel een heel andere kant zien. 
Goed gekleed en goed gemutst 
trakteerden ze de mensen in het hol 
van de Heikneuters een met muziek 
doordrenkte act om niet te vergeten. 
Infinity sloot het spektakel af. Met 
veel egards binnengehaald, en te-
recht. Want deze dames weten hoe 
ze een geweldige avond af moeten 
sluiten. 
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WENST IEDEREEN 
EEN FIJNE CARNAVAL!

ZONDAG 
GRATIS BEZORGEN 

VANAF 16:00 UUR 

Eerschotsestraat 92 | 5491 AD Sint-Oedenrode | T: 0413-473142
www.cafetaria-die2.nl

Leuke shoppertas cadeau bij aankoop 
van een tientje aan artikelen!*

*één per klant, op = op

Primera breidt uit!!!
Op Carnavalsmaandag maakt Primera de 

winkel nog groter, 
het assortiment nog ruimer!

Vanaf dinsdag zijn we weer open!!
Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 8.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 8.00 tot 17.00 uur
Primera Sint-Oedenrode 

voor al uw stomerij zaken

 ...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

Stomerij superstunt!
Tweedelig kostuum 25 % korting

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode
0413 477049
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Novemberactie:
pantalons 
2 + 1 gratis 

uitgezonderd suede, leder, gala- en bruidskleding
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nog   dagen

tot carnaval  
4PAPGAT JOURNAALBonte avond Olland

Twijfels, breaking news en vooral veel klets

“Kapel, haal ze maar binnen!” Met 
die woorden riep presentator Maar-
ten van Hoof afgelopen weekend 
menig artiest in De Loop’r naar vo-
ren. Zaterdag werden als eerste prins 
Erwin Pap d’n Urste, adjudant Paul 
en hun hele gevolg welkom geheten. 
Met de zegen van de prins en zijn ad-
judant kon de Ollandse bonte avond 
niet meer stuk.

In glinsterend groen en zwart, dan-
send op een stevige beat, stalen de 
jonge powerdancers direct de show. 
Na hen volgde nog een primeur. Na 
jaren zelf als powerdancer te hebben 
opgetreden, had ze niet geweten wat 
ze zonder de bonte avond moest: Ti-
neke Schouten. Ze had wat moeite 
met haar boezem, maar de zaal lag 
zonder twijfel aan haar voeten. Die 
twijfel kwam wel tijdens de volgende 
act bovendrijven. Inbreker John dacht 
dat hij en zijn maat het vak misschien 
maar beter konden neerleggen. “De 
spullen die wij tegenwoordig wegha-
len zijn allemaal zo neij niet meer”, 
klaagde hij. Zijn metgezel vond dat 
hij het niet zo somber in moest zien. 
Dat Olland de laatste tijd onderhe-

vig is geweest aan 
een aantal inbraken, 
dankt het dorp aan 
dit tweetal, een op-
lettende buurvrouw 
en een aantal andere 
hulpvaardige lieden…  

Goede kennis van zaken blijkt niet 
alleen voor inbrekers van belang. 

Tinuske de student fronste zijn wenk-
brauwen bij de aanblik van De Loop’r: 
“Het is hier niet echt een kenniscen-
trum, is het wel?“ Tinuske kon het 
weten. Hij was altijd al voorbestemd 
om student te worden “Ik ben zelfs in 
de schoolbanken geboren. Ons moe 
en ons vader waren twee studiegeno-

ten, maar die hebben meer van elkaar 
dan van de studie genoten.” Volgens 
de twee dames, Bep en Nel, hebben 

veel Ollandse mannen de afgelopen 
tijd al met hen kennisgemaakt. Dat 
vertelden ze tenminste toen ze achter 
de ramen plaatsnamen. Discretie was 
aan hen wel besteed: “Eerst haal je 
eens goed het spinrag weg en daarna 
moet je het goed natmaken. Dat is 
wel belangrijk hoor, want als het te 
droog is dan trekt het niet lekker.” 
Het verhaal eindigde met een korte 
demonstratie, maar daarvoor moest 
eerst het schort nog even aan. Ze za-
gen er immers niet uit; zo konden ze 
echt geen ramen wassen. 

Na al die ‘klets’ volgde een spetterend 
optreden van Ronny Tober en Ciska 
Peter, welbekend van de plaatselijke 
kermis. Een aantal meiden van de 
Dorpskapel liet zien, dat ze ook wel 
iets anders kunnen dan alleen maar op 
die trompet blazen. Een meidengroep 
bleek echter niet aan hen besteed. 
Het werd dus toch muziek, maar dan 
net een beetje anders. Live vanuit De 
Loop’r verkondigden Rinus en Tinus 
‘breaking shownieuws’, want er blijkt 
heel wat te gebeuren in het dorp. Ook 

bij het eetpunt kunnen ze goed klet-
sen en zelfs Sonja, de schoonzus van 
Jolanda, verschoot niet van al die le-
lijke Ollanders. Als toefje op de taart 
kwamen een aantal helse engelen aan 
bod. Als het goed is, is de helse bruid 
inmiddels in de echt verbonden met 
haar Harrie. Ze kreeg alvast een klein 
cadeau van de andere engelen: een 
rondje Olland. Misschien heeft het iets 
te maken met de Ollandse optocht…
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Vivantjes Residentie

Brunch 12-13 uur. €5,00 p.p. Opgave gewenst.
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D’n leste dag !
13.30 uur Levend Bierpul Schuiven.
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Prins Keuze Commissie 
Ook wel afgekort als “de PK” is de leukste 
commissie die we hebben bij de Raad van 
11.

De commissie bestaat meestal uit drie kop-
pels, leden van de RV11 of Stichting plus de 
oud prins en adjudant en hun dames. Zodra 
de commissie benoemd is, wordt de eerste 
vergadering belegd en wordt een profiel van 
de neije prins opgesteld. Ook zijn er twee 
clubs benaderd (vooraf over vergaderd) 
die mogelijke kandidaten voorleggen. Ook 
wordt door de commissieleden een aantal 
kandidaten voorgesteld. Daarna wordt de-
mocratisch besloten wie benaderd wordt om 
de neije prins te worden. Nu wordt het span-
nend, de neije moet natuurlijk zelf enthou-
siast zijn. Het vragen gebeurt meestal zo; 
de voorzitter van de PK bedenkt een reden 
waarom hij de persoon in kwestie wil spre-
ken. In de loop van de jaren zijn de meest 
uiteenlopende smoesjes bedacht: catering 
nodig voor een feest, informatie nodig voor 
het boek 55 jaar Papgat, glasschade en nog 
al wat andere smoesjes. Als hij dan op de 
afgesproken locatie komt en daar een aantal 

leden van de PK aantreft, weet hij al dat er 
iets is. Na de vraag of hij de neije wil worden, 
wordt het soms even stil, maar al snel komt 
dan een ‘JA GRAAG’ of soms ook ‘eindelijk, 
ik wacht hier al lang op’. Hierna wordt met 
dezelfde procedure in overleg met de neije 
een kandidaat adjudant benaderd . Als deze 
ook ja zegt en hun partners zijn enthousiast, 
gaat het spel beginnen. Er zijn verschillende 
clubjes die heel graag willen weten wie de 
neije is, voor dat het bekend gemaakt wordt 
op het 11-11 bal. Zo zijn er de Jagers van 
Papgat, de jonge jagers, de Lion Hunters, de 
Bikkels en nog ander volk, veelal met een 
sterke betrokkenheid bij carnaval, die er op 
uit zijn het leven van de PK spannend te 
maken. Elke bijeenkomst van de PK vindt 
plaats op een geheime locatie waarbij ieder-
een denkt continu achtervolgd te worden. 
Als PK zijn we blij met de jagers, want wat 
heb je aan een geheime locatie als niemand 
komt zoeken. 

Er volgen dan veel gezellige avonden waar 
carnaval in Papgat tot in de puntjes wordt 
voorbereid. Zo worden de huisorde, spreuk, 

tips, kleding en nog veel meer activiteiten 
voorbereid. En op één van de vergader-
avonden kan er dan een bezoek van de ja-
gers plaatsvinden. Dit blijft dan geheim tot 
de onthulling. Als je ooit gebeld wordt, kun 
je gerust ja zeggen. Van alle prinsen van de 
laatste jaren is iedereen hartstikke blij dat 
ze gevraagd zijn. En word je gevraagd voor 
de PK dan ook ja zeggen, het is één van de 
leukste commissies van Papgat, je moet dan 
wel lid worden van de Raad van 11, één van 
de gezelligste clubs van Papgat.

Met carnavaleske groet,  
Frans Habraken 

Kinderfi lm ‘Alles Mag’ 
tijdens Carnaval nogmaals 
op tv

De VPRO kinderfilm ‘Alles Mag’, die afgelopen mei werd op-
genomen in Sint-Oedenrode, komt op zondag 2 maart voor 
de tweede keer op tv. Afgelopen 31 december werd de jeugd-
film voor de eerste gedraaid.

In de creatie speelt Lars Jennissen uit Liempde de hoofdrol. Hij 
speelt de 12-jarige Tygo die als Brabants jongetje naar Am-
sterdam verhuist. In zijn nieuwe klas moet hij een spreekbeurt 
houden en die houdt hij over carnaval. In flashbacks zie je de 
voorbereiding van het carnaval, de uiteindelijke optocht en het 
feest. Sint-Oedenrode staat centraal in een groot gedeelte van 
de film. De naam wordt meerdere malen genoemd en zelfs de 
Papgat-vlag heeft een prominente rol. In de Eerschotsestraat 
werd een echte optocht nagebootst en ook zalencentrum de 
Beckart werd twee dagen lang omgetoverd tot filmset. Ver-
schillende verenigingen en vrijwilliger burgers bewezen een 
dienst door als figuranten mee te werken aan de opnames, 
verzorgd door filmmaatschappij Stetz uit Amsterdam. 

www.facebook.com/demooirooikrant

Grote omleidingen Arriva 
bussen tijdens carnaval
Op zondag 2 maart 2014 wordt de optocht van Sint Oe-
denrode gehouden. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur zullen 
de Arriva bussen van lijn 156 en 157 moeten omrijden en 
vervallen daarbij bijna alle reguliere bushaltes. Reizigers 
die van en naar Sint Oedenrode willen reizen kunnen het 
beste gebruik maken van halte Diependaal (nabij het dis-
tributiecentrum babydump).

Voor informatie betreft busroutes in Brabant Oost tijdens 
alle carnavalsdagen kijk op www.arriva.nl (onder omleidin-
gen/stremmingen) of bel gratis Arriva klantenservice op 
telefoonnummer 0800-0232545. Arriva wenst u een zeer 
fijne carnaval toe!
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Ok wĳ  dreĳ e dur di jaor

En bĳ  ons gin g	 eur, de kapel gi altĳ d veur

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He� el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

Carnavalsagenda

Èfkes wa ete ??

Tussen 16.00 en 

19.00 uur hebben 
we soep en 

verschillende 
broodjes

Vrĳ dag: 21.00 uur 

Alvast èfkes oewe toeter stemme 

mi Harmonie Zonder Zaal

Zaterdag: 

open vanaf 16.00 uur

Zondag, maandag, dinsdag:

open vanaf 11.00 uur

VC de Deurdouwers voor tiende keer naar Tours

Op zondagmorgen 16 februari 
zijn Geert Moeskops en Harrie van 
de Ven samen met Prins Erwin en 
Adjudant Paul naar Tours (Frank-
rijk) vertrokken met uiteraard de 

Prinsmobiel. Ze zijn er traditiege-
trouw wijwater gaan halen voor de 
Martinuskapel in het Everse. 

Daarnaast hebben ze ook de kaars 

laten zegenen die Prins Erwin en 
Jeugdprins Willem tijdens carnaval 
op zaterdagochtend om 11 over 11 
bij de kapel zullen ontsteken onder 
muzikale begeleiding van de Bla-

osplekkers. Het teken dat carnaval 
2014 kan beginnen. Met diezelfde 
kaars zal op dinsdagnacht 24.00 uur 
Willemke Pap in vuur en vlam wor-
den gezet. Dit evenement vindt al-
weer voor de 11de keer plaats bij de 

Martinuskapel. De Deurdouwers no-
digen daarom iedereen, in het speci-
aal alle Prinsen en Adjudanten van 
de afgelopen 11 jaar, uit om hierbij 
aanwezig te zijn! 

nog   dagen

tot carnaval  
4PAPGAT JOURNAAL

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

Jeugd welkom in de Werf
Op de dinsdag van carnaval zal 
open jongeren centrum de Werf ex-
clusief geopend zijn voor de jeugd 
van Sint-Oedenrode. De middag 
start met een vrolijk feest voor de 
allerkleinsten! Zij kunnen gezellig 
komen knutselen, spelletjes spelen 
en natuurlijk dansen en snoepen. 
Er zal ook een clown aanwezig zijn, 
die allemaal leuke trucjes kan. Papa’s 
en mama’s zijn natuurlijk ook wel-

kom! Van 13.00u tot 16.00u. Vanaf 
16.00u zijn alle carnavalsvierders 
van de basisscholen welkom. Ook 
voor hen worden er leuke activitei-
ten georganiseerd! In de avond van-
af 21.00u zal de Werf geopend zijn 
voor de jongeren vanaf 13 jaar. Dan 
gaat het feest pas echt los en sluiten 
we samen de carnaval af. Daarnaast 
is de Werf op zoek naar jong DJ ta-
lent voor deze dag. Vind jij het leuk 

om eens te (leren) draaien als een 
echte DJ? Stuur dan een mailtje met 
je naam en leeftijd naar info@ojc-
dewerf.nl. Je mag je natuurlijk ook 
samen met een vriend of vriendin 
opgeven. Voor de apparatuur wordt 
gezorgd en je zal worden begeleid 
door een ervaren DJ. De vrijwilligers 
van OJC De Werf hebben er zin in! 
Tot dan!
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Brullende motoren en piepende banden..

Wie dacht dat de verloving van 
Little Mieke van de Klemmende 
Zuiger (Mieke van den Tillaart) en 
Big Jack Daytona (Jack Kuipers) 
een bevlieging was, komt van een 
koude kermis thuis. Op dinsdag 
4 maart gaat hun onechte huwe-
lijk gewoon door. Gezien het ver-
wachte spektakel dat een huwelijk 
tussen leden van twee motorclubs 
met zich meebrengt zal weinig 
mensen in Papgat dit meer kunnen 
ontgaan.

Little Mieke heeft Big Jack inmid-
dels helemaal in haar ban. Big Jack 
heeft zichzelf samen met Little Mie-
ke  op de Ollandse Bonte Avonden 
aan een groot publiek gepresen-

teerd. Aangezien Big Jack, in tegen-
stelling tot zijn bruid, helemaal niet 
van zingen of dansen houdt was 
het voor hem een hele opgave om 
dit te doen..! Tot op heden is nog 
niet bekend of hij hiertoe door zijn 
schoonfamilie gedwongen is, maar 
dat zal ongetwijfeld op de huwe-
lijksdag aan het licht gaan komen.

Voor wie graag een huwelijksvol-
trekking in een sfeer van motorge-
weld wil zien en getuige wil zijn van 
de onofficiële, ludieke handelingen 
van burgemeester Piet Klaasen en 
pastoor in de leer Edward van den 
Elsen volgt hieronder het program-
ma van het “Hels Harlie Huwelijk” 
op dinsdag 4 maart:

Om 10.30 uur arriveert het aan-
staande echtpaar in motorcolonne 
bij “De Vriendschap”. Om 11.00 
uur worden Little Mieke  en Big 
Jack in de onecht verbonden. Dat 
dit op zeer grappige wijze gaat ge-
beuren laat zich raden. Om 12.30 
uur begint het heerlijke “Hels Harlie 
Meal” (nog enkele kaarten te koop 
bij “De Vriendschap”) en vanaf 
14.15 uur begint de gezellige re-
ceptie waar heel carnavalminnend 
Papgat op bezoek komt. Last but 
not least staat direct aansluitend op 
de receptie “De Faute Esther Band” 
klaar om de aanwezige bruiloftgan-
gers nog lekker te entertainen. Het 
belooft een prachtige dag te wor-
den..!

nog   dagen

tot carnaval  
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H.Z.Z. presenteert Carnavals CD
Zaterdag aanstaande presenteert de 
Harmonie Zonder Zaal haar eerste 
CD. Onlangs won  deze muzikale 
formatie voor de tweede keer op 
rij de Rooise Blèircup met het lied: 
“Saome carnevalle”. 

Inmiddels is het lied professioneel 
opgenomen door Ad Damen van 
Studio 31 uit Den Bosch. Als toegift 
is tevens  het lied:”Alphornzauber” 
opgenomen. Beide liederen zijn 
door H.Z.Z.  vastgelegd op CD. Het 
lied ” Alphornzauber”is het lied 
waarbij Ludo Gerits zijn virtuositeit 

toont op een zelfgemaakte Alpen-
hoorn. Tijdens de kapellenavond is 
dit lied ook ten gehore gebracht en 
oogstte veel lof bij alle aanwezigen.

Zaterdagavond wordt de eerste 
CD uitgereikt in de Kofferenbar, tij-
dens de receptie die H.Z.Z. houdt. 
Uiteraard worden, behalve diverse 
carnavalsliederen, ook beide num-
mers van de CD gespeeld. Iedereen 
die H.Z.Z. een warm hart toedraagt  
is welkom op deze receptie. Vanaf 
20.00 uur zijn ze aanwezig.

 

SINT-OEDENRODE 

ALLE DAGEN FEEST  
   MET 
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A M E R I C A N

Diner

T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER
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TIJDENS CARNAVAL 
20% KORTING 

OP SHOARMA-, KIP- EN 
GYROSSCHOTEL!

COLUMN

De Neije Prins van Papgat

Alweer twee geweldige weken ge-
had. Het ene mooie moment volgt 
het ander in rap tempo. Wat is 
het geweldig om dit mee te mo-
gen maken. Op het moment dat ik 
deze column zit te schrijven, is het 
nog maar vier dagen en dan barst 
het feest der feesten los. Het feest 
waar het uiteindelijk allemaal om 
draait.

Alweer twee weken geleden stond 
op dinsdagavond het Diner Wolle-
rich op het programma. Een leuke 
avond vol met vermaak en door 
Wollerich is een geweldig diner 
geserveerd. Een aantal leden van 
de Raad van 11 heeft die avond 
meegeholpen in de bediening en 
met o.a. een optreden van Rob 
Scheepens was het een geslaagde 
avond. Na een vrije dag, brachten 
we donderdag de carnavalskrant 
rond. Een schitterende goedgevul-

de krant, waar achter de schermen 
hard aan gewerkt is. Op die manier 
is iedereen op de hoogte van wat 
er met de carnaval staat te gebeu-
ren.

Vorige week zaterdag vond toch 
één van de mooiste avonden plaats 
die we tot nu toe hebben mee-
gemaakt, de Kapellenavond. Het 
‘binnen blazen’ door alle kapellen 
leverde ook bij ons een ‘kippenvel-
moment’ op. Geweldig om daar 
dan te mogen staan. Ook de afslui-
ting van de avond met Factor 12 
zal iets zijn om nooit meer te ver-
geten. De dag erna was het alweer 
vroeg dag. We hadden namelijk 
afgesproken om met de Deurdou-
wers het wijwater in Tours te gaan 
halen. Ook moest de Carnavals-
kaars gezegend worden. In ons 
gebrekkige Frans, Duits en Engels 
was het uiteindelijk allemaal ge-

lukt en toen ’s maandags de kaars 
ook gezegend was, kon de carna-
val beginnen. In Tours hebben we 
ook de achtergrond gezien van het 
ontstaan van de Martinuskapel op 
’t Everse, iets wat niet zomaar van 
zelf gaat. Wij willen Harrie en Geert 
dan ook hartelijk bedanken voor de 
gezellige twee dagen die we heb-
ben meegemaakt.

Afgelopen week weer van alles 
voorbereid, zoals het stukje voor 
de sleuteloverdracht op het ge-
meentehuis, foto’s gemaakt, onze 
bierviltjes uitgedeeld op een aantal 
plaatsen enz. Afgelopen weekend 
de bonte avonden van Nijnsel en 
Olland bezocht. Leuk om dat eens 
mee te maken en te horen wat er in 
Nijnsel en Olland leeft. Geweldige 
optredens hebben we die avonden 
gezien en er zit toch nogal wat ta-
lent in Rooi verscholen. 

Afgelopen zondagochtend zijn we 
samen met Jeugdprins Willem en 
Adjudant Stan naar het Bavaria 
Brouwerij café geweest om een 
foto te maken voor het Eindhovens 
Dagblad. Zo’n 70 prinsen uit de re-
gio waren aanwezig en het was er 
behoorlijk druk. Op de terugweg 
nog even iemand bedankt die veel 
voor het boek van 55 jaar Papgat 
heeft gedaan. Weer twee pracht-
weken voorbij! Na de carnaval ui-
teraard de laatste column over de 
belevenissen van het feest, maar 
eerst gaan we zeker nog heel veel 
genieten. We gaan ons nu voorbe-
reiden op CARNAVAL 2014 en we 
hopen jullie die dagen allemaal er-
gens tegen te komen.

Prins Erwin Pap d’n Urste

Borrelbusnieuws 2014

nog   dagen

tot carnaval  
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Iedereen kan ook deze carnaval weer 
gebruik maken van de Borrelbus. Het 
voordeel van deze unieke bus: géén 
parkeerproblemen, géén risico op al-
coholcontrole en de kinderen komen 
veilig thuis. Gebruik deze Borrelbus 
want we kunnen deze in ons Rooise 
Papgat niet meer missen. Vele plaat-
sen rond ons dorp zijn er jaloers op. 
Zoals iedereen inmiddels wel weet 
rijden we elk uur een rondje maar 

ook langs de route stopt de bus en 
kun je in en uitstappen. Ouders let 
op! Wat heel belangrijk is, geef aan 
je kind door en onthoud
zelf dat echt alléén de Rooise Hore-
camunt (momenteel de roze met de 
H in het midden) OF een muntstuk 
van 2 euro geldig is om mee te mo-
gen! Wij accepteren (helaas door 
schade en schande wijzer geworden) 
géén ander betaalmiddel.

In Rooi iedereen in de bus

 13.00  Oud Rooy BIJZONDERHEDEN BUSTIJDEN
 13.05  Beckart Zaterdag 1 Ste rit 19.00 uur 
 13.10  Wapen van Eerschot Zondag van 12.00 tot 13.00 uur
 13.15  ‘t Pumpke  (ivm optocht) en vanaf 16.00
 13.20  Sporthal Kienehoef uur. Alle dagen van 18.00 tot
 13.25  Camping Kienehoef 19.00 uur.  GEEN RIT !!!!!!
 13.30  D`n Toel Zaterdag, zondag en maandag
 13.35  Ollandse Dorpsherberg laatste rit om 01.00 uur
 13.50  De Vriendschap vanaf de markt. 
 13.55  ‘t Ko�eren Dinsdag laatste rit om 00.15 uur 
 14.00  Markt vanaf de markt
 En zo elk uur opnieuw Betaling per rit met de
 Betaling per rit met de roze roze orginele Horeca munt
 orginele Horeca munt met in met in het midden de letter H
 het midden de letter H of  € 2.00 per/pers.
 of € 2.00 per/pers.

Blad 3----3

In Rooi iedereen in de bus

 13.00  Oud Rooy BIJZONDERHEDEN BUSTIJDEN
 13.05  Beckart Zaterdag 1 Ste rit 19.00 uur 
 13.10  Wapen van Eerschot Zondag van 12.00 tot 13.00 uur
 13.15  ‘t Pumpke  (ivm optocht) en vanaf 16.00
 13.20  Sporthal Kienehoef uur. Alle dagen van 18.00 tot
 13.25  Camping Kienehoef 19.00 uur.  GEEN RIT !!!!!!
 13.30  D`n Toel Zaterdag, zondag en maandag
 13.35  Ollandse Dorpsherberg laatste rit om 01.00 uur
 13.50  De Vriendschap vanaf de markt. 
 13.55  ‘t Ko�eren Dinsdag laatste rit om 00.15 uur 
 14.00  Markt vanaf de markt
 En zo elk uur opnieuw Betaling per rit met de
 Betaling per rit met de roze roze orginele Horeca munt
 orginele Horeca munt met in met in het midden de letter H
 het midden de letter H of  € 2.00 per/pers.
 of € 2.00 per/pers.

Blad 3----3

Als “MooiRooi” Bas naar huis is, dansen Erwin en Paul op tafel!
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Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Carnavalpèkske

Carnaval staat weer voor de deur! 
Vanaf aanstaande vrijdag mogen 
we weer een paar dagen lang fees-
ten, verkleed rondlopen, ongezond 
eten en iets meer drinken dan ei-
genlijk goed is. 

Nou moet ik eerlijk bekennen dat 
carnaval vroeger niet zo aan mij 
besteed was. Mijn ouders sleurden 
ons gezin vijf dagen lang mee. We 
begonnen op zaterdag altijd met 
het keindercarnaval op de PNEM, 

waar mijn vader werkte. Vast on-
derdeel van het keindercarnaval 
was de verkiezing van Prins Electro 
en prinses Electrientje. Eén jaar heb 
ik deze adellijke titel mogen dragen: 
omdat ik onder andere de beste 
was in spijkerpoepen. Uitgedost 
met een mooie hoed en prachtige 
rode cape werd ik samen met mijn 
prins rondgereden in een prachtige 
koets die, zoals ik een paar jaar later 
ontdekte, in het dagelijks leven ge-
woon een hoogwerker was. 

Dat Keindercarnaval was mijn 
hoogtepunt van de carnaval. De 
dagen die erop volgden werd ik 
tegen mijn zin meegenomen naar 
een te drukke Bossche kroeg . Daar 
werd ik ergens op een schoorsteen 
gezet. Vervolgens stonden er heel 
veel rare mensen met hun ‘hend-
jes in de lucht’ te zwaaien naar me. 
Meestal vroeg ik al na 10 minuten 
aan mijn moeder: ‘Mam…Wanneer 
gaan we?’ Deze vraag werd kei-
hard genegeerd natuurlijk. Pas toen 
ik een jaar of twaalf was, begon ik 
carnaval te waarderen. In plaats dat 
ik vroeg ‘wanneer gaan we’, stond 
mijn moeder aan mij te trekken dat 
ik mee naar huis moest. 

De geschiedenis lijkt zich te herha-
len. Mijn man en ik vinden carna-
val leuk, onze kinderen (nog) niet. 

Meestal laten we twee van de drie 
kinderen achter bij oma. Oudste 
gaat altijd dapper mee maar begint 
na een paar uur zijn interesse te 
verliezen. De vraag ‘Wanneer gaan 
we’ negeren we hardnekkig, pre-
cies zoals mijn ouders altijd deden. 

Dit jaar lijkt het echter toch anders 
te worden. Al weken zijn de kinders 
bezig om met DE VRAAG: hoe ga 
ik me dit jaar verkleden? Oudste 
wil als James Bond, middelste als 
SWAT. Op mijn vraag waar ze den-
ken een dergelijk kostuum vandaan 
te halen, krijg ik een vragende blik, 
vergezeld door een zucht en het 
antwoord: ‘Dan zoek jij toch even 
op internet en dan koop je het.’ 
‘Mam doet dit jaar is effe niks’, 
was mijn boodschap. De afgelopen 
jaren heeft ‘mam’ een vermogen 
geïnvesteerd in allerlei pèkskes die 
gemiddeld drie uur werden gedra-
gen. Mijn boodschap was dus: ‘Ga 
zelf maar op zoek en als je hulp no-
dig hebt, dan hoor ik het wel.’ In-
middels de stress toegeslagen: nog 
twee dagen en het is zover. Even 
een tussenstand: Er is nog geen 
007 outfit en ook geen SWAT-pak. 
Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan 
oplossen. Gezien de tijd die nog 
over is zal het een t-shirt worden 
met een carnavalssjaal.

aanvang na de optocht  aanvang na de optocht  

WENST IEDEREEN EEN 
GEWELDIGE CARNAVAL

Vrijdag vanaf 21.00 uur 
PULLUH VULLUH! 

met Baas Bas, de held van Boskant

TIJDENS DE CARNAVAL 
GEOPEND VANAF 12.00 UUR.

NA DE CARNAVAL WOENSDAG EN 
DONDERDAG GESLOTEN.

Markt 15 | 5492 AA Sint-Oedenrode | T: 0413-473979

After optocht feessie bij d’n Egelantier
‘Da wordt knalle’ als we de dames 
en heren van Carnavalsvereniging 
d’n Egelantier moeten geloven. 
Op zondag 2 maart, na de grote 
optocht van Papgat, viert de club 
een after optocht feessie in de 
kleine zaal van d’n Beckart. Nie-
mand minder dan Duo Ryder zal 

optreden. Het ziet er naar uit dat 
d’n Egelantier zomaar eens gelijk 
kan hebben…

‘Meer leven in de brouwerij’ en ‘in 
Nijnsel is het altijd gezellig’. Zo-
maar enkele speerpunten van d’n 
Egelantier. Ze hebben een feestje 

op touw gezet om de carnavals-
zondag gezellig af te sluiten. Na 
een mooie optocht is het ideaal om 
d’n Beckart gezellig bij te kletsen. 
“We wilden geen standaard DJ, 
maar gewoon goede live muziek. 
Omdat we dat graag op zijn Nijn-
sels doen, hebben we Ryan van 

Langen gevraagd. Zij komt met 
Duo Ryder. Ze maken echt super 
goede muziek”, vertelt John Vos 
trots. “Zo hoeft niemand in Rooi 
op zoek naar een geschikte kroeg 
om te gaan staan met zijn allen. De 
oplossing ligt in Nijnsel dus ieder-
een is van harte welkom!”

Duo Ryder is bekend van feesten 
en partijen. Ryan en haar zangpart-
ner hebben in heel de regio en ver 
daarbuiten opgetreden. Daarnaast 
natuurlijk ook veel in Sint-Oeden-
rode, bijvoorbeeld tijdens de ver-
schillende kermissen.   
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Op de camping carnavallen 
dat is pas écht knallen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Openingstijden: 
Zaterdag: 13.00 uur 
Zondag t/m dinsdag 16.00 uur 
Snackbar elke dag open vanaf 17.00 uur 

enenenn
!
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken
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Rooise horeca werkt met polsbandjes 
tijdens carnaval
Gezien het feit dat er per 1 januari 2014 een 
nieuwe drank- en horecawet is ingegaan 
waarbij er geen alcohol geschonken mag 
worden onder 18 jaar, neemt de Rooise Ho-
reca maatregelen. Ben je tussen de 18 en 25 
jaar dan ontvang je bij alle Rooise Horecabe-
drijven een polsbandje*. 

Kortom, geen twijfel maar lekker duidelijk!
*In de Rooise horeca:
- geen ID = geen polsbandje = geen alcohol.
-  beschadigde bandjes worden niet geaccep-

teerd.
- nieuwe bandjes verkrijgbaar in alle cafés.
-  bij misbruik en/of weder verstrekking van alco-

holische dranken zal er worden gehandhaafd. 

Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol. 
Ben je tussen de 18 jaar en 25 jaar  dan vra-
gen wij om jouw ID en je ontvangt gratis ‘n 
polsbandje. “Als Rooise horeca hebben wij bij 
elkaar gezeten om een goede invulling te ge-
ven aan de nieuwe drank en horecawet en we 
menen er goed aan te doen om polsbandje 
uit te geven”, aldus Fred van Rooij, Voorzit-
ter van de Rooise Horecamunt. “Zo schep je 
voor iedereen duidelijkheid en krijg je minder 
discussie.“ De polsbandjes zijn verkrijgbaar bij 
de Rooise Horeca en als je tussen de 18 en 25 
jaar bent, krijg je op vertoon van je ID gratis 
en voor niets een polsbandje. De Rooise Ho-
reca ontvangt U graag gastvrij.    

Carnavals- en Après-Ski café d’n Toel
Café d’n Toel heeft de hele tent omgetoverd. 
‘Carnavals- en Après-Ski café d’n Toel’. Dat 
is het thema voor de komende carnaval. Trek 
je lederhose maar aan en kom naar café d’n 
Toel. Daar kun je genieten van sneeuw, echte 
ski’s, een lekker pintje bier en uiteraard van 
carnavals- en après-ski muziek.

Voordat de carnaval echt begint, draaien we 
vast warm in café d’n Toel. Vrijdag 28 februari 
begint hier het feest. Die avond gaan de eigen 
Toel-munten in de voorverkoop voor de spe-
ciale prijs van €1,80 p/st. Uiteraard verkopen 

we ook de Rooise Horecamunt. 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. Uiteraard komt de Prins en 
zijn adjudant en vele carnavalsverengingen bij 
ons langs en ook de oergezellige (L)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

Joehoe, we zijn er weer, 
we blijven een beetje langer deze keer

We maken met de carnaval 4 dagen lol,
En niets is ons te dol.

Prins, adjudant en de PK weten niet wie wij 
zijn, 

wij jagen in het donker en dat vinden ze 
niet fijn.

Dit jaar hadden wij ze al vroeg beet, 
En hadden er weinig tijd aan besteed.

Wij blijven graag nog even onbekend,
Ja, het is een raadsel: we zijn een vrouw 

en/of een vent.

Wij wensen de PK volgend seizoen een 
goede jacht, 

maar nu blijven wij aan de macht.

Je zult ons beslist nog wel eens voorbij zien 
komen, 

Wedden dat jullie ons favoriete nummer 
dan kunnen dromen?

Volgend jaar moeten we maar weer zien,
Of we het nieuwe koppel te pakken krijgen 

misschien.

Wij wensen jullie een fijne carnaval toe, 
Daarna rusten wij uit in Burgers Zoo.

Whraaauuwww
Lion Hunters
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Mooi in de regio
Jeugd van Zijtaartse Toneelvereniging 
gaat met tijd mee
De jeugd van de Zijtaartse Toneel-
vereniging presenteert dit jaar met 
trots: “Computerperikelen op de 
boerderij”. Het verhaal gaat over het 
boerenpaar Piet en Mien die er niet 
onderuit komen om met de tijd mee 
te gaan en hebben dus een compu-
ter aan moeten schaffen. 

Aangezien beiden geen verstand 
hebben van deze moderne techno-
logieën roepen ze de hulp in van de 
gladde verkoper Jean-Pierre. Onder-
tussen krijgen ze ook nog bezoek 

van een oude schoolvriendin en 
een non uit het klooster. Wat ko-
men deze mensen allemaal doen en 
waarom veroorzaken ze zoveel pro-
blemen? 
Deze klucht is geschreven door de 
auteur Peter Damen. De uitvoeringen 
vinden plaats op zaterdag 22 en 
zondag 23 maart om 14:00 uur in 
het Dorpshuis te Zijtaart. Kaarten 
zijn te verkrijgen via het Uitpunt 
Veghel, via Marian van den Acker 
0413-366266 of via de verkoop aan 
de kassa.

Levend bierpulschuiven
Dit jaar pre-
senteren de 
Vivantjes we-
derom de Open 
Liemtse Kam-
pioenschappen 
Levend Bier-
pu lschu iven . 
Hiervoor wordt 
de Dorpsstraat 
in Liempde, ter 
hoogte van café 

de Durpsherberg, afgesloten waar 
de inmiddels beruchte, professio-
nele, 11 meter lange bierpulschuif-

baan wordt geïnstalleerd.

Deelname geschiedt door teams van 
3 personen. Eén deelnemer neemt 
plaats in de “bierpul” en twee 
teamgenoten proberen de pul in de 
hoogste aantal punten te schuiven. 
De combinatie van spierkracht, tact, 
vernuft en behendigheid maakt het 
Levend Bierpulschuiven tot een hila-
risch en uitdagend evenement.

Onder het motto: 'Hoe meer (car-
navals) zielen, hoe meer vreugd', 
willen wij alle lèpkes uitdagen op 

carnavalsdinsdag (4 maart) mee te 
strijden om de met bier (of evt. met 
fris) gevulde Wisselpul, de Poedel-
pul of, indien alleen een kort bezoek 
in uw programma past, de gewilde 
Dweilpul.

Inschrijving is mogelijk ter plaatse 
vanaf 13:30 uur of vooraf op 
www.vivantjes.nl/bierpulschuiven. 
Wij hopen u op deze sportieve 
carnavalsmiddag in Ploegersland 
(Liempde) te mogen ontvangen.

Beproefd afslankconcept nu nieuw bij Thermae Son

Strijd tegen buikvet
De buik wordt door veel mensen 
beschouwd als de belangrijkste pro-
bleemzone. Als de broek strak zit en 
de riem een gaatje ruimer moet, dan 
frustreert dat vaak enorm. Diëten en 
sporten zorgen er weliswaar voor 
dat er over het hele lichaam afge-
slankt wordt, maar meestal pas in 
de laatste plaats rond de buikzone.

Daar komt nu verandering in, want 
er is een oplossing gevonden voor 
dit probleem: de Airpressure Body-
forming methode. Deze methode, 
waarbij gebruikt maakt van de ge-
patenteerde Slim Belly buikband, 
zorgt ervoor dat buikvet op een 
natuurlijke en gezonde manier aan-
zienlijk vermindert. Door een lichte 
massage die wordt veroorzaakt door 
wisselende luchtdruk in de Slim Belly 
buikband, wordt de doorbloeding in 
de buikzone gestimuleerd met als 
gevolg dat de stofwisseling en af-
braak van vet verbeteren. U kunt de 
‚Slim Belly‘ gebruiken in combinatie 
met cardio/conditie-apparatuur of 
in speciale groepslessen zoals Zum-
ba®, Spinning of speciale ‘Buik Weg’ 
lessen.

De werking is reeds door het IMSB 
Austria (Institut für medizinische und 
sportwissenschaftliche Beratung) in 
een wetenschappelijk onderzoek be-
vestigd: met de ‘Slim Belly’ wordt 8x 
meer vetverbranding gerealiseerd.* 
“We hebben al heel veel goede be-

richten over de Slim Belly gehoord. 
Daarom hebben we besloten deze 
afslankmethode zelf te gaan testen 
bij Thermae Son. De eerste resulta-
ten zijn veelbelovend, onze leden 
zijn erg enthousiast. Met de Slim 
Belly kun je eindelijk lokaal afslan-
ken bij de buik. En al na korte tijd 
zijn duidelijk zichtbare en meetbare 
resultaten mogelijk,” vertelt Marco 
van Thermae Son. Thermae Son is 
een van de ruim 900 exclusieve ves-
tigingen in Europa waar dit unieke 
afslankconcept wordt aangeboden.

Om de resultaten van het IMSB 
onderzoek in de praktijk te kunnen 
bevestigen, worden 100 testperso-
nen (m/v) gezocht in de omgeving 
van Sint Oedenrode. Het onderzoek 
beslaat 4 weken met 3 trainingen 
per week a 30-60 minuten, waar-
bij de Slim Belly gebruikt wordt. De 
deelnamebijdrage is 19,90 euro per 
week.

Voor aanvullende informatie en aan-
melding kunt u tot uiterlijk  31 maart 
2014 contact opnemen met Ther-
mae Son via 0499-476383.

Thema-avond MEE: wonen en pesten
Op woensdag 12 maart 2014 or-
ganiseert MEE twee themabijeen-
komsten voor mensen met een 
beperking en hun naasten. Deze 
keer over wonen voor mensen met 
een beperking en pesten. Kies één 
van de thema’s en meld u aan via 
www.mee-nob.nl/schuifaanbij-
MEE (of telefoon 0413 33 47 33). 
Deelname is gratis. De bijeenkom-
sten zijn van 19.30 tot 21.00 uur 
op het kantoor van MEE Noordoost 
Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. 

De bijeenkomst ‘Wonen voor men-
sen met een beperking’ gaat over 
welke stappen iemand met een be-

perking moet zetten richting een 
geschikte woonvorm. U krijgt infor-
matie over welke woonmogelijkhe-
den er zijn en hoe u ondersteuning 
bij het wonen kunt organiseren. 

Heeft uw kind tot 13 jaar een be-
perking en wordt het gepest? Dan 
bent u van harte welkom bij de bij-
eenkomst ‘Mijn kind wordt gepest’. 
Praat met andere ouders en een 
consulent van MEE over uw erva-
ringen en hoe u hiermee omgaat. 
U krijgt informatie over hoe pesten 
werkt, welke invloeden bij pesten 
een rol spelen en hoe en waarbij u 
uw kind kunt steunen.

De eerste woensdagavond van de 
maand (met uitzondering van va-
kanties) organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn twee thema-
bijeenkomsten die plaatsvinden in 
kleine groepen. Elke bijeenkomst 
heeft een ander thema, dat te ma-
ken heeft met meedoen met een 
beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij 
MEE’ informeert een medewerker 
van MEE Noordoost Brabant u over 
het gekozen thema. Ook is er ruim-
te voor uw vragen en het uitwisse-
len van ervaringen rond het thema 
met de andere aanwezigen. 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

Bank Barcelona

NIEUWE COLLECTIE ACCESSOIRES

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Stichting MeeDoen helpt kinderen met rugzakje

Kinderen en tieners die naar het speci-
aal onderwijs gaan of die met een rug-
zakje op het reguliere onderwijs zitten 
hebben soms moeite om aan te sluiten 
bij een sport(vereniging) en in contact 
te komen met leeftijdsgenoten. 

Een van de doelstellingen van Stich-
ting MeeDoen S&B is dat reguliere 
sportverenigingen speciale sport-
teams/lessen op maat gaan opzetten. 

Deze kinderen/tieners kunnen dan net 
als andere kinderen lid worden van 
een sportvereniging, maar wel met 
een passend aanbod en deskundige 
training/begeleiding.  Op die manier 
leren zij andere kinderen/tieners ken-
nen en houden daar misschien wel 
een vriendje aan over. Ze komen in 
beweging en kunnen zo werken aan 
hun gezondheid, zelfontwikkeling en 
zelfvertrouwen.

Ook kinderen en tieners die in ge-
meentes rondom Son & Breugel wo-
nen kunnen natuurlijk van het aanbod 
van de sportverenigingen gebruik 
maken. Hoe meer kinderen mee-
doen, hoe beter de verenigingen de 
lessen kunnen indelen op leeftijd en 
niveau. Zeven sportverenigingen bie-
den  teams of lessen op maat aan, te 
weten: SBC voetbal, paardrijden bij 

Hopsakee, judo bij SonSport, dansen 
bij DéDé Danceballet, duik- en snor-
kellessen bij Red Lobster Divers, yoga 
bij Mariska Ruissen en tennis bij HTC-
Son.  Sommige clubs beginnen met 
proeflessen. Zit er een sport bij die in 
je eigen gemeente niet op maat gege-
ven wordt en ligt Son & Breugel niet 
ver weg, meld je dan aan en doe lek-
ker mee! 

Voor uitgebreide informatie over het 
totaalaanbod, de lestijden, adressen, 
etc.  kunt u een mail sturen naar: mee-
doen.senbactief@gmail.com  of even 
bellen naar 0499 461642.
Ook organiseren we een ouder- infor-
matieavond op dinsdag 11 maart a.s. 
Hiervoor graag aanmelden via boven-
genoemde mailadres. Begin maart is 
ons aanbod  ook te vinden op onze 
website: www.meedoensenb.nl 

advertorial

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Café Brein Uden en Oss
Het omgaan met lichamelijke ge-
volgen en pijnklachten als gevolg 
van een niet-aangeboren hersenlet-
sel, staat centraal tijdens Café Brein 
op 11 maart in Uden en 20 maart in 
Oss. Café Brein is een trefpunt voor 
mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), mantelzorgers, 
partners, familieleden, vrienden en 
professionals. NAH kan bijvoor-
beeld ontstaan na een beroerte, on-
geval, hersentumor of reanimatie. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nahnobrabant.nl. 

Naast veel onzichtbare gevolgen, 
brengt een niet-aangeboren hersen-
letsel ook  zichtbare gevolgen met 
zich mee. Denk aan uitvalsverschijn-
selen, krachtverlies en mobiliteitspro-
blemen. Tijdens Café Brein vertelt een 
fysiotherapeut van Revalidatiecen-
trum Tolbrug over het omgaan met 
deze zichtbare gevolgen. Bijvoorbeeld 
over welke behandelmogelijkheden 
er zijn, direct na het oplopen van een 

NAH en op langere termijn en wat dit 
betekent voor het functioneren in het 
dagelijks leven. Er is ook ruimte voor 
uw vragen en het uitwisselen van er-
varingen, ideeën en tips. Café Brein 
Uden is op dinsdag 11 maart in Eigen 
Herd, Rooijsestraat 32. Café Brein Oss 
is op donderdag 20 maart in Buurthuis 
De Kortfoort, Floraliastraat 93. Beide 
bijeenkomsten starten om 19.30 uur 
(19.00 uur zaal open) en duren tot 
21.30 uur. Deelname is gratis en aan-
melden is niet nodig. 
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Een strakke buik in 4 weken?
100 testpersonen gezocht uit Sint Oedenrode 
en omgeving voor onderzoek*

Voorbeeldstraat 11 
1234 AB Voorbeeldstad 
Telefoon 0123-456789 
www.voorbeeldclub.com

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

Meld u nu aan via & 0499 - 47 63 83

Met plezier afslanken! Dat is het motto van dit afslankonderzoek. 

U traint met behulp van gebruiksvriendelijke cardio-apparatuur of u kunt deelnemen aan 
motiverende groepslessen. De nieuwe mobiele Slim Belly buikband stimuleert de doorbloeding 
rond de buik door lichte massage op basis van luchtdruk en verbetert daardoor de 
afbraak van vet. Daarnaast krijgt u bewezen succesvolle voedingsrichtlijnen.

Ook geschikt voor ongetrainde personen zonder ervaring met fitness.

Duur: 4 weken met 3 trainingen à 30 - 60 minuten per week

Deelnamebijdrage 19,90 euro per week.

Uiterlijke aanmelddatum: 31 maart 2014

www.slim-belly.com

NIEUW: 
De mobiele Slim Belly, ook voor groepslessen.

* De buikomvang en het gewicht worden bij de start en na 4 weken gemeten.

Thermaelaan 2  5691 PM  Son en Breugel  tel. 0499 476383  www.thermaeson.nl  sport@thermaeson.nl
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afbraak van vet. Daarnaast krijgt u bewezen succesvolle voedingsrichtlijnen.

Ook geschikt voor ongetrainde personen zonder ervaring met fitness.

Duur: 4 weken met 3 trainingen à 30 - 60 minuten per week

Deelnamebijdrage 19,90 euro per week.

Uiterlijke aanmelddatum: 31 maart 2014

* De buikomvang en het gewicht worden bij de start en na 4 weken gemeten.

Thermaelaan 2 

René Rooijakkers sinds 1 januari directeur van Nijnselse basisschool

De basisschool als middelpunt van Nijnsel
René Rooijakkers (46), geboren 
in Beek en Donk, woont in Aarle-
Rixtel en werkte jarenlang op een 
basisschool in hartje Helmond. On-
langs nog een periode in Geldrop. 
Uitheemse talen klinken hem niet 
vreemd, straattaal evenmin. Maar 
de nieuwe directeur van de Nijnselse 
basisschool weet ook wat er speelt 
op het platteland. Na roerige jaren in 
stedelijk onderwijs, dompelt hij zich 
nu in een rustiger vaarwater. In een 
‘warm bad’, zoals hij het zelf noemt. 
Maar dat maakt de uitdagingen niet 
minder talrijk.

De Sint-Antonius van Paduaschool 
zal niet te vergelijken zijn met de 
scholen in Helmond of Geldrop. 
Klopt dat?
“Dat klopt wel ja. De scholen in 
Helmond en Geldrop waar ik gewerkt 
heb wel. Ik heb daar gewerkt met 
ontzettend veel nationaliteiten, vaak 
kinderen met maatschappelijke pro-
blemen, veelal aan de onderkant van 
de samenleving. Daar moet je er har-
der aan trekken om resultaat te halen, 
maar de voldoening is dan ook extra 
groot.”

Toch zullen er ook vaak schrijnende 
gevallen tussenzitten.
“Er zijn daar inderdaad ontzettend 
veel kinderen met een slechte thuis-
situatie. De problemen die ze hebben, 
worden veroorzaakt door de ouders. 
Als school probeer je ze op zoveel 
mogelijk gebieden te helpen. Dat 
moet met een groot netwerk gebeu-
ren. Je staat dan in nauw contact met 
politie en kinderbescherming. Soms 
is een kind eigenlijk niet te redden, 
omdat de basis niet aangepakt kan 
worden. Het is heel boeiend om met 
deze kwesties aan de slag te gaan, 
maar het vraagt ook veel van je. Het 
is belangrijk om het voor jezelf te 

scheiden, om het niet mee naar huis 
te nemen. Dat valt niet altijd mee.”

Heb je daarom gekozen voor een 
school waar het wat ‘rustiger’ is?
“Nee hoor, niet per definitie. Ik wilde 
gewoon verder gaan in een direc-
teursfunctie. Die ambitie heb ik altijd 
gehad. In mijn vakantie kwam ik de 
vacature in Nijnsel tegen. Het is een 
kleinere school dan ik gewend ben, 
maar dat is prima. Dit past bij mij. Ik 
weet ook helemaal niet of ik wel di-
recteur op een grote school wil zijn. Ik 
houd namelijk van kleinschaligheid en 
gemoedelijkheid.”

“HET IS BELANGRIJK 
OM HET VOOR JEZELF 
TE SCHEIDEN, OM HET 
NIET MEE NAAR HUIS 
TE NEMEN. DAT VALT 

NIET ALTIJD MEE.”

Er staat veel te gebeuren in onder-
wijsland. Het type onderwijs zit in 
een overgangsfase. Is dat hier ook al 
te merken?
“Kinderen beginnen hier nu les te krij-
gen met tablets, maar dat zal nog veel 
verder gaan. Onderwijs wordt steeds 
meer visueel. We moeten de kinde-
ren toerusten op deze 21e eeuw. Ze 
groeien allemaal anders op dan onze 
generatie, dus zal het onderwijs ook 
moeten veranderen. Ik denk dat het 
vooral belangrijk is dat kinderen vaar-
digheden leren om op onderzoek 
uit te gaan. Die middelen zijn er. De 
tijd dat alles voor de klas werd voor-
gekauwd is voorbij. We willen star-
ten vanuit een onderzoeksvorm. De 
kinderen krijgen een thema waar ze 
informatie over moeten zoeken. Via 

bijvoorbeeld een Powerpoint-pre-
sentatie mogen ze de bevindingen 
laten zien aan de klas. Daarna wordt 
er over gediscussieerd. Zo zijn er nog 
meer coöperatieve werkvormen. Daar 
gaan we naartoe.”

Dan is er nog veel werk aan de win-
kel, want hier wordt nog veel klas-
sikaal les gegeven.
“Dat klopt, maar dat is ook het mooie. 
SKOSO past het beleid er op aan en 
ik als directeur kijk wat het beste bij 
onze leerlingen past. We zijn pas net 
met een omslag begonnen, maar we 
gaan veel meer leerling gericht wer-
ken en veel meer inspelen op talen-
ten. Er moet een goede mix komen 
van presteren en ontwikkelen. We 
denken dat zo de gemiddelde scores 
van de school zullen stijgen. Dan be-
geef je je enigszins in een spannings-

veld, maar het moet allebei kunnen.”
Daarnaast zijn er nog de bouwplan-
nen voor een nieuwe school.
“Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. 
Er moet iets gebeuren. Of grootscha-
lig onderhoud of nieuwbouw. Dat 
laatste lijkt op lange termijn goed-
koper. Mocht er een nieuw gebouw 
komen, dan moeten we gaan kijken 
hoe we dat in gaan vullen. De Dorps-
raad is al bezig met een visie over het 
dorp. Daar hoort ook de invulling van 
het schoolgebouw bij. We zullen dan 
met de verenigingen aan tafel gaan, 
om te kijken wat we samen kunnen 
doen. Misschien delen van gemeen-
schappelijke ruimtes?”

Of een integraal kindcentrum. Dat 
woord is ook al gevallen toch?
“De zogenaamde brede school… Het 
zou mooi zijn als kinderen zich hier 

inderdaad van 0 tot 13 jaar kunnen 
ontwikkelen. Dichtbij huis, in een 
beschermde omgeving. Een gebouw 
wat van 08.30 tot 18.30 uur open 
is, bijvoorbeeld voor BSO, school en 
sportverenigingen. De eerste aanzet 
is gemaakt, want we werken nu al 
nauw samen met kinderopvang Bel-
lefleur. We hebben dus al faciliteiten 
voor de leeftijd vanaf 2,5 jaar. De 
overgang van kinderopvang naar ba-
sisschool gaat dus nu al veel natuur-
lijker.”
 
Behalve deze uitdagingen noemt 
Rooijakkers ook nog Passend Onder-
wijs en ouderparticipatie. De nieuw-
bakken directeur wil vooral samen 
een visie creëren met de school als 
middelpunt voor het dorp. “Maar dan 
nog breder”, besluit het hoofd van de 
school.  

René Rooijakkers bij het beeld van Einstein. Leerlingen maakten daar onlangs een project over.
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Mijn dorp (met stadsrechten) weet zich gezegend met een rijke cultu-
rele traditie; uitgebreid muzikaal talent, één fanfare, één harmonie en tal-
loze blaaskapellen naast talrijke zangkunstenaars, beroemde beeldende 
kunstenaars en tot slot veel toneel en cabaret. Voor mij, als bescheiden 
muzikant, was de jaarlijks terugkerende kapellenavond, met de daarbij 
behorende strijd om het leukste carnavalslied ( de zgn. Blèrcup) een van 
de hoogtepunten van het jaar. Het aantal uren dat ik met ’n enkele mu-
ziekmaat gespendeerd heb aan de compositie en tekst was vaak onver-
antwoord hoog en het leek net of al het andere in het dagelijks leven 
op het tweede plan kwam. Maar dat gold natuurlijk ook voor de andere 
kapellen. Vanaf het begin, meer dan 25 jaar geleden, hebben we veel 
aandacht besteed aan onze uitdossing, elk jaar een ander thema, en al-
leen daaraan beleefden we enorme voorpret. Aanvankelijk zochten we 
individueel naar de gekste uitdossing maar allengs nam het thema de 
overhand. Geliefd onderwerp was de persiflage op de Deutsche Humpa-
pa, zoals die ook werd bedreven door de Guckenheimer Sauerkrautband 
(luister eens op Youtube onder deze naam), dus gingen we de eerste 
keer als Die Heinokapelle, allemaal uitgedost als de Duitse albinozanger 
Heino. ’n Andere keer als Tiroler Holzhackerbuaben, compleet met ket-
tingzaag, die het natuurlijk liet afweten op het moment suprême. We 
hadden nota bene een doos rauwe frikandellen ingekocht, die we als af-
gezaagde vingers vanachter de coulissen de zaal inwierpen. Een van de 
mooiste uitdossingen die ik op oude foto’s vind is die van de Black & 
White Minstrels, zoals die vroeger vaak op de TV kwamen. En zo vonden 
we elk jaar een ander thema, waarin we voor iedereen de vrijheid lieten 
deze naar beste kunnen in te vullen. Fraai om te zien was de Afrikaanse 
verkleedpartij, compleet met Vlisco-stoffen, waarbij onze dames de kleur-
rijke lappen stof kunstig om hun donker geschminkte hoofden hadden 
geknoopt, een komisch geheel. Niet lang daarvoor waren we verkleed als 
clochards, en dat omkleden moest dan in mijn winkel gebeuren, die naast 
de feestzaal was gelegen. De standaard attributen waren stinkende bok-
kingen in krantenpapier en halfvolle flessen drank voor in de binnenzak. 
Naast vuile en gehavende kledij moest natuurlijk ons gezicht ’n beetje vuil 
gemaakt worden en ’n paar tanden zwart met behulp van een watervaste 
viltstift (zó te verwijderen met wat alcohol). Alleen H., ‘n zeikerd, durfde 
er niet aan. Wat weken later trof een medewerkster in een van de win-
kelschappen een aangesproken fles Jonge Bols; die hadden ze daar voor 
de lol verstopt, de ratten! Ook ons optreden als Hare Krishna, met strakke 
nylons over onze schedels, kralenkettingen, oranje gewaden en stoffen 
tasjes vol met rijst mocht op waardering van het publiek rekenen, niet 
echter op die van de uitbater…. 
Ons eerste succesvolle lied was het nog steeds bekende “Frikandelle…”, 
gezongen door cafetaria-uitbater Peer v.d. Linden. Bleek dat een jurylid 
van een concurrerende kapel ons een dermate lage waardering had gege-
ven, dat we de eerste prijs net misliepen. Nou dat heeft ie geweten, de lul-
hannes, nog jaren daarna! Het jaar daarop waren wij natuurlijk  uitgedost 
als juryleden, met namaakgeld uit onze zakken puilend. Geniale liederen 
waren “Dooie Vis” en “Blijf van m’n pilske af”, maar de eerste prijzen 
wonnen we met “De Blabla Song”, “Worst mi petaozie” en “Daor zakt 
oew boks van af”. En hadden we geen eerste prijs, dan meestal wel een 
tweede of derde, vijfentwintig jaar lang. En toen kwamen er ’n paar ge-
leerden die meenden dat wij teveel tijd nodig hadden voor het opbouwen 
op het podium en dat onze muziek niet zo goed bij de rest paste. Aldus
kwam er voor ons een eind aan 25 jaar kapellenfestival en Blèrcup, wel ’n 
beetje wrang, achteraf….
Voor de komende laldagen moeten we iets stevigs eten, “unne bojem 
legge!” zeggen wij hier.

Snelle cassoulet met lamsworstjes (4 pers. Naar Marcus Huibers)
100 gr ontbijtspek in blokjes, 1 grote zoete ui, 4 tenen knoflook, peterselie
1 eetl. tomatenpuree, 1 blik tomatenblokjes, 1 grote pot witte bonen
Takjes tijm, 3 laurierblad, 8 lamsworstjes, 2 dl kalfsfond uit pot (super)
Bak het spek ’n beetje uit, doe er de gesnipperde ui bij en bak glazig. 
Doe er dan de gehakte knoflook bij en de tomatenpuree, en laat ietsje 
meefruiten. Vervolgens de tomatenblokjes erbij en de witte bonen. Kruid 
af met zwarte peper en evt. zout.  Verwarm de oven voor op 200°C. Doe 
de massa over in een ovenschaal en giet de fond erbij. Braad de worstjes 
rondom bruin en duw ze lichtjes in de de bonenmassa. Leg de tijm en 
laurier er op. Zet ’n uurtje in de oven en serveer gloeiend heet. Strooi er 
wat gehakte peterselie over. Als je niet van lams houdt gebruik je lek-
kere saucijsjes. Eet er lekker vers stokbrood bij. Marcus drinkt hierbij een 
stevige St Chinian uit het Zuid Westen. Ik zou dat tijdens de carnaval niet 
doen, maar het gewoon bij bier houden. En zoals ze hier ook zeggen: 
“Dè’s pas kòòòst”.

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

Kapellenavond

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Soms is de 
kracht van 

meerdere delen 
gewoon 

1 strakke kast

voor die ene muur 
waar je anders 
niets passends 

voor kan vinden

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Nieuwe salon open vanaf 12 februari
t/m 1 april 10% korting

bel voor een afspraak

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

Waterpolodames behalen 
doelstelling 

waterpolo

De waterpolodames hebben het af-
gelopen weekend de thuiswedstrijd 
tegen Katwijk afgewerkt in het ZIB 
in Best. Interim coach Lamber van 
Schijndel kon met een compleet 
team het gevecht aangaan tegen de 
nr. 6 in de competitie. In de uitwed-
strijd was Argo kansloos en doel-
stelling voor de thuiswedstijd was 
om het vooral beter te doen dan in 
de eerste wedstrijd. 

Concreet betekent dit voor de da-
mes uit Sint Oedenrode dat ze meer 
dan 3 doelpunten moesten maken 
en minder dan 16 tegendoelpun-
ten mochten incasseren. Voor Argo 
werkt deze instelling goed, het 
verschil met de andere teams in de 
Bond is te groot waardoor Argo met 
dikke cijfers verliest. Door er een 
wedstijd binnen een wedstrijd van 
te maken, zijn de dames toch ge-
motiveerd en enthousiast bezig om 
hun ‘eigen wedstrijd’ te winnen. Dat 
ging afgelopen weekend erg goed. 
Halverwege de wedstrijd moet Kat-
wijk zelfs even gedacht hebben dat 
Argo met een ander team het wa-
ter ingegaan was, aangezien het 
verschil slechts 2 doelpunten was. 
In het 2e deel van de wedstrijd kon 
Argo echter niet meer aanhaken bij 
Katwijk, het team wat op de coun-
ter vaak met een man meer voor 

de goal uitkwam. Daarnaast had 
Katwijk de beschikking over een 
speelster met een vlammend schot, 
waardoor Argo binnen een korte tijd 
ineens weer tegen een grote achter-

stand aankeek. De einduitslag was 
5-15, doelpunten van Argo zijn ge-
maakt door Paula Smit, Liesbeth van 
der Korst en Josine Raaijmakers (3x).

Goede prestaties voor Argo 
zwemmers

zwemmen

Het afgelopen weekend was voor 
enkele zwemmers uit de wedstrijd-
groep van Argo wel erg druk. Vrij-
dagavond stond in Veghel de 3e 
wedstrijd dit seizoen uit het Lange 
afstand circuit (LAC) op het pro-
gramma. Zaterdag en zondag werd 
er deelgenomen aan de ook dit jaar 
weer sterk bezette 2 daagse Jumbo 
Multi meet zwemwedstrijd in Cuijk.

Tijdens de LAC wedstrijd zijn er 7 
persoonlijke records gezwommen. 
Eerste plaatsen waren er voor Pascal 
van Bakel en Luc van Eijndhoven, zij 
zwommen beide de 800 meter res-

pectievelijk in de tijden 9.41.45 en 
12.04.09. De laatste tijd was ook 
goed voor een clubrecord. Leonie 
Habraken zwom naar de eerste tijd 
op de 200 meter wisselslag in de tijd 
3.46.15.
Tijdens de 2 daagse Jumbo Multi 
meet in Cuijk waar Argo met 12 
zwemmers vertegenwoordigd was 
zijn er weer 36 persoonlijke records 
gezwommen. Podiumplaatsen wa-
ren er voor Rachel Brunnen, Lars 
Diesch, Fleur Gibbels, Leonie Habra-
ken, Marijke van der Heijden, Roel 
Janssen en Fime Namwansa.
Ook tijdens deze wedstrijd zijn er 

weer enkele clubrecords verbeterd: 
Luc van Eijndhoven 200m rugslag 
in 2.54.90 en 100m vrije slag in 
1.11.23.
Met 8 gouden, 6 zilveren, en 3 bron-
zen medailles en een uiteindelijke 5e 
plaats in het totale medailleklasse-
ment (11 deelnemende verenigin-
gen) kijkt Argo terug op een goed 
verlopen, leuk en sportieve wed-
strijd.

Aankomend weekend is het een stuk 
rustiger. In verband met carnaval zijn 
er geen wedstrijden en vervallen de 
trainingen.
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Team 2 kampioen, 
Team 1 degradeert uit hoofdklasse

jeu de boules

Team 2 kon door het bestuur worden 
gehuldigd nadat zij ook haar laatste 
wedstrijd won door VOP Udenhout 
1 thuis met 5-4 te verslaan. Zij is 
daarmee terecht kampioen (+28) 
geworden in de hoofdklasse regio 
Tilburg met 6 punten voorsprong 
op nummer 2 PV Tilburg 1. 

Op 8 maart krijgt ze de kans om 
afdelingskampioen regio 14 NJBB 
te worden in een onderling treffen 
tegen PV ’t Lover 1 uit Asten, kam-
pioen regio Eindhoven. Team 1 ver-
ging het dit winterseizoen slechter 
en verloor ook haar laatste wedstrijd 
thuis tegen PV Tilburg 1 met 3-6. Zij 
eindigt als laatste (+9) in de hoofd-
klasse en degradeert hiermee naar de 

1e klasse met 4 punten achterstand 
op het voorlaatste team. In de 1e 
klasse verloor team 3 haar uitwed-
strijd met 3-6 van PC Oisterwijk1. 
Door dit resultaat en het resultaat 
uit voorgaande wedstrijden eindigt 
team 3 (+11) met 1 punt verschil als 
laatste in de 1e klasse en degradeert 
hiermee naar de 2e klasse. Team 4 
wist in haar thuiswedstrijd nog 1 
punt binnen te halen door nipt met 
4-5 te verliezen van PV Tilburg 3. Zij 
eindigt daarmee op plaats 4 (+16) 
in het klassement 1e klasse. Team 5 
wist een belangrijke winst te boeken 
door in haar uitwedstrijd PV Tilburg 
4 met 6-3 te verslaan. Het triplet Ad 
Ketelaars/Hanneke van Erp/Lineke 
den Boer had daarin een belangrijk 

aandeel met 3 partijwinsten. Team 5 
eindigt op plaats 3 (+17) in het klas-
sement 1e klasse met 4 punten ach-
terstand op nummer 2.

Tripletten clubkampioenschap 2014
Aan het eind van de 2e speelavond 
bleek in poule A alleen het triplet 
Karel Verschuijten/Erik Verschuijten/
Nellie Hendriks nog steeds ongesla-
gen te zijn (4 +29). Met 3 winstpar-
tijen volgen de triplets van Anny Hart-
man (+25) en Wim vd Rijdt (+5). In 
poule B is ook alleen het triplet Kees 
Luijten/Jan vd Schoot/Henk Smulders 
nog ongeslagen (4 +19). Met 3 winst-
partijen volgen hier de triplets van Ad 
vd Velden (+27), Angela Gerritsen 
(+19) en Ronald Thijssen (+12).

Team 2 kampioen hoofdklasse; v.l.n.r. staand Frans vd Velden, Marco van Wanrooij, 
Joris van Liempd, Igor vd Loo, Leon vd Rijdt (invaller), Jan van Erp en Henk Smulders; 
zittend Jan vd Schoot, Kees Luijten, Ingrid vd Eijnden (invaller) en Angela Gerritsen

Ruime overwinningen teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Alle teams van Attaque hebben in 
de vierde competitieronde ruime 
overwinningen behaald.

Team 1 kreeg TTV Schijndel 1 op 
bezoek en won deze wedstrijd met 
8-2. Dirk Kastelijn won  zijn  drie 
wedstrijden, Maarten Kerkhof won 
er twee. Heel knap was de presta-
tie van invaller Leon Huijberts. Hij 
won ook twee wedstrijden. Des 
te knapper was het  omdat hij ook 
nog zijn wedstrijden  in zijn  eigen 
team speelde. Verder werd ook het 
dubbelspel gewonnen. Het team be-
zet met 22 punten de gedeelde 2e 
plaats.

Team 2 speelde tegen Kruiskamp 
81 uit Den Bosch  en won overtui-
gend met 8-2. Henry van Casteren 
won zijn drie wedstrijden en blijft 

daardoor deze competitie nog on-
geslagen. Leon Huijberts  en Pe-
ter Verhagen wonnen beiden twee 
wedstrijden en verder werd ook het 
dubbelspel gewonnen. Attaque blijft 
koploper met 32 punten, op 3 pun-
ten gevolgd door Luto.

Team 3 speelde tegen OTTC uit Oss 
en won met 7-3. Cliff van Driel bleef 
deze wedstrijd ongeslagen, Stefan 
Kerk en Anne van de Sande wonnen 
beiden twee wedstrijden. Het team 
bezet met 24 punten de 3e plaats, 
op 4 punten achterstand op de num-
mer 1 Asio  en op de nummer 2 Al-
ways Fair.

Het jeugdteam kwam deze week 
niet in actie. De competitie ligt nu 
even stil en wordt  weer hervat op 
vrijdag 14 maart. 

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

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

  

  

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

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.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

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

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

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

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

Voor 26e keer zaalvoetbaltoernooi 
BRON-clubs

zaalvoetbal

De voetbalclubs van Boskant, Rhode, 
Olland en Nijnsel speelden afgelopen 
weken voor de 26e keer het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi.

In totaal deden er 120 kinderen mee. 
Acht ploegen tweedejaars en zeven 
ploegen eerstejaars pupillen, die een 
competitie speelden in sporthal “de 
Streepen”. De finale voor de twee-
dejaars werd gespeeld tussen Bayern 
Munchen (Rhode) en Barcelona (Rho-
de). Deze werd gewonnen door Bay-
ern Muchen met 4 - 0. De finale voor 

de eerstejaars werd gespeeld tussen 
PSV (Rhode) en Feijenoord (Nijnsel). 
Deze werd gewonnen door PSV met 
2-1. Enkele bewoners van Odendael  
waren ook aanwezig om de voetbal-
lers aan te moedigen. Ze hadden een 
leuke middag. Het was weer een ge-
zellig toernooi en alles is goed verlo-
pen. Dit mede dankzij de vrijwilligers
Broer Voets, Bram van Kuringe en Leo 
Evers, die elke woensdagmiddag alles 
in goede banen leidden. Ook dank aan 
de ouders en opa’s die zich hebben in-
gezet als leiders.
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 23 FEBRUARI

T/M ZATERDAG 1 MAART
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CARNAVAL

KIJK OP ACTION.NL

LEUK AAN MUUR 

OF SCHUTTING!

2-PACK

500 GRAM

UITZOEKEN!

750 ML

HANDTAS
ORGANIZER
diverse kleuren
met 10 vakken

1.49
Ø 28 cm

3.79

DAMES
JASJE
maten 
S-XXL

6.99

30x24 cm

0.69

TRENDY
DAMESBROEK
diverse prints
maten S-XXL

VANISH
VLEKVERWIJDERAAR
vloeibaar
1 liter

TRENDY
DAMESTAS
diverse modellen 
en kleuren

DECO
TUINVLINDER
vrolijke 
voorjaarskleuren
40x33 cm

DECO
ROOS IN FLES
diverse kleuren
30x8 cm

ZIKI HEREN
BOXERSHORTS
diverse kleuren
en prints
katoen/elastan
maten XS-XXL

GEVULDE CHOCOLADE
PAASEITJES

DREAM DOG
HONDENKUSSEN
diverse kleuren
waterafstotend
75x55 cm

KINDER
NAGELSTUDIO
voor een perfecte 
manicure, incl. vijl, 
nagellak, glitter, 
tenenspreiders en 
diverse plakfiguren

OPVOUWBARE
KOPTELEFOON
diverse kleuren
topkwaliteit

DUBBELE
FIETSTAS
diverse prints
voor kinderen 
en volwassenen

WELLY 
MODELAUTO
keuze uit vele
bekende merken
metaal

EXCELLENT HOUSEWARE
KOEKENPAN
anti-aanbak
geschikt voor gas, 
elektra en keramisch
Ø 24 cm

HEGRON
DOUCHEGEL
kokos, lotus of
passievrucht

5.99

2.19

1.49

7.49

1.49

1.75

3.29

4.99

7.95

1.99

5.99

2.59

1.39

2.99

Elders
2.79
2.99

Elders
2.99
3.49

Elders
19.95
23.95

Elders
4.95
8.95

Elders
2.99
3.29

Elders
3.99
4.99

Elders
4.99
7.99

Elders
3.99
5.99

Elders
10.99
19.95
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RDS 2 en 3 uitgeschakeld

RDS 1 naar de tweede 
ronde voor Brabant Cup

Afgelopen donderdag werd in Sint Michielsge-
stel de eerste ronde gespeeld voor de Brabant 
Cup. RDS deed met maar liefst drie viertallen 
mee aan dit toernooi wat in rapid vorm werd 
gespeeld. Er moesten op die avond drie wed-
strijden van één uur worden afgewerkt.

Op voorhand werden de kansen voor RDS 1 
hoog ingeschat om de volgende ronde te be-
reiken. Het eerste viertal bestaande uit Gerben 
te Raa, Leo van Vlerken, Wim Vloet en Walter 
Beekmans wist te winnen van HSDV uit Hel-
den Panningen en TDV3 uit Tilburg en verloor 
tegen DOG 1 uit Uden. Als nummer twee van 

de poule was plaatsing voor de tweede ronde 
een feit.

RDS 2 en RDS 3 wisten zich niet te plaatsen 
voor de tweede ronde. Als nummer drie in de 
poule kwam RDS 2 net tekort. RDS 3 verloor 
alle drie haar wedstrijden en werd vierde in de 
poule en was daarmee ook uitgeschakeld. De 
tegenstanders voor RDS 1 in de volgende ron-
de zijn EAD 1 uit Asten, d’Amateurs 3 uit Sint 
Michielsgestel en DOG 1 uit Uden.
De Rooise dammers hebben door deze gunsti-
ge loting een redelijke kans om de kwartfinale 
te bereiken.

dammen/schaken

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

paardensport

De Nijnselse Ruiters
Ook dit weekend zijn er leden van 
de Nijnselse Ruiters gestart op wed-
strijden. Ashley Peters reisde naar 
Nieuw- en Sint Joosland. Ze startte 
met haar pony Napoleon in de klasse 
DL op een indoor eventing wedstrijd 
en behaalde een tweede prijs. Thom 

van Dijk startte op een springwed-
strijd in Asten en behaalde de vol-
gende resultaten. Met zijn paard 
Damiani behaalde hij een zevende 
plaats in de klasse L. In de klasse 
Z/ZZ behaalde hij een eerste plaats 
met zijn paard Albin.

Reünie KV Nijnselkorfbal

     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

Op vrijdag 4 april wordt er door Korfbalvereniging 
Nijnsel een reünie gehouden vanaf 20.00 uur in de kan-
tine van VV Nijnsel /  TVE Reclame. Alle leden en oud-
leden die bekend zijn, zijn al of worden nog aangeschre-
ven. Natuurlijk is het lastig om iedereen te bereiken. Dus 
ben je lid geweest of ken je iemand die lid is geweest? 

Geef dan je naam, adres, email en telefoon door aan Betty 
van de Wijdeven: geertwijdeven@hetnet.nl. Foto’s en oude 
krantenknipsels kun je mailen naar 
jvheesch@worldonline.nl Een dag later 
is het groot feest in de kantine.

Promotie voor KV Nijnsel 1korfbal

     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

Terwijl de tribune van sporthal De 
Streepen langzaam vol liep met de 
trouwe supporters van Nijnsel, be-
reidde het vaandelteam zich voor op 
de laatste wedstrijd van de zaalcom-
petitie. ‘Simply the best’ en ‘We are 
the champions’ galmde nog na in 
het hoofd van menig speelster na het 
goed gevierde kampioensfeest van 
Nijnsel A1 de avond ervoor. Een kam-
pioenschap zat er voor Nijnsel 1 niet 
meer in, maar bij behoud van de twee-
de plaats was promotie naar de eer-
ste klasse zeker. Daarvoor moest wel 
gewonnen worden van ZSV 1, waar 
Nijnsel tijdens een vorig treffen met 
maarliefs 5-21 twee punten pakte.

Dat de wedstrijd niet heel spannend 
zou worden, had Nijnsel wel verwacht. 
Maar dat het bijna slaapverwekkend te 
noemen was niet. En dit gold zelfs voor 
de speelters. De wedstrijd bestond met 
name uit afstandschoten van de thuis-
ploeg die negen van de tien keer ge-
mist werden. ZSV veroverde zo nu en 
dan wel de bal, maar deze werd al snel 
weer teruggewonnen door Nijnsel. Uit-
eindelijk wist de Nijnselse ploeg twaalf 
keer te scoren en tegen twee doelpun-
ten van ZSV was dit ruimvoldoende 
om de promotie binnen te halen. 
De laatste keer dat Nijnsel in de eer-
ste klasse speelde is vele jaren gele-
den. KV Nijnsel is dan ook enorm trots 

op dit behaalde resultaat. Zij danken 
daarvoor niet alleen de inzet van alles 
speelsters, maar vooral ook trainer en 
coach Fred van Oekel  voor zijn harde 
werk in het afgelopen anderhalve jaar 
binnen de club. En uiteraard mogen de 
supporters van Nijnsel niet ontbreken, 
week in week uit kan Nijnsel op ze re-
kenen. 
De komende weken zal het team zich 
weer gaan klaarstomen voor de twee-
de helft van de veldcompetitie. Ook 
daar staat Nijnsel op de tweede plaats, 
één punt onder de koploper. Dus wie 
weet is het eind mei tijd voor nog een 
feestje.

KV Nijnsel A1 Zaalkampioen

V.L.N.R. boven: Hanneke van Hek, Kelly van Kessel, Laura Aarts, Lucy Ver-
berk, Michelle van Iersel, Dimphy Goverde, Lisa Verschuren. Onder: Sandra 
Verhagen, Nicole de Koning, Imke Hoppenbrouwers, Joyce van Kessel, Noor 
Rijkers en Demi van de Wijdeven (liggend).

V.L.N.R. boven: Sanne van Roosmalen, Astrid van de Laar, Manon van Walbeek, Susan Witlox, Marlou van de Vleuten, 
Fred van Oekel, Selly van Roosmalen, Joyce van Kessel, Dimphy Goverde, Demi van de Wijdeven, Kelly van Kessel. 
Onder: Monique Merks, Myrna Foolen, Sandra Verhagen, Nicole de Koning, Anne Sijbers, Imke Hoppenbrouwers.

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Sterke seizoenstart voor VDZ Racingautosport

Roel van der Zanden en Paul Geerts 
zijn het seizoen sterk begonnen. Op 
een grotendeels zonovergoten Cir-
cuit Park Zandvoort wist het duo de 
winst te pakken in de groep 12C8, 
dus de Nissan 350Z’s, en een keurige 
16e plaats algemeen. 

Het was nog lang onzeker of er über-
haupt gestart kon worden met de 
Nissan. De afgelopen winter is de ge-
hele Nissan uit elkaar geweest en de 
monteurs van het team moesten ge-
durende de laatste dagen alle zeilen 
bijzetten om alles op tijd klaar te krij-
gen. Uiteindelijk was de auto tech-
nisch helemaal voor elkaar maar was 
er te weinig tijd om de nieuwe livery 
op de auto aan te brengen waardoor 
er in een luchtblauwe Nissan 350Z 

werd gestart.

Roel begon de wedstrijd voorzichtig, 
het was behoorlijk nat op het circuit 
en de aanpassingen aan de Nissan 
van afgelopen winter hadden invloed 
op wegligging van de auto. Op de 
eerste klassementsproef wist hij een 
23ste plaats te noteren. Tijdens de 
tweede klassementsproef werd Roel 
al wat zekerder in de auto waardoor 
hij op wist te klimmen naar een 18e 
plaats algemeen. “Het was wel weer 
even wennen na zo’n lange pauze. Er 
is veel veranderd aan de auto afge-
lopen winter maar die veranderingen 
zijn alleen maar positief. De weglig-
ging van de Nissan is nu zoveel beter! 
We doen het nu nog voorzichtig aan 
maar het gevoel is goed”, aldus Roel 

tijdens de eerste servicebeurt.
Tijdens de tweede boucle boekte Roel 
behoorlijk wat progressie en de tijden 
gereden op de klassementsproeven 
maken wel duidelijk dat “het gevoel” 
inderdaad steeds beter werd. 
Op de derde klassementsproef reed 
Roel een tijd 47 seconden sneller dan 
de eerste doorgang over diezelfde 
proef en de vierde klassementsproef 
werd 14 seconden sneller afgewerkt. 
Door deze snellere tijden klom het 
duo op naar de 16e plaats algemeen. 
Ook de laatste boucle van twee klas-
sementsproeven werd zonder proble-
men afgewerkt met een 13e en 14e 
tijd waardoor Roel en Paul hun eerste 
wedstrijd van 2014 als winnaars in 
het Nissan klassement en zestiende 
algemeen konden afsluiten.

“Dit is echt geweldig! Gisteravond 
was de auto pas klaar en we heb-
ben de wedstrijd zonder problemen 
uit kunnen rijden. Dat we uiteindelijk 
als 16e zijn geëindigd en het Nissan 
klassement hebben weten te winnen 
is natuurlijk prachtig. Zeker voor de 
mannen van het serviceteam want 
zonder hen, en zonder de hulp van 
Mark en Mats van den Brand, was dit 
echt niet mogelijk geweest. 
We hebben nog een aantal drukke 
weken voor de boeg waarin we on-
der andere de Nissan van de nieuwe 
livery gaan voorzien. Maar dit resul-
taat geeft echt veel vertrouwen voor 
de toekomst,” sluit Roel af. 

wielersport

Veldtoertocht TWC Dommeldal
Op zondag 9 maart a.s. houdt Trim 
Wieler Club Dommeldal uit Sint-
Oedenrode een veldtoertocht. De 
tocht over een afstand van 25, 35, 
45 of 60 kilometer wordt verreden 
in de bossen van Best, Son en Breu-
gel, Laarbeek en Sint-Oedenrode. De 
route is in duidelijke samenspraak met 
Staatsbosbeheer en de gemeente be-
paald en hiervoor is dan ook volledige 
toetstemming verkregen. De tocht 
wordt onder auspiciën van De Neder-
landse Toer Fiets Unie georganiseerd. 

De deels vernieuwde route wordt op 
een duidelijke manier aangegeven. De 
route gaat nog meer als voorheen over 
onverharde paden. Tijdens de tocht is 
er nog gelegenheid om te kiezen voor 
de te fietsen afstand. Halverwege de 
tocht is er een pauzeplaats waar de 
deelnemers onder het genot van een 
drankje en een hapje bij kunnen ko-
men. Voor de deelnemers aan de lang-
ste route is er zelfs een tweede pauze-
plaats ingericht. Na afloop van de tocht 
is er de mogelijkheid om de fiets af te 
spuiten. Ook is er  EHBO. Inschrijfgeld 
bedraagt 3,00 euro voor leden van de 
NTFU en 4,00 euro voor niet leden. 
Start en finish bij de Vresselse Hut aan 
de Vresselseweg tussen Son en Breugel 
en Nijnsel. Starten kan vanaf 8.30 uur 
tot 10.00 uur. Auto’s kunnen aan de 
overkant van de startlocatie op aan-
wijzing van de organisatie worden ge-
parkeerd. Aan de wandelaars, mensen 

die hun hond uitlaten en andere ge-
bruikers van het bos wordt vriendelijk 
gevraagd rekening te houden met de 
extra drukte in de bossen op zondag-
morgen. Info: 06-52078114 of 
www.twcdommeldal.nl.

De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in de 
Vresselse bossen tussen Nijnsel en Ma-
riahout van ca. 33 km. lengte. Deze 
route wordt maandelijks gecontroleerd 
door leden van de vereniging om te kij-
ken of er mankementen zijn. Startpunt 
van de “Vresselaarroute” is eveneens 
de Vresselse Hut.

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

biljarten

Rooise Biljart Competitie
Oud Rooi blijft goed scoren, dit-
maal 82 punten. Het verschil met 
de nr. 2 Gin Keus is opgelopen 
tot 47 punten. 

Korte partijen: Hans Oerlemans (D’n 
Toel) 44 car. in 11 beurten (moy. 
4,0), Toon van Uden (Beurs) 32 car. 
in 11 beurten (moy. 2,90), Cees van 
Hout (D’n Toel) 26 car. in 11 beurten 
(moy. 2,36), Nick Derks (Oud Rooi) 32 
car. in 13 beurten (moy. 2,46), Petra 
Leijtens en Martijn de Jong (Wellie 
Winne Welles) 24 car. in 13 beurten 
(moy. 1,84), Albert Kusters (St.Joris) 
34 car. in 14 beurten (moy. 2,42) en 
Antoon van Hamond (Jachtrust) 24 
car. in 14 beurten (moy. 1,71).
Uitslagen: Boskant – St.Joris 67-73, 
Krijt op Tijd – Gin Keus 76-64, B.C. 
Eerschot – Wapen van Eerschot 65-

75, Dorpsherberg – ’t Pumpke 65-75, 
Oud Rooi – Jachtrust 82-58, Beurs – 
D’n Toel 69-71, Wellie Winne Welles 
– Kofferen 63-77.
Stand: 1 Oud Rooi 1580, 2 Gin Keus 
1533, 3 Kofferen 1464, 4 Wellie Win-
ne Welles 1462,
5 Boskant 1449, 6 Wapen van Eer-
schot 1427, 7 D’n Toel en St.Joris 
1422, 9 Jachtrust 1391,
10 Beurs 1349, 11 Krijt op Tijd 1324, 
12 B.C. Eerschot 1297, 13 ’t Pumpke 
1276, 14 Dorpsherberg 1144.

Programma: 
Ma. 10 mrt. Kofferen – Krijt op Tijd
Di. 11 mrt. St.Joris – Dorpsherberg
Do. 13 mrt. Wellie Winne Welles – Bos-
kant, Gin Keus – Oud Rooi, ‘t Pumpke 
– B.C. Eerschot, Jachtrust – Beurs en 
Wapen van Eerschot – D’n Toel

Drie jaar op rij kampioen

tennis

Deze dames van TV Kienehoef zijn voor de derde keer op rij kampioen ge-
worden in de dames dubbel hoofdklasse (wintercompetitie). Een ongekende 
prestatie waar TV Kienehoef trots op kan zijn. 

Boven v.l.n.r.: Lenneke van Kessel, Greetje de Wit, Tjelka Raaijmakers en 
Stefanie in ’t Veen. Beneden v.l.n.r: Kimberly Blommestein, Jeannette Peters 
en Simone van Sinten.

Winst en verlies voor Dioscuriturnen

Op zondag 22 februari vond in 
Sporthal De Streepen een dubbele 
competitiewedstrijd plaats: twee 
teams van Dioscuri namen het 
voor een goedgevulde tribune op 
tegen Sportief uit Oss.
 
Het onderbouw D1-2 team van 
Dioscuri, bestaande uit Anouk van 
den Brand, Juul van Bogget, Amy 
Jones, Julia van Hoof en Mare Pe-
ters, begon de wedstrijd op brug, 
waar de meiden van Dioscuri goed 
uit de verf en ook meteen op voor-
sprong kwamen. De nette brugoe-
fening van Amy werd beloond met 
13.4 pt. Ook Julia wist een mooie 
score in de 13 punten te behalen 
(13.2 pt). Op vloer liet Mare weer 
een keurige oefening zien, goed 
voor 11.95 pt. Anouk behaalde, 
mede dankzij een huizenhoge sal-
to, de hoogste dagscore op sprong 
(13.80 pt). Op balk was het Juul 
die de hoogste score voor het team 

binnen sleepte, 12.25 pt. Hoewel 
Dioscuri na drie toestellen nog de 
leiding had, waren de balkoefenin-
gen helaas net niet voldoende om 
de winst ook daadwerkelijk binnen 
te halen. Desalniettemin turnden 
de meiden een sterke wedstrijd. Ze 
kwamen tot een totaalscore van 
199.075 pt, tegenover 204,625 
voor de turnsters van Sportief. In 
het individuele klassement werd 
Juul 3e, Anouk 4e, Amy 6e, Julia 9e 
en Mare (die maar drie toestellen 
turnde) 11e.  

Namens het 4e divisie bovenbouw-
team kwamen Myrne van den 
Eertwegh, Paula en Anneke Ver-
waard, Elena en Maranda Haenen 
en Nienke van der Vleuten in actie. 
Op het eerste onderdeel, sprong, 
ging de wedstrijd nagenoeg gelijk 
op. Hier sleepte Myrne met twee 
prachtige sprongen maarliefst 
11.575 pt voor de meiden uit Rooi 

binnen. Op de hierop volgende 
brug sloegen de turnsters van Dio-
scuri hun slag. Zowel Elena, die 
voor het eerst een kiep met een 
halve draai op een wedstrijd liet 
zien, als Paula turnde een keurige 
brugoefening.  Op balk bouwde de 
thuisploeg haar voorsprong verder 
uit, onder aanvoering van Nienke 
die met een mooie oefening een 
hoge score van 11.15 pt behaalde. 
Vervolgens was het showtime op 
vloer, waar Anneke en Maranda 
met respectievelijk 12.20 pt (de 
hoogste dagscore) en 11.80 pt de 
uitblinksters waren. Met maar liefst 
14 punten verschil (178,725 tegen 
164,25) trokken de Rooise turn-
sters aan het langste eind. In de in-
dividuele einduitslag werd Anneke 
knap 1e, Maranda 2e, Elena 4e, 
Nienke 5e, Paula 7e en Myrne (die 
maar drie toestellen turnde) 11e. 
Gefeliciteerd meiden met dit mooie 
resultaat!

De turnsters uit het D1-2 team en het 4e divisie bovenbouwteam.

foto: Ivo Reyniersce
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Moment voor jezelf?
Lekker bruin worden alvast vóór het voorjaar... dan zijn de zonnebanken in zwembad de 
Neul een oplossing. De zonnebanken zijn voor zowel zwembad bezoekers als overige 
bezoekers te gebruiken. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zonnen ook gezond is, mits 
verantwoord gebruikt. De zonnebank is goed voor een betere doorbloeding van spieren 
en gewrichten en voor je huid, werkt als wapen tegen een (opkomende) winterdepres-
sie of gewoon om je even te ontspannen. Zonlicht heeft (in gezonde doses) een positief 
effect op je gezondheid en je gemoed.

De minimale leeftijd, om gebruik te mogen maken van de zonnebanken is 18 jaar!

Kosten zonnebank 
De kosten voor het gebruik van de zonnebank
1 muntje (= 4 minuten) €   1,85
12x zonnekaart   € 18,50 
25x zonnekaart  € 37,00

Openingstijden/Afspraken
U kunt 7 dagen per week bij ons terecht.  Om een afspraak te maken kunt u 
bellen naar 0413-477409 of mailen naar de neulzonnebanken@sint-oedenrode.nl

Openingstijden CARNAVAL

Data   Tijden   Doelgroepen
zaterdag 1 maart   gesloten   
zondag 2 maart  gesloten  
maandag 3 maart  gesloten   
dinsdag 4 maart  gesloten   
woensdag 5 maart  van 13.30 tot 15.30 uur jeugd en volwassenen
donderdag 6 maart  van 08.45 tot 10.15 uur jeugd en volwassenen
   van 13.30 tot 15.30 uur jeugd en volwassenen
   van 20.00 tot 21.30 uur volwassenen 
vrijdag 7 maart  van 07.30 tot 08.45 uur dauwzwemmen
   van 18.45 tot 20.15 uur discozwemmen
zaterdag 8 maart  van 13.30 tot 15.30 uur jeugd en volwassenen
zondag 9 maart  van 10.30 tot 13.00 uur familiezwemmen

Zwemles en doelgroeplessen 
In de periode van zaterdag 1 maart tot en met  vrijdag 7 maart komen alle zwemlessen 
en doelgroepactiviteiten te vervallen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de balie van het zwembad.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zonnebanken 

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

    • Begeleidend zwemmen 
       en  watergymnastiek 
       voor ouderen
    • Recreatief zwemmen
    • Verenigingszwemmen
    • Discozwemmen
    • Zonnebanken

Dewy Lo-A-Njoe scoort zes op 
een rij

judo

Zondag 23 februari was dik aange-
stipt op de kalender bij de judoka’s 
van Dai-Ippo. De Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen werden op deze 
dag gehouden te Gilze. Tien judo-
ka’s hadden zich ingeschreven voor 
dit evenement, na het harde werk 
van de laatste maanden moest er nu 
geoogst worden.

Als eerste kwam Dewy Lo-A-Njoe 
de mat op. Het ging niet echt ge-
weldig. Maar door goed de rust te 
bewaren wist ze haar eerste partij na 
een goed geplaatste worp toch win-
nend af te sluiten. Maar de druk was 
nog niet weg. Ook haar 2e partij 
verliep stroef. Haar tegenstandster 
werd goed gecontroleerd en kreeg 
hierdoor geen enkele kans. Haar te-

genstander liep wel tot drie keer toe 
tegen een straf aan en Dewy won. 
Toen was bij Dewy alle druk weg en 
won ze haar resterende twee par-
tijen met overmacht.  Dewy zorgde 
door deze overwinning voor een 
uniek feit. Ze heeft nu zes keer op 
rij de Zuid-Nederlandse titel weten 
te bemachtigen. De meiden deden 
het zondag weer bijzonder goed. 
Ook Fleur Bongers en Noa Hooi 
wisten hun zenuwen goed onder 
controle te houden. Zij wisten ook 
al hun partijen te winnen en werden 
kampioen. Ook Kim Hooi wilde haar 
goede reeks van de laatste maan-
den voortzetten. Ze verloor van de 
uiteindelijke kampioen en moest 
daarna nog een aantal partijen extra 
maken omdat er drie judoka’s gelijk 

eindigden. Ze moest nog zes ex-
tra partijen draaien voordat ze toch 
maar mooi de tweede plek wist te 
bemachtigen.

Ook bij de deelnemende jongens 
waren de verwachtingen hoog ge-
spannen. Gijs Packbiers kwam on-
geslagen in de finale. Het werd een 
zware partij. Gijs wist met pijn en 
moeite een punt te scoren en er leek 
geen vuiltje aan de lucht. Tot zes se-
conden voor tijd. Zijn tegenstander 
zette met alle energie een worp in en 
Gijs wist deze aanval niet te blokken. 
Er bleef een mooie tweede plek voor 
Gijs over. 

Jim van de Ven en Teun Packbiers 
kwamen ook op het podium, maar 
dit ging niet zonder slag of stoot. 
Beide judoka’s verloren al snel een 
partij en mochten in de herkansing 
verder. Dit deden zij beiden zeer 
goed. Teun gooide alle druk van 
hem af en begon goed bekeken te 
draaien. Jim liet zich niet kennen en 
toonde een paar mooie ippons. De 
laatste partij van beide heren was 
wel heel bijzonder: ze moesten te-
gen elkaar. Het werd een mooie par-
tij. Jim wist deze te winnen en werd 
derde, Teun vierde.

Al deze prijswinnaars staan op zater-
dag 8 maart op de Nederlandse Kam-
pioenschappen te Eindhoven. Daar 
mogen ze nogmaals hun kunsten to-
nen. Voor Quint Rovers, Thijs Gilsing 
en Niels van de Laar was er zondag 
helaas geen grote rol weggelegd.  

Eerste Hapkido examens in Rooi afgelegd

De Hapkido examens pakten goed 
uit voor de ‘witte banders’ die op 
gingen voor de gele slip. Het exa-
men werd beoordeeld door de 
hoofdtrainer van de vereniging Wo-
nYu, hierdoor blijft het niveau bij de 
hele club hetzelfde. 

Iedereen was enigszins zenuwachtig 
maar na een aantal oefeningen werd 

de sfeer al wat minder gespannen. 
Immers was dit het eerste examen 
dat in Sint Oedenrode werd afge-
legd. Al met al was het een succes-
volle avond, alle examen kandidaten 
zijn geslaagd. Gefeliciteerd!  Ben je 

ook benieuwd naar Hapkido? Kom 
dan een (gratis) proefles volgen. De 
lessen worden gegeven van 19:00 
tot 20:30uur op dinsdagavond in De 
Kienehoef. Kijk voor meer informatie 
op www.wonyu.nl.

V.l.n.r.: Kim Hooi, Noa Hooi, Fleur Bongers, Gijs PAckbiers, 
Dewy Lo-A-Njoe, Jim van de Ven en Teun Packbiers.

Veerle van Erp derde in Besthardlopen

Afgelopen weekend vond de Kempische Cross plaats in Best. Daar werd de 
Rooise Veerle van Erp, lid van SV Fortuna ’67, derde. Dat in een tijd van 6.57 
minuten op de 1500 meter.

Kijk voor de complete uitslag van de 
Open Rooise Crosslopen op 
www.mooirooi.nl 

Veerle (r) stond wederom op het podium.
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-Cito 1   1-2
UDI’19 5 - Ollandia 2   2-1
Blauw Geel 17-Ollandia 3   1-1
Ollandia 4-Boskant 7   1-1
Nijnsel/TVE 2-Ollandia Vr1   9-1

Uitslagen jeugd: 
Mariahout A1-Ollandia A1   6-0
Avanti’31 B2-Ollandia B1  uitg.
Ollandia C1G-Erp C4   2-0
Ollandia D1G-ASV’33 D2G   5-1
Handel E2-Ollandia E1   0-4
Ollandia E2-VOW E3   1-1
Ollandia F1-Sparta’25  F3G   1-0
Zwaluw Vfc MF2-Ollandia MF1   12-1

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen jeugd:
MULO C2 - Nijnsel/TVE C1 1 - 0
Nijnsel/TVE A1 - ONDO A1 3 - 1
Brandevoort B1 - Nijnsel/TVE B1 6 - 1
Nijnsel/TVE C1 - Mariahout C1 2 - 3
Schijndel C2 - Nijnsel/TVE C2 12 - 1
SCMH E1 - Nijnsel/TVE E1 2 - 5
Nijnsel/TVE  E2G - Irene E2 8 - 9
Nijnsel/TVE F1 - Blauw Geel F10 1 - 6
SCMH F2 - Nijnsel/TVE F2 11 - 3
Nijnsel/TVE  MD1 - Schijndel MD1 2 - 3

Uitslagen senioren:
Elsendorp 1 - Nijnsel/TVE 1 0 - 3
Boskant 2 - Nijnsel/TVE  2 1 - 1
Nijnsel/TVE 3 - Stiphout 2 3 - 2
Boerdonk 3 - Nijnsel/TVE  4 5 - 3
Irene 2 - Nijnsel/TVE  5 4 - 2
Avanti’31 9 - Nijnsel/TVE  6 4 - 1
Nijnsel/TVE VR1 - Eindhoven AV VR2 3 - 0
Nijnsel/TVE VR2 - Ollandia VR1 9 - 1
Nijnsel/TVE VR3 - Boskant VR1 4 - 2
Volkel Vets - Nijnsel/TVE Vets. 1 - 3

Rhode

Uitslagen senioren:
Nooit Gedacht 1 - Rhode 1 3-0
Wittenhorst 2 - Rhode 2 5-2
Rhode 3 - Mariahout 2 1-2
Boskant 3 - Rhode 4 2-3
Rhode 5 - Schijndel 6  4-1
Blauw Geel 13 - Rhode 6 5-1
Rhode 7 - Boskant 5 1-8
Vorstenbossche Boys 4 - Rhode 8 3-1
Rhode 9 - Boekel Sport 7 4-1
Rhode VR1 - Handel VR1 2-2

Uitslagen jeugd
Rhode A2-WEC A2 afg.
NWC B1-Rhode B1 2-1
WEC B1-Rhode B2 3-4
Rhode B3-Blauw Geel B3 0-3
Sparta’25 B3-Rhode B4 0-2
Rhode C1-HVCH C1G 3-0
Rhode C2-VOW C1 3-0
Venhorst C1-Rhode C3G 13-2

Gemert C5-Rhode C4 7-4
Rhode C5-ASV’33 C3 3-0
Bruheze D1-Rhode D1G 5-1
Sparta’25 D3-Rhode D2 2-2
Rhode D3-ELI D1 4-1
Irene D2-Rhode D4  4-1
Rhode D5-Sparta’25 D4 3-3
Rhode E1-MULO E1 2-1
Avanti’31 E2-Rhode E2 3-7
Rhode E3- Brandevoort E4 5-2
Rhode E4G-Venhorst E2 1-4
Rhode E5-Brandevoort E5 6-6
Rhode E6-MULO E5 3-3
DVG E3G-Rhode E7 2-1
Stiphout V. E4G-Rhode E8 4-1
Venhorst E3-Rhode E9G 7-2
Rhode F1-Mierlo Hout F1 3-3
Rhode F3-Venhorst F1 2-7
Rhode F4-Irene F1 3-0
MULO F2-Rhode F5G 10-1
Mierlo Hout F4-Rhode F6 0-1
Irene F2-Rhode F7 1-4
Rhode F8-Brandevoort F10 6-0
Rhode F9G-DVG F4 6-0
Blauw Geel F15-Rhode F10 0-8
Gemert F14-Rhode F11 0-2
Boekel Sp. MA1-Rhode MA1 4-1
Festilent MC2-Rhode MC1 2-0
Rhode MD1-UDI MD2 3-1

Programma do 6/3:
Schijndel 7 – Rhode 4 19:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Ruwaard 1 0-0
Boskant 2-Nijnsel 2 1-1
Boskant 3-Rhode 4 2-3
Ruwaard 2-Boskant 4 7-0
Rhode 7-Boskant 5 1-8
Boskant 6-DVG 7 3-0
Ollandia 4-Boskant 7 1-1
Nijnsel VR3-Boskant VR1 4-2

Uitslagen jeugd
Boskant A1–Mifano A2 4-0
Avanti ’31 C2–Boskant C1 6-4
ELI C2–Boskant C2 4-2
Boskant D1– Mierlo Hout D3 0-4
Boekel Sport E2–Boskant E1 afgelast
Boskant F1–Gemert F5 2-2

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 19/2:
1 Mevr. A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 
66,25 % 2 Dms. B.v.d.Laar- 
M.v.Schijndel 63,33 % 3 Echtpr. V.Erp 
61,67 % 4 Echtpr. Seegers 60,00 %.
 
B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 19/2: 
A Lijn; 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
64.58;. 2. Coen Meuwissen- Peter 
Schepers 57.29; 3. Fons en Els Raaij-

maakers 51.56; 4/5 Mia Poels-Ria v. 
Zon en Mieke Ketelaars-Riet Donker 
50.52; B Lijn. 1 Liesbeth Bekkers- Euge-
nie Vaessen 62.5;.2 Sjef en Gerda v.d. 
Kerkhof 53.47; 3. Hennie en Wil Mer-
kelbach 51.39; 4. Leny Wijn-Bert Foo-
len 50.00; zie ook www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 19/2:
A-lijn 1. Frank Heijckmann & Leon  
Heijckmann 66,67 2. Theo Janssen & 
Willem de Roo 62,08 3.  Will Schilder 
& Bas de la Parra 56,67
B-lijn: 1. Maria Broeke & Lin de la Par-
ra 63,89 2. Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 54,17 3.  Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk 51,39 
C-lijn: 1. Bep Machielsen & Joost 
van Heertum 64,74 2. Jan Verbunt & 
Christ Verhoeven 62,70 3. Marijke van 
den Berk & Francine de Koning 57,92 

BC ’t Koffertje

Uitslag 24/2 en eindstand van cyclus 5
A-lijn: 1 Jan Machielsen & Heleen 
Voets 57,92; 2 Hetty van Geffen & Wil 
Schilder 55,83; 3 Cees Laas & Sjef van 
Rooij 55,00
B-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 67,72; 2 Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade 55,83; 3 Corry 
& Jos van der Hamsvoort 53,23
C-lijn: 1 Herman Pauw & Leny van de 
Wall 67,19; 2 Marcel Janse & Willy 
Swinkels 62,50; 3 Leon Heijckmann & 
Vic van der Hulst 59,90
Eindstand: A-lijn: 1 Jan Machielsen & 
Rien Voets 57,62; 2 Tonnie & Ton van 
Acht 53,13; 3 Cees Laas & Sjef van 
Rooij 52,82
B-lijn: 1 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 60,81; 2 Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade; 58,28; 3 Bep 
Machielsen & Heleen Voets 53,38 
C-lijn: 1 Marcel Janse & Willy Swinkels 
57,67; 2 Coen Meuwissen & Geert 
van der Zanden 57,09; 3 Jos van Acht 
& Martien Hulsen 55,01

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 20/2:
A-lijn: 1. Marietje v. Aarle & Jo Ver-
hoeven 61.45; 2. Riet & Cees v. Hout 
57.02; 3. Mia Poels & Annie Stevens 
56.94
B-lijn: 1. Thea Coppelmans & Dinie v. 
Oorschot 58.50; 2. Thea v.d. Heijden 
& Hans v. Hoof 57.50; 3. Mieke & 
Frans v.d Ven 56.00

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 18/2
A-lijn: 1.Kees v.Hout & Jo Verhoe-
ven 61,46 % 2.Bert & Diny Kanters 
57,64 % 3.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 55,56 % 86 B-lijn: 1.Chris & 

Argo E team verslaat Zeester-Meerval

waterpolo

Wat de waterpolodames van Argo 
keer op keer niet lukt, is dit weekend 
het eerste waterpolo E team van Argo 
wel gelukt. Een mooie overwinning op 
het team van Zeester-Meerval in Uden 
en wel met een einduitslag van 2-11. 
Door het veelvuldig mooi overspelen, 

kon er keer op keer gescoord worden. 
Het zelfvertrouwen groeide en dat 
was duidelijk te merken en te zien. Het 
team van Zeester-Merval had geen 
schijn van kans. Na lange tijd werd er 
dus eindelijk weer gewonnen!

Christien v.Helvoirt 58,75 % 2.Maria 
& Fien Rooijakkers en Anny & Josien 
v.d.Berkmortel 56,67 % Bridgeclub 

KBO Zijtaart

Competitie 21/2
A-lijn: 1.Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 59,82 % 2.Kees & Riet v.Hout 
53,87 % 3.Henk v.d.Linden & Fien 
v.Boxmeer 53,27 % B-lijn: 1. Mien 
Vermeulen & Ria Swinkels 67,92 % 
2.Frans Burg & Ton Sleenhof 61,81 % 
3.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven 
58,33 %. 

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:
Odisco MW1 - Prinses Irene MW1    1 - 5
De Korfrakkers  C2 - Odisco C1   7 - 4
Olympia (O) D1 - Odisco D1        7 - 3
Korloo 1 - Odisco 1                     7 - 7

Programma woe 12/3:
Korloo MW1 - Odisco MW1     19:00u

KV Rooi 

Uitslagen:
Stormvogels 1-KV Rooi 1  13-9
De Korfrakkers 4-KV Rooi 2  11-8
Corridor MW1-KV Rooi MW 1  9-7 
ZIGO MW1-KV Rooi MW2  7-5
KV Rooi MW3-Celeritas MW1  17-4
BMC A1-KV Rooi A1  7-13
Prinses Irene A2-KV Rooi A2  10-10
KV Rooi B1-De Horst B1  5-3
Rosolo C3-KV Rooi C1  8-4
Nijnsel C1-KV Rooi C2  3-2
Rosolo D1-KV Rooi D1  16-1
De Merels D2-KV Rooi D2  11-3
Klimroos E1-KV Rooi E1  1-2
De Korfrakkers E2-KV Rooi E2  6-0
KV Rooi F1-Celeritas F1  1-11

Programma woe 26/2:
KV Rooi MW2-Tuldania MW 1  a. 20.00u. 
Korfrakkers MW 1-KV Rooi MW 3 a.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-ZSV 1 12-2
Nijnsel MW1-Korloo MW1 …
Eyckelkorf MW1-Nijnsel MW2 5-7

Jeugd:
Nijnsel A1-OVC ’63 7-5
Nijnsel C1-Rooi C2 3-2

Nijnsel E1-SCMH E1 4-7

Programma senioren woe 26/2:
Prinses Irene MW1-Nijnsel MW1 a: 20.30u
Nijnsel MW2-Omhoog MW1 a: 20.30u

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers” 
Olland  
 
Uitslagen: 
Olland 1 - Grathem 1 4 - 1
Loosbroek 2 - Olland 3 3 - 2
Olland 4 - Loosbroek 3 5 - 0
Olland 5 - Heeze 2 0 - 5 
 
Programma Za 8/3:  
Kessel 3 - Olland 1 20.00u
Do 6/3
Liempde 1 - Olland 2 20.00u
Do 27/2: 
Liempde 3 - Olland 5 20.00u

hardlopen

SV Fortuna ‘67

23/2 Moergestel Rico Salvetti Loop 
Mannen35 10.000 m
Thijs Thielemans 37.05
Vrouwen35 15.000 m
Tineke Mous 1.14.25 (1e)

23/2 Best Joe Mann Bosloop 
Mannen65 5.800 m
Peter Hellings 39.51
MeisjesJB 3.000 m
Simone van Wieringen 16.53
JongensPA 1.500 m
Stan Sierdsema 8.37
MeisjesPA 1.500 m
Veerle van Erp 6.57 (3e)

23/2 Geleen Danikerbosloop 
Mannen35 10 Engelse mijlen
Frank Scheutjens 1.26.25

waterpolo

Argo

Uitslagen
Aquamigos - C1 3-7
De Treffers - D1 13-9
Dames 1 – Katwijk 5-15
Zeester-Meerval - E1 2-11
PSV - E2 7-3
Aquamigos - Heren 1 10-5

Uitwisseling levert kampioenschap opbadminton

Omdat er met de jeugdleden van de 
Rooise Badminton Club geen heel 
competitieteam gevormd kon wor-
den, maar ook omdat Mierlo 76 een 
tekort had aan leden in de leeftijds-

klasse tot en met 11 jaar, werd er aan 
het begin van het badmintonseizoen 
een combinatieteam gemaakt met 
leden van beide clubs. Vanaf het be-
gin van het seizoen spelen daarom 

Rob Foolen en Marjolijn Fliervoet 
mee in het team van Mierlo 9.

En niet geheel onverdienstelijk mag 
wel gezegd worden. Slechts twee 
maal dit seizoen speelden zij tegen 
een andere club uit de H-klasse van 
de Helmondse Badminton Bond ge-
lijkspel. Alle andere wedstrijden in 
hun klasse werden gewonnen en 
geen enkele verloren. Met nog een 
wedstrijd te spelen kunnen we nu 
echter al concluderen dat het team 
van Mierlo 9 kampioen is geworden 
in hun klasse. Op zijn zachtst gezegd 
een topprestatie, waarmee het be-
stuur van RBC en de jeugdbegelei-
ders alle spelers van harte feliciteren.
Rob Foolen, Marjolijn Fliervoet (RBC, 
beide met oranje kleuraccent in het 
shirt), Dagmar Rijpert, Petra Lange-
weg en Kevin van Brussel (Mierlo), 
jullie zijn kanjers!
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Weekendje rust bij Ollandia
In het voorbije weekeinde was er 
eindelijk weer voetballen mogelijk, 
maar komend weekend staat voet-
bal al weer op het tweede plan en 
liggen alle competities stil vanwege 
het carnaval. In het weekeinde daar-

na zijn er door de KNVB al wel weer 
diverse inhaalwedstrijden op het 
programma gezet. Voor meer details 
hierover en alle andere info, kijk dan 
op www.ollandia.nl  

Tijn Wouters en Stan Knoops in 
het zonnetje gezet

Een half uurtje voor de wed-
strijd Ollandia–Cito werden Stan 
Knoops en Tijn Wouters door Harry 
Heerkens van de dorpsraad Olland 
en Erik Huijbregts voorzitter van vv 
Ollandia even in het zonnetje gezet.

Een aantal weken geleden werd 
Olland opgeschrikt door de verdwij-
ning van het AED apparaat welke al 
7 jaar bij het sportpark Ekkerzicht 
aanwezig is. Na een aantal dagen 
was het de oplettendheid van Stan 
en Tijn die er voor zorgde dat  de 
AED weer op zijn plek hangt. De 
Dorpsraad en vv Ollandia vonden 
dan ook dat Stan en Tijn  een kleine 
beloning verdiend hadden. Op de 
foto is te zien dat Stan en Tijn van 
beide heren een mooie cadeaubon in 

ontvangst mogen nemen. Uiteraard 
stond er na afloop van deze over-
handiging een traktatie in de kantine 
klaar. De dorpsraad en vv Ollandia 
willen van deze gelegenheid gebruik 
maken om de mensen er van te ge-
wisse welk gevaar er in het onnodig 
weg halen van deze dure apparatuur 
schuilt.  De AED is voor iedereen be-
schikbaar in geval van nood. Men 
moet er dan ook op kunnen vertrou-
wen dat deze er, meestal in een pa-
nieksituatie, dan ook daadwerkelijk 
hangt. Het weghalen van de AED 
buiten een noodgeval om is een zeer 
onverantwoordelijke daad. 
Beide heren geven dan ook aan te 
hopen dat Olland in de toekomst 
verschoond mag blijven van derge-
lijke ondoordachte handelingen. 

v.l.n.r.: Harrie Heerkens (Dorpsraad), Tijn Wouters, Stan Knoops en Erik Huijbregts.

voetbal Alleen Nijnsel blijft winnen, Boskant gelijk

Slecht weekend voor Roois voetbal

Eén week voor de carnavalsstop heb-
ben drie van de vier Rooise clubs 
punten verspeeld. Ollandia weet zich 
maar niet uit de eigen degradatienood 
te redden, Rhode raakte het contact 
met de top van de derde klasse kwijt, 
en Boskant kwam niet verder dan 0-0. 
Alleen Nijnsel ziet het kampioenschap 
van de vijfde klasse steeds dichterbij 
komen.

Ollandia – Cito 1-2 (0-0)
Arm Ollandia. Vorig seizoen op het 
nippertje naar de vierde klasse gepro-
moveerd, blijkt het toch lastiger dan 
gedacht om aan het hogere niveau 
aan te passen. „Bijna alle wedstrijden 
doen we het niet slecht, krijgen we 
zelfs complimenten voor het vertoon-
de spel, maar verliezen we uiteindelijk 
toch”, trekt coach Gerard van Zutphen 
de sombere conclusie. „Dit kun je geen 
pech meer noemen.” Thuis tegen Cito 
ging het weer, en weer vlak voor tijd, 
mis. „Voor rust domineren we, hebben 
we de tegenstander goed onder druk, 
is de inzet in orde”, vat Van Zutphen 
de eerste helft samen. „Maar het is nét 
niet slim genoeg, de beslissende passes 
zijn nét niet zuiver genoeg.” Ollandia, 
kortom, zoekt een speler die kan doen 
wat de gebroeders Erven vorig jaar 
nog deden: het verschil maken, om de 
wedstrijd of nog vaker scoren, zonder 
dat het al te veel moeite kost. Zondag 
waren de beide broers nog even zicht-
baar rondom een strafschop die de ge-
lijkmaker betekende. Luttele minuten 
voor tijd ging de ontmoeting na een 
verdedigingsfout toch verloren.

Nooit Gedacht – Rhode 3-0 (1-0)
De drie weken durende carnavalsstop 
komt ’zeker niet ongelegen’ voor Rho-
de-trainer Theo van Lieshout. „Aan het 
begin van het seizoen viel het kwartje 
nog vaak onze kant uit, en lieten we 
ook zien bovenaan in de derde klasse 
mee te kunnen doen, maar daar is nu 
geen sprake meer van”, mopperde de 
coach na afloop van de verloren wed-
strijd tegen mede-subtopper Nooit Ge-
dacht. Door het verlies is Rhode, dat 
nog wel derde staat, nu zelfs subtop-
per-af: het gat met de nummer twee 
bedraagt vier punten, terwijl de ach-
tervolgende concurrenten nog maar 
één punt van Rhode verwijderd zijn. 
„We vergeten te voetballen”, verklaart 
Van Lieshout de in zijn ogen ’niet on-
verdiende’ nederlaag. „We brengen te 
weinig, moeten meer kansen maken 
en meer goals scoren.” Daarbij moet 
wel worden aangetekend dat Rhode 
in de niet al te spectaculaire wedstrijd 
in Geffen het geluk niet aan zijn zijde 
had. Na vijf minuten al kwam de thuis-
ploeg op voorsprong, dankzij onzorg-
vuldig verdedigende bezoekers. Toen 
die tegen het einde van de ontmoeting 
met opportunistisch spel een gelijkma-

ker wilden afdwingen, vielen de 2- en 
3-0.

Elsendorp – Nijnsel 0-3 (0-1)
Het K-woord is al lang geen taboe 
meer in de wandelgangen van sport-
park d’n Eimbert. „Het kampioen-
schap kan niet mis, mag niet mis, en 
gaat ook niet mis”, blaakt trainer Theo 
Hageman van zelfvertrouwen. En dat 
na een wedstrijd die tot vlak voor de 
rust het aanzien niet waard was. „We 
spelen dit kalenderjaar over het al-
gemeen wat moeizamer dan voor de 
winterstop. Misschien hebben ze nu al 
stress om de titel”, oppert de coach. 
Ook het compacte spel van Elsendorp, 
de nummer laatst die de laatste weken 
juist een opleving had, bracht Nijnsel 
in lichte problemen. Op slag van rust 
was het verdediger (!) Mark van Berlo 
die de ban brak uit een laag door het 
strafschopgebied vliegende vrije trap. 
Na rust maakten Paul van der Rijt en 
Stefan Hulsen er een wat Nijnsel-waar-
digere eindstand van. Nijnsel heeft nu 
veertien wedstrijden gespeeld, waar-
van één gelijk en nul verloren. Een 
’unieke’ serie, bekent de trainer. „Die 
moeten we tot het eind van het sei-
zoen zien vol te houden.” Te beginnen 
op 16 maart. Na de carnavalsvakantie 
is Constantia de tegenstander. De ’best 
of the rest’ staat op twaalf punten.

Boskant – Ruwaard 0-0 (0-0)
Een kleine misstap met gevolgen die 
vooralsnog te overzien zijn, dat was 
het gelijkspel van Boskant tegen mid-
denmoter Ruwaard. Zeker, de blauwe 
brigade van coach Henry van Wan-
rooij struikelt bij de eerste de beste 
wedstrijd van de derde periode, maar 
gezien het 2-2-gelijkspel van mede-
subtopper Mariahout bij NLC ’03 had 
het allemaal nog veel erger gekund. 
Boskant blijft tweede, FC Uden is al 
ver uit zicht, en Mariahout volgt op 
een puntje. Omdat die laatste ploeg 
al een periodetitel op zak heeft, blijft 
Boskant kansrijk voor de nacompeti-
tie. De wedstrijd tegen Ruwaard was 
er eentje die terecht gelijk eindigde, 
maar wel doelpunten had moeten 
kennen, vindt Van Wanrooij: „De eer-
ste tien minuten zijn voor ons, daarna 
krijgt Ruwaard een paar heel grote 
kansen. Gelukkig was doelman Erwin 
Brouwers in goeden doen.” Na de 
carnaval moet Boskant toch wel weer 
het ritme van voor de winterstop op 
zien te pikken. „Het ging toen ge-
makkelijker, we hadden ook iets meer 
geluk”, weet de trainer. Maar hij blijft 
ook hoopvol: „In drie weken tijd is dat 
gemakkelijk te repareren.” Mariahout 
zelf is op 16 maart de tegenstander.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

 

1.  Stefan Hulsen   Nijnsel  12

2.  Paul van der Rijt   Nijnsel  8

3.  Johan van de Pas   Nijnsel  7

  Robert Erven   Ollandia  7

5.   Pieter van de Warenburg  Boskant  6

6.  Brett Veldkamp   Boskant  5

  Maikel Merks   Boskant  5

8.   Nick Dortmans   Nijnsel  4

  Stefan Erven   Ollandia  4

  Michel Daniëls   Rhode  4

11.   Bas van Kuringen   Rhode  3

  Sander Driessen   Rhode  3

  Tim Stewart   Rhode  3

14.   Edo Brans   Boskant  2

  Rens van de Wijdeven  Boskant  2

  Roy van der Linden  Boskant  2

  Toby Verhoeven   Nijnsel  2

  Jan Wouters   Ollandia  2

   Joep van de Mortel  Rhode  2

  Paul Smeets   Rhode  2

2013-2014



Woensdag 26 februari 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe48 Evenementen

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

  

  
 

        
       

      
    
    
     
     

     
      

      
       
       
   
   
    
      
       
      
      
     
       
      
      
   
   
   
     
    
     
     
    
   
       
  
       
       
      
        
      
   

 

  

            
  

      
         

      
         
  

         
      

  

      

      

  
  

Optocht Papgat 2014 

Titel     Deelnemer
    We reie dur / Wilhelmke Pap EHBO
1. Full Color    Samba Rooi
3. Deez Prins gift ons Vleugels De Engelkes
4. De bidsprinkhanen  Berry Verhagen en Jan-Paul van de Laar
6. Wij zijn er weer bij  Buurtvereniging 't Keerpunt
7. Wij Knijpe 'm   Duo "Twee Keer"
9. We hangen de Kloon uit  De Weieven
10. 2 kakwijf� es   Colinda Markus en Loes Gloudemans
11. Wè nou 18 vur d'n drank? 
     Wij steken d'r d'n draak mee CV de Klumpkes
14. De twee Jachtsters  Bianca Laenen en Miranda Nouwens
15. Gin Gezicht   CV de Deurdouwers
16. Doorzichtige Pieten  Petra van de Laar
17. Wij gaon dûr op Fruit!  C.V. de Loopgravers
18. Wij gaon dûr op Fruit!  C.V. de Loopgravers
20. Wellie zette mi carnaval 
      Willemke Pap in vuur en vlam Stichting Jeugdcarnaval
22. t valt nie mee, mè ons twee Priscella en Coby
23.  Met de Ollandse Bruid 

trekken wij er op uit  M.C. Oll an de kant
25. "Karnaval is hemels"  KV De Narrekap
27. Wij speule 'n spelleke mi jullie! Buurtvereniging de Pleintrekkers
28. Niks zo moi as Tirol in Rooi CV De Heikneuters
29.  in Papgat giggut gebeure 

Tirol in blitse kleuren  CV De Heikneuters
32. Carnaval; daor worde melig van! CC de Lèpkes
33. In Papgat zitte gebakke  CC de Lèpkes
34.  Ik zag wel dat je 

naor m'n cupcake  CC de Lèpkes
35. Wij vissen de krenten uit de pap CC de Lèpkes
37. Fijn Visje nie?!   D'n Egelantier
38. "De Stripclub"    C.V. De Plekkers
39. Mi "onze" Prins aòn het roer, 
      vare wellie de Papgattoer CV 't Skrothupke
40. Mi "onze" Prins aòn het roer, 
      vare wellie de Papgattoer CV 't Skrothupke
41. Op jacht naor d'n Prins  De dames van Prins Erwin en Adjudant Paul
42. Wellie zurge vur hullie durskes Ouders van Prins en Adjudant
43. Gin Pap moar Bietesap  Dames Raad van Elf
44.  Mi wa Skrot bè mekaor 

dreijt Papgat dûr di Jaor  Prins Erwin Pap d'n Urste

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

Vrijdag 28 februari
Dansmariekesfestival

De Vriendschap
Vanaf 20.00 uur 

Zaterdag 1 maart
Ontsteken Carnavalskaars

Martinuskapel ’t Everse
11.11 uur

Sleuteloverdracht
Gemeentehuis

13.49 uur

Kinderoptocht Boskant
15.11 uur

Onthulling Wilhelmke Pap
Plein gemeentehuis

15.15 uur

Sleutel ophangen
De Beurs
15.45 uur

Zondag 2 maart
Optocht Papgat

13.11 uur

Prijsuitreiking Optocht
Jeugdtent
17.00 uur

Maandag 3 maart
Kinderoptocht Nijnsel

13.11 uur

Kinderoptocht Olland 
14.00 uur

Kinderoptocht Papgat
14.11 uur

Dinsdag 4 maart
Harleyhuwelijk
De Vriendschap

10.30 uur

Verbranding Wilhelmke 
Pap

Markt 
23.45 uur

Programma

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

Het complete carnavalsprogramma op uw smartphone!!
 Check de nieuwe mobiele website van www.mooirooi.nl!!
 Mis niets van Papgat carnaval!

Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke Markt, Neulstraat, Ameroyenhof, Philippusstraat, Van Rijcke 
vorsel van Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog vorsel van Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog vorsel van Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog vorsel van Kessellaan, Ollandseweg, Lindendijk, Corridor, Hertog 

Omstreeks 16:30 uur zal de optocht ge� nisht zijn, waarna er 
om 17:00 uur de prijsuitreiking gehouden wordt in de Jeugd-

Kijk voor het horecaprogramma 
in deze krant




