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Folders deze week:
‘t Paperas

Roois Burger Belang

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Stralende optocht in Papgat!!!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Stralende optocht in Papgat!!!

Prinsenwagen in vuur en vlam

“Wellie zette mi carnaval Willemke 
Pap in vuur en vlam”, dat is de leus 
van jeugdprins Willem. Prins Erwin 
ondervond aan den lijve dat car-
naval in vuur en vlam stond, want 
tijdens de optocht zondagmiddag 
brandde zijn prinsenwagen tot de 
grond toe af. 

Ter hoogte van brandweerka-
zerne vatte de prinsenwagen 
vlam. Ooggetuigen gaven 

aan dat zij aanvankelijk een 
brandlucht roken, maar bin-
nen enkele seconden stond 
de hele wagen in brand. Om-
standers, waaronder enkele 
brandweerlieden die in het publiek 
stonden, hebben de prins en zijn ge-
volg geholpen om de wagen te ver-

laten. Er vielen geen gewonden. De 
vermoedelijke oorzaak van de brand 
is een te warm geworden aggregaat. 

» kijk voor de uitslag op pag. 30 & 31

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 32-33

S I N T - O E D E N R O D E

- Brede school

pag. 8
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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

Film over School at Sea in Mariëndael

Op zondag 9 maart om 20.00 uur is 
in Mariëndael een documentaire te 
zien van Roos en Linde Staals over 
hun belevenissen tijdens School at 
Sea. Ook zullen zij een presentatie 
geven over hun persoonlijke beleve-
nissen.

In oktober 2012 gingen Roos en 
Linde Staals aan boord van “De Wyl-
de Swan”en “de Regina Maris”, voor 
een reis van een half jaar met School 
at Sea. Zij waren de uitdaging aan 
gegaan om met dit talentontwikke-
lings- en leiderschapsprogramma hun 

capaciteiten te ontdekken en te ont-
wikkelen. Tijdens de reis ging school 
(VWO 4 en 5) gewoon door. Vele 
ervaringen rijker en een stuk volwas-
sener zijn ze teruggekomen. 
Emmeline Batenburg van de “Regina 
Maris” heeft met hulp van een pro-
fessional een documentaire gemaakt 
over het reilen en zeilen aan boord en 
over de expedities aan land in het Ca-
ribische gebied. Roos en Linde willen 
de film graag aan u laten zien. Tijdens 
het 2e deel van de avond zullen zij u 
iets vertellen over hun persoonlijke 
belevenissen.

Roos en Linde hebben voor vertrek 
veel gedaan aan fondsenwerving. 
Deze dure reis konden zij niet volledig 
zelf betalen. Even leek het er op dat 
ze niet mee zouden kunnen omdat ze 
het bedrag niet bij elkaar konden krij-
gen. Uiteindelijk hebben ze het laatste 
stuk van de kosten uit het “School 
for Life” fonds gekregen en konden 
ze mee. Maar niet zomaar. Hiervoor 
hebben ze beloofd om tegenprestaties 
te doen. Deze avond is een onderdeel 
van die tegen prestaties. De opbrengst 
van de avond kom geheel te goed van 
het “School for Life” fonds. Zodat ook 
andere kinderen in de toekomst deel 
kunnen nemen aan dit prachtige le-
vensverrijkende programma. Komt u 
ook? De toegang is € 4,= per persoon. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Tentoonstelling Maria Kemps in 
Mariëndael

Maria Kemps is geboren en woon-
achtig in Schijndel. Zij is beeldend 
kunstenaar en geeft ook les in de 
schilderkunst, ondertussen al meer 
dan 30 jaar, ook in Sint Oedenrode. 
Kemps is begonnen als tekenjuf op de 
LHNO. Nu is ze schilderdocente bij 
MIK/Pieter Brueghel.

''De kunst van het weglaten”. Maria 
Kemps laat vormen weg, maar voegt 
ook vormen en kleuren toe."Mijn 
schilderstijl is abstract-figuratief, dat 
wil zeggen dat ik uitga van bestaande 
vormen (mensen, landschappen) en 
dat ik die zodanig probeer te schilde-
ren dat de vormen nauwelijks maar 
toch waarneembaar zijn: de kunst van 
het weglaten. Het ene moment werk ik 

abstract, het andere moment kijk ik of 
de vorm nog aanwezig is. Zo probeer 
ik de balans te zoeken tussen figuratief 
en abstract. Mijn kleuren hebben vaak 
veel contrast. Dit doe ik met opzet, 
om elke keer weer een probleem te 
zoeken, en het probleem op te lossen. 
Deze opdracht, die ik mijzelf keer op 
keer opleg, maakt het voor mij telkens 
weer spannend. De spanning probeer 
ik ook weer te geven. Het is voor de 
buitenstaander vaak zo: óf je vindt 
het mooi, óf niet! Maar toch moet het 
werk de moeite waard zijn om naar te 
kijken en steeds weer nieuwe vormen 
en kleuren in te ontdekken." Zo blijft 
zij zoeken naar een spannende balans 
in haar composities. Toegang: Gratis 
te bezoeken tijdens openingstijden 
Mariendael. Van 2 maart tot 20 april. 
Openingstijden Mariendael: werkda-
gen van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

Discussies kleuren laatste 
gemeenteraadsvergadering
In hoeverre de aanstaande verkie-
zingen een rol hebben gespeeld 
weet je nooit, maar de laatste ge-
meenteraadsvergadering van de 
huidige raad, afgelopen donderdag, 
was er meer discussie dan gebrui-
kelijk. Dit keer waren welstand en 
het evenementenbeleid het onder-
werp. Dat laatste had in de voorbe-
reidingscommissie ook al stof doen 
opwaaien, toen insprekers met 
woede en onbegrip hadden gerea-
geerd op het collegevoorstel om de 
geluidsnorm bij speciale evenemen-
ten te verhogen, en de commissie 
daarop insprong.

Evenementen
Nadat in de media ongeruste bur-
gers hadden gereageerd werd dis-
cussie uit de commissie nog eens 
dunnetjes overgedaan, want nieuws 
kon wethouder Cees van Rossum, 
die waarnam voor de afwezige bur-
gemeester Peter Maas, niet melden. 
Hij herhaalde diverse keren dat de 
geluidsnormen niet bij alle, maar al-
leen bij speciale evenementen ver-
hoogd worden van 75 naar 85 dBa, 
en dat zijn er per jaar een stuk of 
vijf. Bij klachten zou binnen een half 
uur gemeten worden. Uiteindelijk 
ging de gemeenteraad unaniem ak-
koord, ook het CDA dat bij monde 
van Ger Brouwer ageerde tegen de 
verhoging van de geluidsnorm. Het 
was ook Brouwer, die een amen-
dement indiende om bij meerjaren-
vergunning van vijf jaar vooraf vast 
te leggen dat een evenement door 
kan gaan. Evenementen zijn immers 
vaak gebonden aan regionale of lan-
delijke kalenders, zo stelde hij. Hij 
kreeg daarin echter weinig steun van 
andere fracties, die daarmee de flexi-
biliteit uit het evenementenbeleid 
zagen verdwijnen. “Als je dit vast-

legt ben je een stuk soepel werken 
kwijt” aldus Van Rossum. Wie zegt 
bijvoorbeeld dat het evenement dan 
nog bestaat, of de locatie. Boven-
dien kunnen zich onvoorzienbare si-
tuaties voordoen zoals de uitzending 
van het EK op een groot scherm op 
de Markt in 2012. Brouwer trok het 
amendement in.

Welstand
Ook bij de evaluatie van het wel-
standsbeleid lieten de fracties hun 
tanden zien. Het college stelde on-
der meer voor om het complete 
Rooise welstandsbeleid te verrui-
men, er was vastgesteld dat zich 
tijdens het experiment welstandsvrij 
bouwen in de wijk Kienehoef geen 
excessen hadden voorgedaan. Dat 
zegt helemaal niks, betoogde Ja-
nine Heisterkamp (HvR). “Er zijn 
maar vier plannen geweest, veel te 
weinig om te evalueren. De vrijheid 
van jou, is de onvrijheid van de an-
der”. Als voorbeeld noemde ze een 
erker in een straat met rijwoningen. 
De VVD toonde zich juist voorstan-
der van de versoepeling van het 
beleid. “’Waar ben je bang voor?” 
vroeg hun woordvoerder Michel van 
Seventer diverse malen. “Wie gaat 
zijn huis nou paars met witte stippen 
verven?”

Een gezamenlijk amendement van 
VVD, CDA, fractie Peter Verkuijlen 
met aanpassingen om meer verant-
woordelijkheid bij de burger te leg-
gen met een excessenregeling als 
stok achter de deur, werd met de 
kleinst mogelijke meerderheid aan-
genomen. Dit ging HvR nog niet ver 
genoeg, zij stemden tegen het ge-
hele collegevoorstel. Als enige frac-
tie, dus de versoepeling van het wel-
standsbeleid geldt voor heel Rooi.  

DANKBETUIGING

Sti l ben je van ons heengegaan.
Je hebt alti jd voor ons klaargestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.
Zo was heel je leven.

Je was een schat voor ons allemaal.
Je te moeten missen zal ons erg zwaar vallen.

Jacqueline van Weert – Scheepers

* Boxtel, 10 September 1955  † Sint-Oedenrode, 25 Februari 2014

Dankbetuiging
Op 25 februari 2014 is Jacqueline, ons mam en oma 
plotseling van ons heengegaan. Tijdens en na deze 

gebeurtenis hebben wij ontzett end veel inzet, begeleiding, 
steun en liefde mogen ontvangen. Wij zijn als gezin erg 

dankbaar dat wij op deze manier afscheid hebben kunnen 
nemen. Al deze warmte zal ons veel steun bieden voor 

de aankomende moeilijke periode.

Ad van Weert
Kinderen en kleinkinderen
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  bakkerij bekk
e

r
s heb jij al gestudeld dit jaar?heb jij al gestudeld dit jaar?heb jij al gestudeld dit jaar?

Bij besteding van € 7,50

2 roomboter 

croissants

1,00

5 t/m 18 maart2 WEKEN GELDIG

Appelstrudel
met gratis bekertje vanillesaus

6,95
2 WEKEN GELDIG

5 t/m 18 maart

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

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 06/03  t/m wo 12/03/2014
The Monuments Men (€7,50) do./vr./za. 21:00, zo. 19:30 

Toscaanse Bruiloft (€ 7,50) do./vr./za. 18:30 zo. 17:00. ma. 20:00   
De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) do./vr./za. 16:00 zo. 14:30 wo. 13:45

K3 Dierenhotel (€ 6,50) do./vr./za. 11:30, zo. 12:15
Mr. Peabody & Sherman 2D NL (€ 6,50) do./vr./za. 13:45, zo. 10:15, Wo. 16:00

LADIES NIGHT: Hartenstraat (€ 13,50) wo. 20:00 

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

Een wel heel grote sleutel…

Henry van de Zanden, vicevoorzitter 
van stichting Papgat, hield samen 
met wethouder Hendriks en burge-
meester Maas een korte toespraak 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. Zowel Prins Erwin Pap d’n Ur-
ste als jeugdprins Willem ontvingen 
een sleutel om het carnavalsfeest in 
Papgat officieel te openen. 

Wethouder Hendriks stak de grote 
sleutel in het geknutselde sleutel-
gat. “U opent nu de deur naar het 
Rooise jeugdbeleid”, plaagde de 
jeugdprins. Hij deed er vervolgens 
nog een schepje bovenop door haar 
te vragen haar hand op het kistje te 
leggen. “Ik zet alle Rooise sportver-
enigingen op een positieve manier 
in vuur en vlam”, praatte de wet-
houder na. De jeugdraad verliet het 
gebouw om de sleutel op te hangen 
in de jeugdtent. Burgemeester Maas 
liep naar voren en gaf een korte 
speech, waarna hij Prins Erwin de 
sleutel overhandigde. Als bedankje 
haalde Erwin iets tevoorschijn. “Ik 
heb hier een leuk kostuum voor je”, 
zei hij. “Kom maar terug als je het 
aan hebt.”

Zo gezegd, zo gedaan. De burge-
meester kwam als wielrenner terug. 
Hij kon meteen samen met “De 
Buuven” op de fiets stappen. Een 
voorstelling met politiekgerichte 
grappen, waardoor hij even door het 
stof moest. Nadat dit was gebeurd, 
betrad wethouder van Rossum het 
podium. De “Van Rossum Papgat-
prijs” werd uitgereikt. Dit jaar voor 

de 28ste keer. Speciaal was dat twee 
personen hem ontvingen. Dorrie van 
Kaathoven en Nellie Essens schmin-
ken tijdens carnaval de artiesten bij 
de Beurs. Dat vond de wethouder 
samen met stichting Papgat wel 
een bedankje waard. Tot slot werd 
buiten “Willemke Pap” onthuld om 
carnaval 2014 ook in Papgat volle-
dig te starten.

Gemeente in de fout met GFT-tarief
Afgelopen week kregen de meeste 
Rooienaren een aanslag van de afval-
stoffenheffing 2013 in de brievenbus. 
De oplettende Rooise burger heeft 
gemerkt dat er iets niet aan klopt. De 
gemeente heeft een fout gemaakt in 
de berekening.

Bij de aanslagoplegging van de afval-
stoffenheffing over 2013 is een ver-
keerd tarief berekend van €0,15 per 
kilo voor de aangeboden kilo’s GFT. 

En dat terwijl het GFT-tarief voor 2013 
€ 0,00 per kilo is. De gemeente heeft 
aangegeven dat het zo snel mogelijk 
met een oplossing komt. Aan een cor-
rectie wordt gewerkt. Via de website 
van de gemeente en via DeMooiRooi-
Krant wordt iedereen verder geïnfor-
meerd over de afwikkeling van deze 
correctie naar het juiste tarief. Via haar 
eigen website bood de gemeente in-
middels haar excuses aan. 

Nieuw in de Mooi-familie: 
DeMooiMierloKrant

De Mooi-familie wordt wederom 
uitgebreid. Binnen nu en enkele we-
ken zal in Mierlo, Mierlo-Hout en 
Brandevoort, DeMooiMierloKrant 
op de deurmat vallen.

DeMooiMierloKrant is een onderdeel 
van Weij Media Producties en vloeit 
voort uit het franchiseconcept van 
MooiMedia wat 3,5 jaar geleden in 

Sint-Oedenrode begon met DeMooi-
RooiKrant. De nieuwe Helmondse 
krant is de vervanger van ’t Contact. 
Het weekblad wordt op deze manier 
nieuw leven ingeblazen. Na DeMooi-
RooiKrant, DeMooiBernhezeKrant, 
MooiMegazien, DeMooiSchijndel-
Krant, DeMooiLaarbeekKrant en 
DeNuenenseKrant is dit de volgende 
telg in de Mooi-familie.
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Centrum wordt verfraaid met 
‘hanging-baskets’

De verlichting die tijdens de win-
termaanden het centrum van Sint-
Oedenrode heeft verfraaid viel 
in goede aarde. Daarom is het 
Centrummanagement op zoek ge-

gaan naar een decoratie voor in de 
lente en de zomer. Het idee is om 
nu te komen met de zogenaamde 
‘hanging-baskets’.

Het is de bedoeling dat de lantaarn-
palen in het centrum zullen worden 
versierd met hangende bakken die 
gevuld zijn met bloemen. Als de 
vergunning wordt verleend zullen 
vanaf mei de ‘hanging baskets’ op-
gehangen worden. Het Centrum-
management heeft de bakken en de 
bloemen besteld bij het Rooise Tuin-
centrum Brekelmans. Daarmee krijgt 
het centrum van Sint-Oedenrode 
een kleurrijke aanvulling.   

Onze winkel op ‘t Kofferen 19 werd te klein voor ons assortiment.
Daarom hebben we afgelopen maanden ons nieuwe pand geheel verbouwd zodat ons assortiment, 

werkplaats en serviceniveau nog verder kunnen meegroeien.

GRAAG WILLEN WE U OP DEZE LOCATIE UITNODIGEN OP 

zaterdag 8 maart
Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom, 

als extra bonus maakt u kans op een prachtige Gazelle fiets, of één van de andere prijzen in onze loterij.

ONS NIEUWE ONDERKOMEN IS GELEGEN ACHTER DE EMTÉ SUPERMARKT, 300 METER VAN ONS HUIDIGE ADRES.

Team Bike Center Sint Oedenrode

Hertog Hendrikstraat 1a   |    5492 BA Sint Oedenrode   |    T: 0413-477722   |    www.bikecenterrooi.nl
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Boskantse jeugd gaat voor nieuw 'Pluugske'

De jeugd uit de Boskant gaat he-
lemaal voor een nieuw 'Pluugske' 
in het EHBO-gebouw. Dat bleek 
vorige week woensdag tijdens een 
bijeenkomst van de dorpsraad. 
Het zijn niet alleen de jongeren die 
voor een nieuw 'Pluugske' gaan, 
ook enkele ouders willen hun 
schouders graag onder een nieuw 
jeugdhonk voor Boskant zetten. 

Met de sloop van het oude 
'Pluugske' en het vertrek van het 
bestuur van het jeugd- en jongeren-
werk in Boskant dreigde er een gat 
te vallen voor de Boskantse jeugd. 
Dat zag ook de dorpsraad. Daarom 
besloot zij om zelf het heft in handen 
te nemen. Voorzitter Frans van den 
Heuvel en bestuurslid Wil Hanegraaf 
gaven wel nadrukkelijk aan dat de 
dorpsraad het schip alleen maar los 
wil trekken. Voor een nieuw 'Pluu-
gske' zijn nadrukkelijk vrijwilligers 
nodig. Aan het eind van de bijeen-
komst, leek die oproep succes te 

hebben. 
Plannen zijn er genoeg en er zijn 
ook mensen die deze plannen vorm 
willen geven. Een doorstart van 
't Pluugske lijkt dan ook geen pro-
bleem. “Mogelijk dat we in maart na 
carnaval al een eerste avond kunnen 
houden”, concludeerde Hanegraaf 
na afloop. Daarmee onderstreepte 
hij het enthousiasme van de ouders 
en zeker ook de kinderen die naar de 
informatieavond waren gekomen.

Want aan ideeën was er geen ge-
brek. Zowel ouders als kinderen 
maakten volop gebruik van de mo-
gelijkheid om mee te denken over 
het nieuwe jeugdhonk. Vooral de 
jeugd zag het wel zitten als zij voort-
aan elke woensdag gezellig kunnen 
chillen. En als het even kan zonder 
ouders, maar onder begeleiding van 
de oudere jongeren van Boskant. 
Gewoon een spelletje spelen,  inter-
netten, een film kijken, darten en 
een disco staan hoog op het ver-
langlijstje van de Boskantse jeugd. 

aan elke woensdag gezellig kunnen 
chillen. En als het even kan zonder 
ouders, maar onder begeleiding van 
de oudere jongeren van Boskant. 
Gewoon een spelletje spelen,  inter-
netten, een film kijken, darten en 
een disco staan hoog op het ver-
langlijstje van de Boskantse jeugd. 

2500 euro voor 
Stichting Jeugdcarnaval

Dinsdagmiddag was het weer tijd 
voor het carnavalsfeestje voor men-
sen met een beperking in de feest-
tent van Stichting Jeugdcarnaval. 
Tussen het hossen en feesten door 
werd de muziek even stil gezet 
voor een bijzondere overhandiging. 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
schonk een cheque van maar liefst 
2500 euro aan Stichting Jeugdcar-
naval. Uiteraard te besteden voor de 
middag voor mensen met een be-
perking die ook deze carnaval weer 
heel gezellig verliep.  
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Peuteropvang in basisschool 
De Springplank

Vanaf 1 februari j.l. 
is De Verbinding 
gestart met een 
peuteropvang groep  
binnen OBS De 
Springplank.

In de peuteropvang wordt uw kind 
voorbereid op de overgang naar de 
basisschool; op een speelse manier 
aanleren van taalvaardigheden, oe-
fenen in grove en fijne motoriek, 
leren functioneren in een groep. Dit 
alles verzorgen we met de methode 
Uk en Puk.  Er wordt rekening ge-
houden met de eigen begeleidings-
vraag van uw kind. We zorgen voor 

goede doorgaande leerlijnen, en 
werken nauw samen met het basis-
onderwijs. 

Op 11 maart a.s. is er een infor-
matieavond voor belangstellende 
ouders in de ruimte van de peuter-
opvang binnen school WIihelmina-
straat 19 aanvang  20.00 uur.
Hebt u interesse, geef u dan op bij 
Patty van de Biggelaar van De Ver-
binding. 

info@deverbinding-sintoedenrode.nl 
www.deverbinding-sintoedenrode.nl 
www.obs-despringplank.nl  

advertorial

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

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

         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

Glow in the Dark party in 
Jeugddisco The Joy

Glowen, swingen, en chillen bij de 
Glow in the Dark party! Vrijdag 14 
maart, Jeugddisco the Joy.  

Je kunt je op deze avond helemaal 
op laten pimpen door onze glowers 
met glowsticks, glow make-up en 
zelfs glow nagelak. The Joy is de 

uitgaansgelegenheid voor jeugd van 
11 tot en met 15 jaar uit Rooi. Van 
19:30 uur tot 22:30 uur. Oude Lies-
houtseweg 7 (naast de hoofdingang 
van De Beckart). De entree is zoals 
altijd gratis. Zet alvast in je agenda, 
vrijdag 11 april GoedVoutparty!

Dommelrode in vuur en vlam

Vrijdag vierden de Rooise basisscho-
len carnaval. Uiteraard deed basis-
school Dommelrode hier ook aan 
mee. De leerlingen gingen in hun 
prachtige en unieke kostuums de 
straat op.

Een optocht die “in vuur en vlam” 
stond, want velen waren verkleed 
als vlammetjes en liepen rond met 
spandoeken waarop deze tekst 
stond geschreven. Dit voorzag de rij 
van mooi felle oranje, rode en gele 
tinten. Sommigen hadden een skel-

ter of ander vervoersmiddel versierd 
om nog meer op te vallen. Toeters, 
bellen en het geroep van leuzen 
klonk door de buurt. Toeschouwers 
juichten de kinderen toe. Confetti en 
slingers sierden de straten. Het was 
één groot feest.

Eindfeest Dartkampioenschap in d’n Toel
Binnenkort is Olland het centrum 
van dartminnend Nederland. Op 
14, 15 en 16 maart worden in het 
kleinste kerkdorp van Rooi de Open 
Zuid Nederlandse Softtip Kampi-
oenschappen gespeeld, met ook 
voor amateurs de mogelijkheid een 

aantal potjes darts te spelen. Drie 
dagen lang staat de gymzaal in ont-
moetingscentrum De Loop’r vol met 
digitale dartborden. Het evenement 
vindt plaats dankzij een unieke sa-
menwerking tussen Café D’n Toel 
en ontmoetingscentrum De Loop’r. 

Het eindfeest van het dartfestijn 
stond eerste gepland in De Loop’r 
maar dat gaat toch plaatsvinden in 
D’n Toel. Vanaf 20.00uur zal daar DJ 
Mike van Dijk en een special guest 
optreden. 

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

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

VVD fractievoorzitter Halbe Zijlstra 
bezoekt Sint-Oedenrode
VVD fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, Halbe Zijlstra, neemt op za-
terdag 8 maart deel aan een bustour 
die door verschillende kernen in en 
om de Meierij trekt. De bus vertrekt 
’s ochtends op het Mercuriusplein in 
Berlicum en rijdt via diverse kernen 
in de gemeenten Sint-Michielsgestel, 
Heusden, Vught en Sint Oedenrode 
naar Veghel. De bustour vindt plaats 
in het kader van de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart aanstaande.

Behalve Zijlstra rijden de VVD-lijst-
trekkers uit de vijf gemeenten mee: 
Bart van de Hulsbeek, Thom Blankers,  
Suzanne Otters, Piet Klaasen en Harry 

van Rooijen. De lijsttrekkers willen met 
deze gemeenschappelijke tour laten 
zien dat fracties uit kleinere gemeen-
ten samen krachtig kunnen optrekken, 
wat dat ook moge betekenen voor de 
toekomst van kleinere gemeenten. In 
de bus rijdt verder ook het Brabantse 
Tweede Kamerlid Michiel van Veen mee 
en enkele leden van Provinciale Staten, 
zoals fractieleider Mieke Geeraedts. De 
veertigkoppige bemanning van de bus 
bestaat verder uit vijftien raadskandi-
daten uit de vijf gemeenten en enkele 
regionale VVD-bestuurders. Om het 
regiogevoel verder te versterken slui-
ten er ook liberalen uit ’s-Hertogen-
bosch aan, waar in maart nog geen 

gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden. Ook jonge liberalen van de 
JOVD gaan met de bustour mee.
In de ochtend doet de bus de kernen 
Berlicum, Vlijmen, Drunen, Cromvoirt 
en Vught aan. Rondom 13:00 uur is 
er een lunch in Sint-Michielsgestel. 
De rest van de middag worden ach-
tereenvolgens Sint-Oedenrode en 
Veghel bezocht. De bus stopt telkens 
op plekken die van oudsher een verza-
melplaats voor mensen zijn. In Veghel 
vindt op 8 maart tevens de voorjaars-
braderie plaats, waar diverse politieke 
partijen zich voorstellen. De informele 
afsluiting van de bustour vindt in  
Berlicum plaats.
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De klanken van DJ Bas, DJ Roy en DJ Kevin knallen, al kort nadat de moeder van één van 
de jongens de DJ set binnen gebracht heeft, door de aula van BS Sint Antonius van Padua te 
Nijnsel. 

Carnaval 2014 kan beginnen! Rond half negen ’s morgens stroomt een bont gezelschap van 
verklede en prachtig geschminkte kinderen de school binnen. De juffen en meneren doen 
daar trouwens niet voor onder. Een grote groep ouders zorgt ervoor dat het carnavalsfeest 
een groot succes wordt. Ze helpen bij de creatieve activiteiten en schminken er vrolijk mee 
op los. De leidsters van kinderopvang Bellefleur lopen samen met hun kinderen en die van 
de basisschool de polonaise door de prachtig versierde aula. Rond half twaalf komen ouders 
binnen, die thuis pannenkoeken hebben gebakken voor alle kinderen van de school, nu is het 
pas echt feest! Met de buikjes rond en de poedersuiker nog in het gezicht, dansen en springen 
de kinderen samen op de carnavalsmuziek van de DJ’s. De muziek wordt tussendoor afgewis-
seld met playback optredens van de verschillende groepen.  Veel te snel is het dan al weer 
twee uur, en zit het carnavalsfeest van 2014, wat de school betreft erop. De vakantie begint, 
maar ook die zal voor velen van deze Heikneutertjes in het teken staan van het van oorsprong 
katholieke feest: “Vastenavond”!

Grote betrokkenheid bij carnaval 
op BS Nijnsel

Nijnselse jeugdoptocht compact
Sport, daar draaide het afgelopen maan-
dag in de Nijnselse optocht om. De voor-
bije Olympische spelen met de grote 
aantallen medailles voor de Nederlandse 
sporters inspireerden de jongeren in het 
Rooise kerkdorp. 

Dat sport en zeker de topsport, die de 
Nijnselse jongeren in 2026 op de spelen 
willen beoefenen niet zonder spons-oren 
kan was een leuke woordspeling. Schaat-
sen en sleeën dat zijn toch wel de sporten, 

die het Nijnsels Olympisch team ziet als de 
grote kansen voor over twaalf jaar.

Naast sport, stonden ook het onderwijs, 
de groei en de jaren tachtig centraal in de 
optocht rond de Beckart. Kijk voor meer 
foto’s op www.mooirooi.nl

Uitslag:
Individueel 
1- Sophie en Fiene
2- Het olympisch duo

Kleine groepen   
1- De Nijnselse nerds
2- Guusje, Imke, Sven en Suzan
3- Thijs, Bas en Anouk
4- Jessica, Janne, Yori  en Kala

Grote groep
1. De Weieven
2. De Kiendjes van
3. De Houtsnippen
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

vier je met je vrienden.
Kom je ook?

‘n Feestje‘n Feestje

We bestaan 6 jaar
Bij elke willekeurige aankoop
staan er twee heerlijke f lesjes
Amigos bier klaar. #proost 

Nieuw in onze collectie
Jack & Jones Vintage
t-shirts vanaf 19,95
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

SuperOpa of SuperOma van het jaar
Heb jij een echte SuperOpa 
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 hier-

voor in aanmerking komt, geef hem/haar dan 
op voor de SuperGrootouderVerkiezing van 
2014. Stuur een foto van jouw opa/oma naar 
redactie@demooirooikrant.nl  en schrijf er in 100 
woorden bij waarom jouw opa of oma zo super is. 
Insturen kan tot vrijdag 14 maart! 

Na dat alle inzendingen zijn verzameld barst de 
verkiezing los op Facebook. Via de Facebookpa-
gina van DeMooiRooiKrant mag iedereen stem-
men. Rond de maand mei zal blijken wie van deze 
‘Superhelden’ gaat strijken met de titel SuperOpa 
of – Oma van 2014.

Verkiezing Project van het Jaar

In 2013 hebben 21 projecten uit Sint-Oeden-
rode en Schijndel een bijdrage ontvangen uit 
het Coöperatief Dividend van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel. 

Van deze projecten zijn er 11 ingediend door 
verenigingen of stichtingen uit Sint-Oedenro-
de, 10 projecten zijn afkomstig uit Schijndel. In 
totaal is er een bedrag van ruim €60.000,- uit-
gekeerd aan de lokale gemeenschap. Per ge-
meente maken deze projecten kans om Pro-
ject van het Jaar te worden. Op onze website 
www.rabobank.nl/stos vindt u een overzicht van 
de kanshebbers uit Sint-Oedenrode en Schijndel. 

Leden van Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel 
bepalen welke projecten uit Sint-Oedenrode en 

Schijndel de titel Project van het Jaar winnen. 
Vanaf 1 tot 23 maart kunnen zij online hun stem 
uitbrengen met behulp van een unieke code die 
via een persoonlijke uitnodiging is verstuurd.

Leden kunnen in totaal twee stemmen uitbren-
gen: één op een project uit Schijndel en één op 
een project uit Sint-Oedenrode. De twee projec-
ten die uiteindelijk de meeste stemmen ontvan-
gen, mogen zich een jaar lang Project van het 
Jaar noemen. Naast deze eervolle vermelding en 
de wisseltrofee ontvangen de winnende projec-
ten ook nog een extra geldbedrag van € 1.000,- 
bovenop het reeds ontvangen bedrag vanuit het 
Coöperatief Dividend. De winnaars worden be-
kend gemaakt tijdens een speciale avond voor 
verenigingen en stichtingen op 26 maart a.s. 

Wijkvereniging Eerschot
Het feestgedruis is achter de rug, nu tijd voor 
het serieuze werk. Woensdag 5 maart om  
20.00 uur gaan de ballen van de bingomachi-
ne van wijkvereniging Eerschot weer vallen. 

Dus leden wil je een gokje wagen kom dan 
deze avond naar Meerschot.  De zaal is om 
19.15 uur open en Marianne heeft dan de 
koffie en thee klaar. Voor het beugelen op 22 
maart kan er gebeld worden om je op te ge-

ven naar Betsie van Gerwen tel 476256. Op 9 
april gaan wij met de kinderen van groep 3 tot 
8 Cupcakes bakken. Wil je graag meedoen, 
geef je op bij Gerda van de Burgt tel 476173, 
eigen bijdrage €1.50,. Voor  het paintballen 
op zondag 13 april kunnen onze jongeren 
van 12 tot 18 jaar, zich tot 8 maart aanmel-
den bij Jose van der Heijden tel 477363 of 
mail p.heijden90@upcmail.nl. Eigen bijdrage 
is 10.00 uur

Kleurrijk Papgat
De stemmen van de jury zijn geteld. De volgende 
'etalagies', 'straotjes', en 'veurgevels' zijn in de 
prijzen gevallen. Ze hebben de moeite genomen 
om de boel op een bijzondere wijze te versieren.

Skonste etalagie
1. Gerits Mannenmode 240
2. Clip Mode  197
3. Carnavalswinkel Brabant 195
4. Eindeloos  189
5. Paperas  157
6. Hoofdzaak  156
7. Intertoys  147
8. Stapperz en Kiddooz 145
9. Schijvens mode 115
10. Foto de Vakman 113

Skonste stroatje
1. Grutto  254

Skonste veurgevel
1. Siebe Wiersma  273
2. Vd Heijden  261
3. Vd Brand  242
4. Willem Vervoort 202
5. Stan de Wit  202
6. Ot Vissers  201
7. Vd Zanden  196
8. Delisse  175
9. Tom vd Elsen  175
10. Paul Verstraten 137
11. Erwin Delisse  131
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Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Zaterdag 15 maart open

Kerkplein 3a  5492 AN  Sint-oedenrode
Tel. 0413-820279 

info@zoetehemel.nl www.zoetehemel.nl

Check volgende week deze krant 
voor onze openingsactie!

In het vizier vanaf het prilste begin

Eén jaar is Rita Kanters nu in dienst 
van SKOSO en de gemeente, als Co-
ordinator Brede School. Haar doel-
stelling is duidelijk; een zo goed 
mogelijk doorgaande lijn creëren 
van de voorschool naar de vroeg-
school. De eerste contouren zijn al 
zichtbaar, maar er ligt nog een uit-
gestrekte savanne aan uitdagingen. 
Rita gaat die graag aan.

Met verrekijker…want ze heeft haar 
toekomstbeeld duidelijk voor ogen. 
Samen met SKOSO en de gemeente 
streeft ze naar een ideaalbeeld. Op 
meerdere plekken in Sint-Oeden-
rode een plek waar kinderen van 0 
tot 12 jaar op kunnen groeien in een 
goede pedagogische en educatieve 
omgeving.

De term Brede School komen we 
toch al veel langer tegen? Sterker 
nog, er zijn al voorbeelden. 
“Dat klopt. Ongeveer tien jaar ge-
leden kwam de term al boven wa-
ter. Ik ben nu echter aangesteld om 
meer inhoud en vorm te geven. Van-
daar dat ik het afgelopen jaar onder 
andere heb benut om een duidelijke 
visie op papier te zetten. Het is de 
bedoeling dat we die visie gaan na-
streven. Dan praat ik met name over 
de gemeente, het consultatiebureau, 
de basisscholen en de aanbieder van 
Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE), in dit geval De Verbinding en 
Bellefleur.”

Wat wordt het grote verschil met 
vroeger?
“Vroeger had je echt een ‘schot’ tus-

sen de kleuterklassen en groep 1/2. 
Er was geen contact tussen peuter-
leidsters en leerkrachten. Dus als kin-
deren op de basisschool belandden, 
dan was er geen voorgeschiedenis 
bekend. Voor de leerkrachten, maar 
vooral voor de kinderen is het goed 
als de ontwikkelingslijn van het kind 
ononderbroken wordt gevolgd.”

Kun je nog meer voordelen noemen 
van het weghalen van dat schot?
“Er zijn al voorbeelden van scholen 
waar kinderen van de dagopvang en 
de peuteropvang in contact komen 
met kinderen die in groep 1 en 2 zit-
ten. Dat is hooguit een paar uur per 
week dat ze samen spelen, maar het 
is wel goed voor de ontwikkeling.”

“Waar ik helemaal 
blij van Word, 
is in ieder geval 
de gezamenlijke 

bereidheid om een 
harmonieuze 

ontWikkeling voor 
ieder individueel 

kind na te streven.”

Daar zullen niet alle ouders het mee 
eens zijn.
“Veruit de meeste wel hoor. Vroe-
ger was het zo dat kinderen in (met 
name in het buitengebied) langer 
thuis speelden. Natuurlijk komt dat 
nog steeds voor en er is niks mis 
mee, maar ik denk wel dat de balans 
heel belangrijk is. De balans tussen 
spelen en leren in de thuissituatie en 
in spelend leren in combinatie met 
andere kinderen bij een kinderop-
vang.”

In hoeverre sluit het Passend On-
derwijs hier op aan?
“De Brede School en Passend On-
derwijs liggen in elkaars verlengde. 
Als alles doorgaat is de gemeente 
straks verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Daarom is het extra be-
langrijk dat we eventuele knelpun-
ten of ontwikkelingsachterstanden 
bij kinderen al in een vroeg stadium 
kunnen ontdekken. Daarom signa-
leert het Consultatiebureau ook de 
mogelijke ontwikkelingsachterstan-
den bij een kind. Door de inzet van 
VVE (Voor-en Vroegschoolse Edu-
catie)  kan  bijv. een taalachterstand 
van een kind vroegtijdig ontdekt en 
mogelijk dus verholpen worden.”

Samenwerking tussen leraren en 
pedagogische medewerkers wordt 
dus steeds belangrijker?
“Dat klopt helemaal. Dat gebeurt nu 

al volop. Dat is erg mooi om te zien. 
Het levert veel dynamiek en bewe-
ging op.”

Toch zal bijscholing nodig zijn. Het 
is immers een andere manier van 
werken.
“Inderdaad, daarom worden er stu-
dieochtenden gehouden op initiatief 
van SKOSO. Voor  leerkrachten van 
groepen 1 t/m 4 van alle basisscho-
len in Sint-Oedenrode en pedagogi-
sche medewerkers. Verder worden 
de pedagogisch medewerkers van 
Kinderopvang De Verbinding en 
Bellefleur geschoold in het toepas-
sen van “ Uk en Puk”, een door het 
Ministerie erkende VVE-erkende 
methode. Die scholing is nodig hoe-
wel ook de samenwerking met de 
ouders natuurlijk belangrijk is. Zij zijn 
de grootste experts op het gebied 
van opvoeding van hun kind.”

Niet iedere school zal de ruimte 
hebben om een kind van 0 tot 12 
jaar educatief en opvoedkundig te 
huisvesten.
“De ene locatie is inderdaad de an-
dere niet. Niet iedere school heeft 
fysiek de ruimte om opvang, onder-
wijs, ontspanning, ontwikkeling en 
opvoeding op een uitgebalanceerde 
wijze in dagarrangementen aan te 
bieden. Dat vraagt bij de ene locatie 
wat meer creatief denken dan bij de 
andere. Bovendien lopen deze ont-
wikkelingen parallel met politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Waar ik helemaal blij van word, is in 
ieder geval de gezamenlijke bereid-
heid om een harmonieuze ontwikke-
ling voor ieder individueel kind na te 
streven. Dat is maatwerk, per loca-
tie. En blijven geloven in kansen en 
mogelijkheden!”

S I N T - O E D E N R O D E
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Fotomodel voor een middag
Ben jij dol op fashion en heb je altijd 
al een keertje fotomodel willen zijn? 
Dan mag je de kidsmiddag op 19 
maart niet missen.

Alle kids kunnen op woensdagmid-
dag 19 maart van 13:00 tot 17:00 uur 
fotomodel zijn bij de Shoeby winkels 
in Nederland. Je kunt die middag bij 
jouw Shoeby winkel als een echt Jilly 
of Mitch model op de foto. Je wordt 
door een professioneel team gestyled. 
Daarna word je op je allermooist op 
de foto gezet. Is jouw foto één van de 
leukste, mooiste, mafste of coolste? 
Misschien ben jij dan wel een van de 
winnaars van jouw Shoeby winkel. Als 
winnaar kom je met jouw winnende 
foto voor een bepaalde tijd in de etala-
ge van jouw Shoeby winkel te hangen 

en krijg je de foto op groot formaat 
cadeau! En tijdens de kidsmiddag op 
19 maart ontvang ook nog eens 20% 
korting op een nieuwe outfit!
Neem voor meer informatie contact 
op met de Shoeby winkel in de buurt. 
Deelname is gratis, maar meld je wel 
even aan in de winkel.

Over Shoeby
Shoeby heeft altijd de nieuwste fa-
shion voor een vriendelijke prijs. Het 
dameslabel Eksept vind je exclusief 
bij Shoeby. Voor heren is er het eigen 
label Cult Edition. Verder zijn er voor 
de kids de eigen labels: Jill en Jilly voor 
meiden, Mitch en MTC voor jongens. 
Daarnaast heeft Shoeby een uitge-
breid assortiment basics, jeans, schoe-
nen en accessoires. In onze winkels 

krijg je, naast een kop koffie, ook een 
uitstekende service. Thuis shoppen 
kan ook: shoeby.nl is 24/7 open!
Wil je altijd als eerste geïnformeerd 
worden over de nieuwste collecties, 
speciale aanbiedingen en de laat-
ste modetrends? Schrijf je dan nu op 
shoeby.nl in voor de Shoeby Newslet-
ter, onze digitale nieuwsbrief.

Kidscollectie Shoeby: Jilly & Mitch!
De kidscollectie van Shoeby combi-
neert Fashion & Fun. Hippe kids vin-
den er naast de stoerste kleding (in de 
maten 92 t/m 176) ook een funcorner 
waar zij zich kunnen vermaken met 
spelcomputers, tv’s en luisterzuilen 
met populaire hits. Daarnaast zijn er 
regelmatig leuke (instore) acties en 
prijsvragen waarbij ze kans maken 
op mooie prijzen. Jilly & Mitch maakt 
onderdeel uit van Shoeby, de Neder-
landse fashionformule met ruim 250 
winkels in Nederland en België.

advertorial

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

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

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Wij bedanken:

Cor ’t Fruitboerke
Slagerij 

Christian Verheijen 
Jumbo Supermarkten

Kantinepersoneel 
Rhode

voor de heerlijke 
maaltijden

die we gezamenlijk 
konden nuttigen.

Ook bedankt: 
RKSV Rhode voor het 
beschikbaar stellen 

van de kantine
op zondag en dinsdag 

tijdens carnaval.

Kapel de Neultuuters
KV de Narrenkap
CV ’t Skrothupke.
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Onderstaande sponsors 
maakten voor 

CV ’t Skrothupke
    de geslaagde carnaval 

en deelname aan de 
optocht mogelijk:

- Café Oud Rooy
- Rien van Genugten

- Naai en Borduurstudio 
Bon Floor

-Traiteur en Slagerij 
Christian Verheijen

- Verrijkerverhuur van Eck
- Elbeco Houtbewerking

- IJzervlechtbedrijf 
Kees de Jong

- TVE Reclameproducties
- RWP Audio & Lighting

- Van Berkel Landschap & Infra
- Vd Vleuten Electrotechniek BV

- Houtbedrijf v Aarle
- Bouwmarkt Forum

- Kapteijns Partyverhuur 
- Jumbo Supermarkten 

- Holé Containers Veghel

Controle

Afgemat met het hart
in de keel,
wachtend op het doodvonnis
van de chirurg

En in de verte
schemert zijn gestalte,
komen zijn woorden krakend over :

“We gaan er tegenaan
met kobalt.”

Je bent duizelig,
wil naar buiten,
midden in een weiland staan

Geen geur van lysol,
chloroform maar

van hooi, stallen,
koeienstront

    Kees Hermis

Uit: Weerbarstig landschap, 1992

Bedankt!!

Stichting Papgat wil iedereen be-
danken voor alle hulp die geboden 
is tijdens de brand van de Prinsen-
wagen op zondagmiddag. Een spe-
ciaal woord van dank aan Rien Ver-
hagen, brandweer, slachtofferhulp, 
burgemeester Peter Maas, Firma 
van Berkel en CV 't Skrothupke! 
Dankzij hun hebben we er toch 
een skôn fist van kunnen maken. 
BEDANKT!!

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oederode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

SchijndelSint-Oedenrode

Zo klein,
zo mooi,
zo lief,
zo dapper!

Eindelijk thuis
Sara

Catharina Wilhelmina
30 november 2013

Zusje van Stan

Erik & Joyce
Ollandseweg 63

5491 GR Sint-Oedenrode
Erik: 06-14981678
Joyce: 06-24884782

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!



Woensdag 5 maart 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 

MooiRooikrantDe10 

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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ik zoek een baan

veel mensen zijn naarstig op zoek 
naar werk. de redactie van demooi-
rooikrant wil werkloze rooiena-
ren de kans geven om zich gratis te 
presenteren via dit medium. bent u 
werkloos en wilt u een oproep plaat-
sen in demooirooikrant? stuur dan 
een mail naar redactie@demooirooi-

krant.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit een duidelijke (pas)foto 
en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). vermeld uw contactgege-
vens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u 
op kunnen nemen.

Switch VIP avond als ultiem vrouwenuitje

Het merendeel van de aanwezige da-
mes tijdens de jaarlijkse VIP-avond 
van Switch Fashion & Lifestyle was 
zodanig enthousiast dat ze ook vol-
gend jaar aanwezig willen zijn. Wat 
wil je ook als champagne, kleding, 
haar en make-up de boventoon voe-
ren. Het zijn de ideale ingrediënten 
van een ultiem vrouwenuitje, hoe-
wel ook enkele mannen de weg naar 
Switch wisten te vinden.

De VIP-avond begint een traditie te 
worden. Ieder jaar als Switch Fashion 
& Lifestyle een jubileum viert, haalt 

het alles uit de kast om de klanten 
te verwennen. Toeval of niet, eige-
naresse Dolinda Opheij won onlangs 
een champagnetoren bij drankenhan-
del De Leijer. Die kon ze vorige week 
dinsdagavond mooi inzetten. Met een 
glas bubbels in de hand trokken de 
over het algemeen
vrouwelijke gasten langs de kle-
dingrekken om de nieuwe collectie te 
spotten. “Daar hebben we veel
positieve reacties op gekregen”, ver-
klapt Dolinda die een week eerder 
de collectie nog aangevuld heeft met 
mooie artikelen uit Italië.

De hoofdgast van de avond was mo-
del en tv-persoonlijkheid Maria Tailor. 
Ze heeft onlangs het
kledingmerk Collection PRC nieuw 
leven in geblazen. BN’er of niet, ze 
bleek totaal niet arrogant om
de loterij te leiden en met klanten op 
de foto te gaan. Ook Savohs hair – 
skin - make-up gaf advies, maar dan 
wel op een ander vlak. Je raadt het 
al, op het gebied van haarmode en 
make-up. Vooral de flipp-ins bleken 
populair. Evenals vorige keer werd 
ook nu een loterij gehouden. Irene 
Rooijakkers, Jail van Brunschot, Milou 
Bloks, Kim Derks-vd Ven en Tonnie 
Toelen wonnen een cadeaubon van 
Switch. Jenny Ebbenn werd verblijd 
met de Tangle Teezer van Savohs.

De collectie van SWITCH is steeds in 
beweging, zo wordt binnenkort het 
betaalbare merkje Vila aan de dames-
collectie toegevoegd. Sinds kort  zijn 
Sparkz, Sweet Revenge en Collection 
PRC bij SWITCH verkrijgbaar. Zo is 
de prijsopbouw van de collectie goed 
van laag tot midden prijsklasse. De 
teenscollectie is een regelrechte hit, 
met Antony Morato Junior als para-
depaardje. De herencollectie is aange-
vuld met veel Italiaanse merkjes met 
betaalbare prijzen en die in Nederland 
nauwelijks vertegenwoordigd zijn. 

eigenaresse dolinda opheij (l) en maria tailor van het 
kledingmerk Collection PrC.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Vrachtwagenchauffeurs
functie-eisen: 

- In het bezit van rijbewijs voor vrachtwagen met aanhanger;
- Flexibel in werktijden;

- We zijn op zoek naar dag- en nachtchauffeurs;
- fulltime en parttime behoren beiden tot de mogelijkheden;
- Bij voorkeur enige ervaring in bloemen/plantentransport.

Wanneer je interesse hebt in bovenstaande vacature, kun je 
contact opnemen met onderstaand adres. 

Central Point Brabant
Liempdseweg 31

5492 SM Sint-Oedenrode
Mob. 06-10838281

Vacature

Personeel

Gevraagd:
Enthousiaste/representatieve medewerker(sters) 

voor in de bediening

Weekendhulpen voor de bediening en afwas

Tevens gevraagd:
Kok voor ongeveer 

20 uur per week

Markt 32 , 5492 AB Sint-Oedenrode
0413-471000 | www.pastorie.nl

Gevraagd voor:

De Pastorie 
exclusieve damesmode 

& 
exclusieve schoenen  

Enthousiaste en representatieve
part-time verkoopster

Heeft u belangstelling 
dan verzoeken wij u en mailtje te sturen naar:

info@pastorie.nl

Markt 32 , 5492 AB Sint-Oedenrode
0413-471000 | www.pastorie.nl

Gevraagd voor:

De Pastorie 
exclusieve damesmode 

& 
exclusieve schoenen  

Enthousiaste en representatieve
part-time verkoopster

Heeft u belangstelling 
dan verzoeken wij u en mailtje te sturen naar:

info@pastorie.nl

Heeft u belangstelling
dan verzoeken wij u een mailtje te sturen naar:

info@pastorie.nl

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot

Op zondag 23 maart houdt wijk-
vereniging Eerschot in wijkcentrum 
Meerschot aan de Heistraat 22 te 
Sint-Oedenrode een markt voor kin-
derkleding en speelgoed.  De markt 
is van 10.00 tot 12.00 uur geopend. 
Entree bedraagt 1 euro.  

Voor deze markt zijn alle tafels al 
verhuurd.

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

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

Geen zorgen voor morgen

Het thema van de carnavalsmis za-
terdagmiddag na de sleutelover-
dracht was 'geen zorgen voor mor-
gen'. Diaken Wilchard Cooijmans en 
pater Pushpa Raj verzorgden de mis, 
die zoals de naam het al aangeeft, 
helemaal in het teken stond van car-

naval. De koren Aurora en De Rooi 
Tulpen zorgden samen met de skrot-
kapel voor de muzikale omlijsting 
van de Heilige Mis.

Carnaval moet je zonder zorgen vie-
ren. Dat was de boodschap die zo-

wel Diaken Wilchard Cooijmans en 
pater Pushpa Raj als ook prins Erwin 
Pap de eerste en jeugdprins Willem 
brachten tijdens de carnavals mis af-
gelopen zaterdag. Traditiegetrouw 
gaan de prins en zijn gevolg na de 
sleuteloverdracht naar de kerk. Dit 
jaar was het niet anders.

De mis was geheel in carnavaleske 
stijl. Zo stond diaken  De preek van 
diaken Wilchard Cooijmans stond 
in teken het carnaval. Hij vertelde 
daarin over het bezoek van zijn 
hoogste baas, paus Fransiscus, aan 
Brazilië. Maar ook een verhaal over 
een bezoek dat de paus incognito 
aan New York bracht ontbrak niet.

Ondanks de oproep voor een carna-
val zonder zorgen, stond vicevoor-
zitter Henry van der Zanden aan het 
eind van de mis even stil bij de zieke 
president van Papgat. Zoals bekend 
is de president van de stichting Pap-
gat ernstig ziek en kon daarom niet 
bij alle activiteiten aanwezig zijn.

Nadat de beide pastores iedereen 
een onbezorgd carnaval hadden ge-
wenst kon het feest echt losbarsten.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Mooi op  leeftijd
Massale bijeenkomst collectanten reumafonds
Dinsdagavond 25 februari hielden 
Paul van de Laar en Sjaantje Jon-
kers (organisatoren Reumafonds 
Sint-Oedenrode) samen met Nan-
cy den Oudsten (regiocoördinator 
Reumafonds) een bijeenkomst voor 
alle collectanten. Reden van deze 
bijeenkomst was om alle vaste col-
lectanten in het zonnetje te zetten, 
want zonder hen gaat de collecte 
niet door. Tevens was dit de aftrap 
van de reumacollecte.

Alle collectanten die langer dan vijf 
jaar collecteren werden gehuldigd en 
ontvingen een gedenkteken en een 
bloemetje.
 “Dit jaar collecteren we het in het 
bijzonder voor de jeugd met reuma”, 
zegt Nancy. “Rond de drieduizend 
Nederlandse jongeren tussen de 
twaalf en twintig jaar hebben last van 
deze ziekte. Je kunt het niet altijd aan 
iemand zien, vandaar dat het ook niet 
zo bekend is. Deze groep moet dus 
extra in het daglicht gezet worden. 
We willen ons niet alleen inzetten voor 
medicatie, maar ook voor begrip. Het 
geld dat we inzamelen wordt daarom 
niet alleen gebruikt voor wetenschap-
pelijk onderzoek, maar ook om het le-
ven van de reumapatiënt van vandaag 
aangenamer te maken.”
Nadat de organisatoren en de regio-
coördinator hun zegje hadden gedaan, 
riepen ze de namen van alle vrijwilli-
gers die vijf jaar of langer collecte-
ren. Ze werden in groepen ingedeeld: 
5 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar, 15 t/m 
24 jaar, 25 t/m 29 jaar en collectan-
ten meer dan 30 jaar actief. De langst 

collecterende collectant is Betty van  
Genugten die 39 jaar actief is. Per 
groep mochten deze naar voren ko-
men om op de foto te gaan en ont-
vingen bloemen als bedankje voor hun 
inzet. “Het is OKÉ wat deze mensen 
doen”, aldus Paul, zelf ook reumapati-
ent.  Op het eind werd er een groeps-
foto gemaakt van alle collectanten.

Het Reumafonds strijdt al meer dan 
85 jaar voor een beter leven met 
reuma vandaag en een leven zonder 
reuma morgen. Dit doet het door het 
financieren van onafhankelijk weten-
schappelijk onderzoek, het geven van 
voorlichting en het opkomen voor 
mensen met reuma. Reuma is een 
verzamelnaam voor meer dan hon-

derd aandoeningen aan gewrichten, 
spieren en pezen. De ziekte komt op 
alle leeftijden voor. Bijna twee miljoen 
mensen leven dagelijks met pijn, stijf-
heid en vermoeidheid als gevolg van 
deze ziekte. De meeste vormen van 
reuma zijn behandelbaar maar nog 
niet te genezen.

In de week van 10 tot en met 15 
maart gaan ze weer met de bus rond. 
Er worden nog enkele collectanten 
gezocht, die in overleg een route toe-
bedeeld krijgen. Aanmelden kan bij 
Paul van de Laar via de mail: p.vd.
laar@kpnmail.nl of telefonisch 0413-
475814 of bij Sjaantje Jonkers 0413-
476429.

Opwarmer carnaval in Odendael

De sleutel was nog niet officieel 
overgedragen aan de Prins, maar 
de bewoners van Odendael wilden 
toch alvast in de carnavalsstemming 
komen. Dat gebeurde op woensdag 
26 februari, toen ze vermaakt wer-
den met meerdere optredens. Dit 
werd mede mogelijk gemaakt door 
het bestuur van carnavalsstichting 
Papgat, de Raad van Elf, de Ka-
tholieke Bond voor Ouderen en de 
directie en medewerkers van Oden-
dael. De overgang tussen de optre-
dens werd muzikaal begeleid door 
het Seniorenorkest Dommelvolk on-
der leiding van Peter Willems.

De jeugdprins nam samen met zijn 
gevolg het podium in beslag. Na een 
korte toespraak gaf hij het woord 
aan tonprater Ad van Acht, alias “Co 
de Pin” (in het telefoonboek als Pin 
Co de) om het publiek in een lach-
stemming te brengen. Dat lukte wel 
degelijk, want zijn grappen waren 
vooral op de Rooise politiek gericht. 
Met zijn Partij voor de Eenvoud en 

de leus: “Heddur ok zo de ‘P’ in? 
Stem dan Co de Pin!”, probeerde 
hij zoveel mogelijk mensen over te 
halen om op hem te stemmen. Dat 

ging aardig de goede kant uit, totdat 
burgemeester Peter Maas opbelde 
met de melding dat zijn partij ongel-
dig is verklaard.
“De Buuven” betraden toen het po-
dium. Er ging eventjes iets mis met 
de microfoon, maar dat hield Anne 
van Beljouw, Ellis Rijkers en Dorien 
Willems niet tegen om op de fiets 
te stappen voor het goede doel. Dit 
werd gevolgd door een dans van 
Sunrise, waarna de pauze aanbrak. 
Het publiek moest afscheid nemen 
van de jeugdraad van elf die via de 
traditionele polonaise het gebouw 
verliet.
Andere optredens waren Gerrit van 
Roosmalen met “Dorusku Diepen-
dael”, Ard v.d. Eertwegh en Patrick 
van Nuland: “2 wijkagenten”, Hèd-
de èfkes met “Het familie-die-nee” 
en tot slot zang van Bertine v.d. 
Boom en Lydia de Weert. Typetjes 
in de zaal voor de ontvangst werden 
gespeeld door Hans van Hattum, 
Anja Hebing en Suus Laurey. 

Een boottochtje op de Theems met 
de Philharmonie Zuid-Nederland

Donderdag 20 februari bezocht de 
cultuurclub van de KBO het lunch-
pauzeconcert (openbare repetitie) 
in het Philips Muziekcentrum in 
Eindhoven.

In dit lunchpauzeconcert, tevens een 
openbare repetitie, speelde de Phil-
harmonie Zuid-Nederland, onder 
leiding van dirigent Jan Willem de 
Vriend, Water Music of Wassermu-
sik. Dit stuk is een van de bekend-
ste composities van Georg Friedrich 
Händel. Hij schreef deze compositie 
in opdracht van een diplomaat, ba-
ron Von Kielmansegg, om op 17 juli 
1717 uitgevoerd te worden ter ge-
legenheid van een boottocht op de 
Theems. De tocht begon 's avonds 
om acht uur. In de grootste boot za-
ten 50 musici. Koning George I gaf 
een souper in Chelsea dat tot twee 
uur 's nachts duurde. Vervolgens 
stapte het gezelschap opnieuw in 
de boten. Tot Whitehall dreven ze 
stroomafwaarts, want het was aflo-
pend tij. De Water Music werd die 
avond drie keer gespeeld. Het was 

inderdaad genieten van deze wa-
termuziek. Voor slechts twee euro’s 
konden we mee, met dit muzikaal, 
prachtig uitgevoerde boottochtje 
op de Theems. De tijd vloog om en 
we behielden droge voeten. 

(Op 20 maart bezoekt de cultuur-
club het Philipsmuseum, U kunt 
zich nog steeds aanmelden bij Harry 
van Oorschodt 
(Harry.vanoorschodt@gmail.com of 
0413-477179)

 
Voor de gezellige 
      busreizen! 
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man en mode 
20 jaar

Dit gaan wij grandioos vieren. Laat u zich bij 
ons kleden dan maakt u kans op de vol-
gende prijzen:

HOOFDPRIJS: 
Charmehotel binnen de versterkte burcht 
van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Het hotel kreeg recent een 
vierde ster en biedt een geslaagde com-
binatie van moderne kamers in een mid-
deleeuws decor. Gastronomisch een geves-
tigde waarde en een uitgelezen uitvalsbasis 
om de Franse Ardennen te ontdekken.
Inbegrepen

•         2 nachten
•         2x ontbijtbuffet
•         2x 3-gangendiner

2e PRIJS 
Kledingset 
Gerits man en mode 
t.w.v. € 250,00

3e PRIJS 

Dinerbon t.w.v. € 100,00

Markt 28 5492 AB Sint Oedenrode
T (0413) 47 70 30 www.geritsmode.nl

Persoonlijke aanmelding op Zwijsen en Fioretti

Voor leerlingen van groep 8 én hun ouder(s)/
verzorger(s) is de overgang van het basison-
derwijs naar het voortgezet onderwijs een 
flinke stap. Het Zwijsen College en het Fio-
retti College vinden het belangrijk om al bij de 
aanmelding persoonlijk kennis te maken met 
de nieuwe leerling en zijn of haar ouder(s)/
verzorger(s). Zij nodigen u van harte uit op 12, 
13 of 17 maart om uw kind persoonlijk in te 
schrijven.

Leerlingen verlaten hun vertrouwde school-
omgeving en komen in een compleet nieuwe 
dynamiek terecht. Beide scholen bieden brug-
klassers en hun ouder(s)/verzorger(s) daarbij 
de nodige begeleiding en ondersteuning. Dat 

begint al bij de aanmelding van het kind als 
nieuwe leerling.
 
Op woensdag 12 maart en donderdag 13 maart 
kunnen nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s) terecht tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Op maandag 17 maart kan dat tussen 16.00 
en 17.00 uur. Voor het Zwijsen College (havo-
mavo, havo, atheneum en gymnasium) aan het 
Prins Willem Alexander Sportpark 15 in Veg-
hel en voor het Fioretti College (mavo, vmbo 
en praktijkonderwijs) aan de Muntelaar 4 in  
Veghel. Op www.fioretticollege.nl en  
www.zwijsencollege.nl vindt u informatie over 
de formulieren en gegevens die meegebracht 
dienen te worden.

Grien Kien, 
funkienen met een lach en een traan
Vanaf vrijdag 4 april aanstaande zal De Vriend-
schap elke 2 maanden een hilarische avond or-
ganiseren waarbij kienen met een lach en een 
traan centraal staat. Als gastvrouwen zullen 
twee dames, genaamd ‘de Carolientjes’  het 
publiek entertainen.

Naast het niet al te serieuze kienen zal de avond 
verder opgeleukt worden met de nodige lied-
jes, sketches en veel ander gezwets. Tevens zijn 
er met het kienen prachtige prijzen te winnen. 
Tijdens elke editie zal tevens een gastoptreden 
plaatsvinden. In de editie van 4 april zal dit nie-
mand minder zijn dan Paul de Corte, mede ei-
genaar van De Vriendschap.

Dus heb je zin in een gezellig avondje uit? Kom 
dan gezellig mee doen en laat je verrassen! De 
eerste editie van Grien Kien zal plaats vinden 
op vrijdag 4 april. De zaal zal open gaan om 
19.00 uur, aanvang van de Grien Kien is 20.30 

uur. Entree is gratis voor iedereen, kienkaarten 
zijn te koop a € 5,00 per stuk! 
Meer informatie? Kijk op de website 
www.devriendschapboskant.nl

advertorial

Ook in 2014 een Seniorenmarkt

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april houden de 
Vrienden van Odendael de jaarlijkse Senioren-
markt in Odendael.

Met het oog om een nog bredere aansluiting 
te vinden met de Rooise senioren gaat Oden-
dael weer twee dagen lang functioneren als de 
ontmoetingsplaats waar het bedrijfsleven en de 
vrijwilligersorganisaties hun producten en dien-
sten presenteren. De seniorenmarkt staat net 
als voorgaande jaren weer boordevol met en-
thousiaste en gemotiveerde standhouders die 
de bezoekers graag ontvangen en hun produc-

ten en/of diensten tonen. Aan het producten- 
en dienstenaanbod, de ambiance en het gezel-
lige sfeertje in Odendael zal het ook in 2014 
niet liggen. Voor elke bezoeker is er wel iets 
te vinden of aanleiding om het uitstapje naar 
Odendael te maken. 
Ondernemers en vrijwillige organisaties die nog 
willen deelnemen zijn van harte welkom. Im-
mers, Odendael is dermate groot dat de orga-
nisatie altijd wel een kraamplekje kan inlassen 
voor nieuwe deelnemers. Vrijdag 11 april is de 
Seniorenmarkt van 16:00 tot 21:00 uur en za-
terdag 12 april van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Project Papgat zorgt voor feestje op rotonde
Via Facebook werd het 
groots aangekondigd; 
Project Papgat. Er hing 
een mysterieus deken 
overheen. Waar zou het 
ingelaste feestje plaats-
vinden? Een paar uur 
voor de parade werd 
het bekendgemaakt. De 
rotonde bij de Hambrug 
zou het toneel vormen. 
Massaal trok jeugd er 
naar toe om een feestje 
te bouwen. Dat lukte pri-
ma. Onder een stralende 
zon werd er flink gehost. 
Een mooie verrijking van 
de Rooise optocht. 
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Ik gao vur ’n aander de aasse nie uitkruije.
Ik ga voor een nader de kastanjes niet uit het vuur halen.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Een uit-
gebrande prinsen-

wagen en een jeugdprins
met een leus dat ie alles

in vuur en vlam
zet...

Stripfiguren gepikeerd over 
gang van zake tijdens optocht...

Zou
fijn zijn als we 

hier zelf nog wat
mogen ver-

zinnen!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Eugene Willems

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Jos Schepens
Salviastraat 6

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.

Ochtendgloren

het is nog vroeg
als de nacht eindigt en de 
uil van het donkere licht
voor mij uit zweeft naar 
de blauwe fontein
waar druppels
schitteren in vlagen
van de stervende
maneschijn

door knarsende kiezelstenen
schuifel ik naar de bank
gelegen aan het pad
langs de waterpartij
hier zet ik mij neder
en zie de dag traag
ontvouwen met een 
schaduw aan mijn zij

deze plek van eindeloze duur
schept vreugde in een 
onnoemelijk ogenblik
hier ontmoet ik de schepping
waar licht en teer ruisen
van de waterstralen
het wonder opnieuw
in mij laat dalen

 

Dit was voorlopig de laatste Puzzel je Stuk

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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:  
CAMPING DE KIENEHOEF

ANKE VERHOEVEN
SCHERMERHORNSTRAAT 18

Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

10 verschillen aswoensdag: genoeg is genoeg
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Optocht onder stralend zonnetje, maar met donkere wolk

Een stralend zonnetje bracht zon-
dag duizenden mensen op de been 
voor de Rooise carnavalsoptocht. 
Die optocht begon elf over een op 
de markt en iets na drie uur was 
de eerste wagen daar weer terug. 
De prinsenwagen die als laatste 
op de markt vertrok, zou daar niet 
meer terugkeren. Ter hoogte van de 
Odaschool vatte de wagen vlam en 
brandde volledig uit. Ondanks de 
aanstaande verkiezingen, ontbraken 
echte politieke items in de optocht 
van 2014. 

Traditiegetrouw reed Wilhelmke Pap 
samen met dorpsveldwachter Fons 
Laenen voorop in de optocht. Daar-
na volgde startnummer één. Samba 
Rooi, dat gedost in Braziliaanse kle-
dij, maar in Papgatse kleuren het 
publiek met haar Zuid-Amerikaanse 
klanken opwarmde beet het spits af. 

Weieven prominent aanwezig
De Weieven is ieder jaar prominent 
aanwezig in de Rooise optocht. 
Waanden zij zich vorig jaar nog in 

het oerwoud, dit jaar hing het 
oostelijkste buurtschap van onze 
gemeente de kloon uit. Verkleed als 
clowns, hadden zij zich gekloond. 
Na de gekloonde clowns van de 
Weieven volgde er weer een illus-
ter duo, Colinda Markus en Loes 
Gloudemans liepen als twee kakwijf-
fies met hun kakdoos in de optocht.

Alcoholverbod
Vriendengroep 'De Klumpkes' stak 
de draak met het alcoholverbod in 
de optocht. Alhoewel de draak ste-
ken? De blauwe kratjes uit Lieshout 
waren leeg, zoals het in de optocht 
hoort. Wellicht had de draak van 
de Klumpkes niet alleen haast om 
snel naar volle kratten uit Lieshout 
te gaan, maar was de draak van 
'De Klumpkes' juist wel zo snel on-
derweg omdat Bianca Laenen en 
Miranda Nouwens als de Jachtsters 
hem te dicht op de hielen zaten.

Jeugdprinsenwagen in teken van 
vuur en vlam
Hoe actueel het thema van jeugd-

prins Willem zou zijn om Wilhelmke 
Pap in Vuur en Vlam te zetten, kon 
de stichting jeugdcarnaval vooraf 
niet bevroeden. Maar wellicht was 
het beter geweest, als de 'brand-
weermannen' die Prins Willem en 
zijn gevolg begeleidden, bij prins Er-
win in de buurt waren gebleven. 

De loopgroep van Priscella en Coby, 
die direct achter de jeugdprinsenwa-
gen liep met als thema ''t Valt nie 
mee, mè ons twee' had het maar 
zwaar. Maar zoals een van de be-
snorde dames opmerkte, het gaat 
wel steeds beter met ons twee, dus 
wellicht dat het gisteravond met ein-
de van de carnaval allemaal toch wel 
mee viel, wie zal het zeggen?

Motorhuwelijk
MC Oll an de kant liep, of beter 
gezegd reed, al een paar dagen 
vooruit. Zij waren volop bezig met 
de voorbereiding van het onechte 
huwelijk dat een paar dagen later 
in Boskant voltrokken zou worden. 

Gekleed als ware motorduivels 
ronkten en cirkelden zij om het 
aanstaande onechte paar.

Dat Nijnsel geografisch het 
dichts van alle Rooise kernen bij Tirol 
ligt onderstreepten de Heikneuters 
maar eens een keer. Met koebellen, 
Tiroler klederdracht en Alpenmuziek 
lieten zij zien dat je met deze da-
gen helemaal niet naar Oostenrijk 
of Zwitserland af hoefde te reizen. 
Après-skiën kan ook gewoon in Pap-
gat.

Van carnaval word je melig
De Lèpkes uit Olland zochten hun 
heil het afgelopen carnaval in de 
bakkerij. Ze werden er zelfs hele-
maal melig van. Maar dat er ook 
meer gebakken kan worden dan 
alleen brood, lieten de eierbakkers, 
cupcakebakkers en de bitterballen-
bakkers zien. En nadat de krenten-
broodbakker de krenten uit de pap 
had gevist kwam D'n Egelantier met 
ander visje om de hoek, namelijk een 
fijn visje. Daarvoor hadden ze niet 
hun spaarpot, maar hun complete 
aquarium omgekiept. Zeepaarden 
en zeegod Neptunus. De dames van 

de Lepkes die met hun enorme cup-
cakes de aandacht van het manne-
lijke publiek opeisten, wisten in elk 
geval de jury te imponeren.

Strippen in de optocht
Waar 'De Pleintrekkers' economi-
sche kansen zagen in de woning-
markt, daar zagen 'De Plekkers' kan-
sen op een heel andere markt. Voor 
de carnavalsvereniging, die haar 
oorsprong in 't Everse heeft, lijkt de 
stripmarkt een uitkomst uit de fi-
nanciële problemen te bieden. Maar 
tussen strippen en strips zit nog een 
heel verschil.

Raad van Elf te voet
En ja, dan het einde van de optocht 
zag er heel anders uit dan gepland. 
Want Prins Erwin reed niet met de 
prinsenwagen mee achteraan in de 
optocht. Door het uitvallen van de 
prinsenwagen door brand moest de 
prins noodgedwongen plaatsnemen 
op de wagen van zijn eigen clupke 't 
Skrothupke. Toch had de prins nog 
geluk, want voor hem was er plaats 
op de wagen, maar de Raad van Elf 
moest de rest van de optocht te voet 
afleggen.

Ook jeugdoptocht trekt veel bekijks

Jeugdprins Willem mag trots op zijn 
‘onderdanen’. Hij heeft met eigen 
ogen gezien dat niet alleen de gro-
te optocht van Papgat veel bekijks 
trekt. Ook de jeugdoptocht is popu-
lair onder de Rooienaren. De straten 
in het centrum werden goed gevuld 
met publiek. Enthousiast juichten 
ze de stoet toe. Hiermee werd de 
nare nasmaak van de optocht van 
zondag weggespoeld. De jeugdraad 
was ook getuige van de brand en 
dat heeft best veel indruk gemaakt. 
De eregast van de jeugdoptocht was 
niemand minder dan President van 
Papgat, Coes van der Coelen. Hij 
liep een eindje mee en toonde zich 
een fiere President. Kijk voor alle 
foto's op www.mooirooi.nl

De Uitslag:

Grote Wagens
1e prijs: Wij zen in den 7e himmel 
mé ons Angels (Sanne, Rens, Nikki, 
Luuk, Roel, Mirthe, Joep, Niels, Mei-
ke)
2e prijs: Met carnaval gaan wij uit 
ons dak!! (De Eerschotse Narren)
3e prijs: Indianenstam. (Indianen-
stam)
4e prijs: Prinsen van ons Eerschot 
alle twee, da wordt deez carnaval tof 
hé. (Syl, Sam, Marlon, Ferry, Brian, 
Jente, Lotte, Suus, Danoe, Lynn)
   
Kleine wagens 2 tot 4 meter
1e prijs. Wilt van carnaval. (Teun,Tijs, 
Stijn, Pleun, Jouri, Jens, Marit, San-

ne, Rik)
2e prijs. Wij zijn  niet bang voor vuur 
en vlam. (Freek, Sito, Jaap, Stef, 
Jens)
3e prijs. Waar is Fikkie. (Sam, Wout, 
Joep, Guus)
4e prijs. Het gaat als een lopend 
vuurtje door de stad, wij zijn de sol-
daten van Papgat. (Verschuyten)
5e prijs. Gaan met die banaan. (Tyn, 
Tijs, Jesse, Roel)
  
Kleine wagens
1e prijs. Mi carnaval kunne wellie 
ons ei goewd kwijt (Egelmeers/Hul-
sen)
2e prijs. Het Oranjehuis (Matte, 
Jorn, Jur)
3e prijs. Gangsterwagen, wij gaan 

onze gang(ster). (Jorit, Julius)
4e prijs. De Smilies. (De Smilies)
5e prijs. Cow girls. (Nikki, Maud, 
Wiep)

Grote loopgroepen
1e prijs. Met carnaval gaan wij uit 
ons dak!! (De Eerschotse Narren)
2e prijs. Vanaf nu is het een groot 
circus (Groep 8 BS Kienehoef)
3e prijs.  Wellie staan paraat vur al 
wa in vuur en vlam staat. (Groep 
1b/2b BS Eerschot)
4e prijs.  Raad van Elfjes. (Groep 7 
BS Kienehoef)
5e prijs.  Wellie make van Eerschot 
de kleurrijkste wijk van Papgat. 
(Groep 1/2a BS Eerschot)

Kleine loopgroepen  
1e prijs. Wij vlammen door Pap-
gat! (Sanne, Hannah, Birte, Fenne, 
Meda, Yvon, Mirthe, Yasmin)
2e prijs.  In Juni vlammen we met 
de bal, maar nu eerst… Carnaval 
(Menno, Luc, Remco, Sjoerd)
3e prijs. Deze cupiaantjes zetten ie-
dereen in vuur en vlam. (Mexxim, 

Britt, Imke, Luuk, Timon)
4e prijs. Deze carnaval zijn we over-
al.( Kinderen van Hamond)
5e prijs. Roddels gaan als een lopend 
vuurtje. (Janne, Iris, Elma, Marjolijn)

Individueel  
1e prijs. Wij hebben ze  niet alle ze-
ven. (Fabiën, Britt, Sylke)
2e prijs. Rooi Donders. (Femke, 
Yentle)
3e prijs. Spreken is zilver, zwijgen is 
goud. (Tesse, Noa, Quincy)
4e prijs. Mi deez daag geef ik nog 
wat gas bij (Gus Leijtens)

Kijk voor 
meer foto’s op 

www.mooirooi.nl
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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
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale aangiften voor 
particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 | info@N-K-B.nl | www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Snoeiwerkzaamheden en blad ruimen;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat. Eerste 10 rijlessen voor 380 
euro! 06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails: natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
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 koop mooie Chihuahua pups 
geboren 20-1-2014 
een reutje, twee teefjes geënt gechipt 
en ontwormd 
06-21849007
--------------------------------------
Boek Kapel vd Heilige Martinus
Met de mantel der liefde
Nu te koop voor € 11,11
Verkrijgbaar bij het Paperas of via 
www.martinuskapel.nl
--------------------------------------
Vakantie appartement in Oba, te Ala-
nya, Turkije.6 pers. met zwembad. 
300 meter van zee.Meer informatie: 
www.homeaway.nl/vakantiewoning/
p1147997
--------------------------------------
Horloge batterij vernieuwen.
Horlogebandjes.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

Gezondheid

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

Gezocht

Enthousiaste Basgitarist M/V gezocht 
voor Rooise Rockband.
Voor informatie bel 06-29294690 of 
06-47858015.
--------------------------------------

Interieur

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

   
Deze meiden zijn 
mooi gekleed. Maar 
wie zijn deze dames 
en waar en wan-
neer is deze foto ge-
maakt?
We horen het graag 
van u! Bellen kan via 
0143-479322, mai-
len mag ook naar 
redactie@demooi-
rooikrant.nl. Anders 
bent u welkom in 
ons kantoor aan de 
Heuvel 17.

Oplossingen:
Foto boven: Buiten 
bij Café de Jacht - 
heeft tien jaar be-
staan - ten tijde van de jaren ‘60, vermoe-
delijk zitten mijn zus en broer daar. Foto 
midden (terras bij Café de Jacht): v.l.n.r. 
Tom Kluijtmans, Willem van de Sande, 
Antje van de Sande en de andere twee 
zijn onbekend. Foto onder (binnen in het 
café): v.l.n.r. Mia van de Sande, Jan La-
tijnhouwers, (Ikzelf) Mies van de Sande, Antje van 
de Sande
mies van de sande

Deze foto’s zijn gemaakt bij het Cafe van Piet v/d.
Sande aan de Lieshoutseweg. Onderste 
foto staat moeder van de Sande achter de 
tap, de jonge man met de bril op aan de 
bar is zoon Mies van de Sande de andere 
is Jan Latijnhouwers,de dame is niet her-
kenbaar. Foto is van begin 1960.
jos Wijn.

Historische beelden

Marktplein

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden, Zwart etui met sleutels
tel 0413-479322
--------------------------------------

Diversen

9 maart vlooienmarkt Sporthal Strijp 
Rijstenweg 7 Eindhoven.9-16 uur.
90 kramen bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Tweedehands speelgoed, baby en 
kinderkledingbeurs.
180 kramen in de Dreef in Aarle-
Rixtel. 23 maart van 11:00-14:00 
www.kinderkledingbeurs.net
--------------------------------------

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

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

Glimmende helmen en ronkende motoren

Gebroederlijk stuurden de leden 
van de twee motorclubs hun boli-
des het Ritaplein in Boskant op. In 
hun midden reden Little Mieke van 
de Klemmende Zuiger en Big Jack 
Daytona. 

Voor hen was het een zeer speciale 
dinsdagochtend omdat ze voor de 
kerk in de onecht zouden worden 
verbonden door burgemeester Piet 
Klaasen en pastoor in de leer Ed-
ward van den Elzen alias Grad Don-
ders. De meest speciale gast keek 
toe vanuit zijn pausmobiel. Ja, Jaske 
Leenderts lag er prima bij en hield 
het overzicht. Het was druk voor 
de kerk. Van een gespannen sfeer 
tussen de twee motorbendes was 
geen sprake. Liefde en samenhang 
overheersten. Toen de damp van de 
benzine net was opgetrokken en de 
erehaag van oude banden ten vol-
ste was gebruikt, kon de plechtig-
heid beginnen. Na veel grappen en 
grollen werden de ringen uiteindelijk 

om de vingers ge-
schoven. Wat restte 
was een feestmaal en 
bijpassend feest. De 
“boerenbruiloft”was 
weer geslaagd. Het 
is inmiddels een niet 
weg te denken tradi-
tie geworden.
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& WelzijnZorg
Woning ‘past’ niet bij je gehandicapte kind. En dan?
Je hebt het mooi voor elkaar. Je huis 
boven de bakkerij is mooi verbouwd 
en de toekomst daar ligt open. 
Huisje boompje beestje en een bak-
kerij, dus altijd brood op de plank. 
Maar dan blijkt je vijfde kindje zeer 
beperkt geboren te worden. Rob is 
rolstoelafhankelijk en ineens is die 
mooie bovenwoning niet meer zo 
makkelijk. Een trap op af. Een bad-
kamer waar je niet met een rolstoel 
in kunt komen en een bad is dan he-
lemaal niet makkelijk.
 
door gitte van den eertwegh

Wel verbouwen, niet verbouwen
Veel gesprekken met de gemeente 
en in eerste instantie leek het huis 
nog aanpasbaar. De tekeningen 
werden gemaakt en na veel touw-
trekken en discussies mochten we 
dan gaan bouwen. Helaas werd Rob 
heel vaak ziek en de ene ziekenhuis-
opname volgde de andere opname 
op. Vele operaties volgden. Het was 
een periode waarin je al je energie 
moest steken om je gezin en de bak-
kerij draaiende te houden. Verbou-
wen? Nee dat konden we er echt 
niet bij hebben.
 
Met mijn zoon op m’n rug de trap 
op
We zijn nu zes jaar verder en het huis 
is nog steeds niet aangepast. Een 
paar keer per dag loop ik met Rob 
op de rug de trap op en af omdat 
hij gewoon naar school gaat. Maar 
doordat Rob nu veel meer zorg no-
dig heeft dan we ooit hadden kun-
nen denken, heb ik niet alleen Rob 
op mijn rug. Ook een infuuspomp 

moet je steeds meedragen.
 
Zeer intensieve zorg
Rob kan wel eten, maar hij neemt 
zijn voeding bijna niet op. Ook son-
devoeding bleek niet te gaan en 
daarom is hij nu afhankelijk van TPV 
(voeding via het infuus). Maar ook 
alle medicijnen gaan via het infuus 
en zodoende zit Rob regelmatig vast 
aan drie pompen. Een grote infuus-
paal staat nu in de kamer. Een kamer 
met op en afstapjes waardoor Rob 
als hij aan volledig infuus zit genood-
zaakt is om op bank te blijven zitten. 
Nergens kan hij dan naar toe, omdat 
de rolstoel niet naar boven kan.
 
Rob wassen is meer dan een uitda-
ging
Ook het wassen is geen doen meer. 
Momenteel kan ik hem alleen was-
sen door een babybadje in de woon-

kamer te zetten en zijn haren daarna 
te wassen, liggend op de bank met 
een emmer eronder. We moeten er 
wel steeds opnieuw om lachen om-
dat Rob het natuurlijk leuk vindt om 
de vloer nat te maken en ik dan met-
een de kamer mag dweilen, maar 
dat is dan ook weer gebeurd.
 
Geen verbouwing mogelijk
De verbouwing die eerst zou kunnen, 
is door de toenemende zorgvraag 
helemaal niet toereikend. Hellingen 
en een infuuspaal gaan namelijk niet 
samen. De infuuspaal waaraan soms 
drie verschillende zakken hangen 
valt gewoonweg om op een helling. 
Heel erg gevaarlijk dus. Ook de bad-
kamer zou veel te klein worden. De 
rolstoel en de infuuspaal zouden er 
niet eens inpassen.

Maar wat nu. De woning boven de 

Ik kom niet voor op de stemlijsten, 
toch is mijn partij heel groot
Per 1 januari 2015 valt Jeugdzorg, 
waaronder pleegzorg, onder de ver-
antwoordelijkheid van de gemeenten. 
Om er voor te zorgen dat er aandacht 
blijft voor het belang van pleegkin-
deren en om aan te geven dat er nog 
altijd een tekort is aan pleegouders, 
voert naam Oosterpoort campagne 
om het onderwerp hoog op de agen-
da van de verschillende politieke par-
tijen te krijgen. Kies mij! staat voor 
al die pleegkinderen die wachten op 
een plekje in een pleeggezin.

Een pleeggezin is het beste alternatief 
voor kinderen die niet bij hun eigen 
ouders kunnen opgroeien. In 2012 
hebben 20.949 kinderen in Nederland 
voor korte of langere tijd gebruik ge-
maakt van pleegzorg dankzij de inzet 
van 16.330 pleeggezinnen. In de af-
gelopen tien jaar is het aantal kinde-
ren dat gebruik maakt van pleegzorg 

verdubbeld. Bij Oosterpoort wonen 
jaarlijks zo’n 500 kinderen bij 400 
pleeggezinnen.

Kies mij!
www.pleegzorg.nl

Verkiezingen?

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn De Meierij is steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor uiteenlopende 
vragen. Deze keer vragen wij uw bij-
zondere aandacht voor:

De Vriendendienst is een onderdeel 
van de Reinier van Arkelgroep. Zij 
zoeken maatjes voor mensen met 

psychische of psychiatrische proble-
matiek, deze mensen wonen zelf-
standig. 
U staat er als vrijwilliger niet alleen 
voor! Zij organiseren scholing, werk-
overleg en groepsbegeleiding voor 
vrijwilligers. Daarnaast bieden zij de 
vrijwilligers de mogelijkheid om tij-
dens speciale bijeenkomsten met el-
kaar kennis te maken en ervaringen 
uit te wisselen.

De Beheerstichting Bloemenwijk 
(beheert de voormalige Vossen-
bergschool) in de wijk Boschweg 

in Schijndel vraagt vrijwilligers voor 
het verrichten van allerlei hand- en 
spandiensten in het gebouw en die 
eventueel zelf ook graag meedenken 
om meer activiteiten te ontplooien.

Voor aanmelding of informatie kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Welzijn De 
Meierij, telefoon 073 – 544 14 19 of 
stuur een e-mail naar: 
steunpunt@welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze website voor al 
onze vacatures en activiteiten 
www.welzijndemeierij.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

bakkerij is niet te verkopen. En ver-
huren zou kunnen na een gigantisch 
dure verbouwing maar dat schiet 
dan ook niet op. De gemeente heeft 
geen andere woning voor ons be-
schikbaar. Huizen zijn er wel, maar 
niet geschikt voor zes kinderen. Wat 
nu?
De situatie is inmiddels niet meer te 
doen. Rob zit te vaak op de bank en 
kan geen kant op. Gevangen in de 
woonkamer. Er is een mogelijkheid, 
maar dan moeten we verhuizen. 15 
kilometer verderop, met de nodige 
impact voor de kinderen. Maar het 
betekent wel dubbele woonlasten.
 
Hartverwarmende acties
Ineens is daar Post voor kanjers. Zij 
hebben een stichting opgericht en 
gaan geld inzamelen om ons gezin 
te helpen naar de andere woning 
te kunnen verhuizen. De gemeente 
gaat nu wel helpen met een gedeel-
te van de woningaanpassing daar, 
maar dan nog is er heel veel geld 
nodig om daar te kunnen wonen. 
Er is momenteel een veiling gestart 
om dit geld binnen te kunnen halen 
en ook komt er een benefietconcert. 
Ze verkopen kaarten en staan op 
braderieën etc. Nooit gedacht dat 
we nog afhankelijk zouden worden 

van de gulle giften van veel, heel 
veel lieve mensen. Het was ook een 
moeilijke beslissing om hier ja tegen 
te zeggen.
 
Ideeën zijn welkom
Maar ontroerd zijn wij er zeker door 
en eindelijk lijkt na 6 jaar aan deze 
moeilijke situatie een eind te komen 
dankzij vele lieve mensen. Maar we 
zijn er nog lang niet, want de acties 
zijn nog maar net gestart..  Kijk op 
de facebookpagina van ‘Vrienden 
voor Rob’. En misschien heeft ie-
mand nog een idee om geld in te 
zamelen. Iedereen zo bedankt!
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Boskantse mensen zijn niet alleen gezellig (tijdens carnaval storten ze zich in het feestgedruis), ze zijn ook nog eens � ink creatief. Dat was zaterdag 
wel te zien aan de jeugdoptocht die door het dorp trok.

De actualiteit werd zeker niet ontweken. De Olympische Spelen kwamen aan bod, evenals het Harley-huwelijk wat dinsdag werd voltrokken. Stoere 
bikers lieten zich zien in Boskant. Ze kregen de publieksprijs en dat was niet door angst ingegeven. De aankleding was gewoon prima. Tess en Jolanda 
deden ondanks een “verkoudheid” gewoon mee en sleepten de eerste prijs binnen in de categorie individueel of twee personen. Brian, Stefan en Koen 
werden als beste beoordeeld door de jury in de categorie kleine groepen drie tot zes personen.
Het belangrijkste thema wat op dit moment speelt in het kerkdorp is het sluiten van de kerk. ‘Boskant valt van z’n geleuf’ sneed dat onderwerp geraf-
� neerd aan en dat leverde de eerste prijs op in de categorie Grote groep/wagens en al wat rijdt.

Categorie 1. Individueel 1 of 2 personen
1. nr.14  ”Snotchi”. Tess en Jolanda
2. nr.11   “Wij schaatsen niet op ijs, maar willen wel de hoofdprijs”. 
  Shiela en Amber                                                                
3. nr. 8  “In verband met carnaval”. Fem en Hein

Categorie 2. Kleine groep 3 tot 6 personen
1. nr. 5   “Ei goaw kwijt.” Brian, Stefan en Koen 
2. nr.13  “Spiegelbeeld”. Glen, Noa, Fenna, Levi en Jessi
4. nr. 9 “ Naast een patatkraam nu ook een chinees in de race”. Lenne, Meike en Lynn

Categorie 1. Grote groep/wagens en al wat rijdt
1. nr. 7  “Boskant valt van z’n geleuf”. Ruben, Mirthe, Ron, Aniek, Yvon, Jenny, Joris, 
  Lars en Sandra 
2. nr 10  “Wild van d’n carnaval”. Families van de Biggelaar, van de Oever 
  en Olislagers
3. nr  6  In d’n himmel mi ons Angels”. Niels, Joep, Meike, Sanne, Rens, Mirthe en Nikki.

Publieksprijs; Ïn d’n Himmel mi ons Angels”. Niels, Joep, Meike, Sanne, Rens, Mirthe en Nikki.

BOSKANT TOONT HAAR CREATIVITEITBOSKANT TOONT HAAR CREATIVITEIT

� neerd aan en dat leverde de eerste prijs op in de categorie Grote groep/wagens en al wat rijdt.
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Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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

Boskant toont haar creativiteit
Boskantse mensen zijn niet alleen ge-
zellig (tijdens carnaval storten ze zich 
in het feestgedruis), ze zijn ook nog 
eens flink creatief. Dat was zaterdag 
wel te zien aan de jeugdoptocht die 
door het dorp trok.

De actualiteit werd zeker niet ontwe-
ken. De Olympische Spelen kwamen 
aan bod, evenals het Harley-huwelijk 
wat dinsdag werd voltrokken. Stoere 
bikers lieten zich zien in Boskant. Ze 
kregen de publieksprijs en dat was 
niet door angst ingegeven. De aan-
kleding was gewoon prima. Tess en 
Jolanda deden onlangs een “ver-
koudheid” gewoon mee en sleepten 
de eerste prijs binnen in de categorie 
individueel of twee personen. Brian, 
Stefan en Koen werden als best be-
oordeeld door de jury in de categorie 
kleine groepen drie tot zes personen.
Het belangrijkste thema wat op dit 
moment speelt in het kerkdorp is 
het sluiten van de kerk. ‘Boskant valt 
van z’n geleuf’ sneed dat onderwerp 
geraffineerd aan en dat leverde de 
eerste prijs op in de categorie Grote 
groep/wagens en al wat rijdt.

Categorie 1. 
Individueel 1 of 2 personen
1. nr.14 ”Snotchi”. Tess en Jolanda

2. nr.11 “Wij schaatsen niet op ijs, 
maar willen wel de hoofdprijs”. 
Shiela en Amber                                                                
3. nr. 8 “In verband met carnaval”. 
Fem en Hein

Categorie 2. 
Kleine groep 3 tot 6 personen
1. nr. 5  “Ei goaw kwijt.” Brian, 
Stefan en Koen 
2. nr.13 “Spiegelbeeld”. Glen, Noa, 
Fenna, Levi en Jessi
4. nr. 9 “Naast een patatkraam nu 
ook een chinees in de race”. Lenne, 
Meike en Lynn

Categorie 1. 
Grote groep/wagens en al wat rijdt
1. nr. 7 “Boskant valt van z’n ge-
leuf”. Ruben, Mirthe, Ron, Aniek, 
Yvon, Jenny, Joris, 
Lars en Sandra 
2. nr 10 “Wild van d’n carnaval”. 
Families van de Biggelaar, van de 
Oever en Olislagers
3. nr  6 In d’n himmel mi ons An-
gels”. Niels, Joep, Meike, Sanne, 
Rens, Mirthe en Nikki.

Publieksprijs; Ïn d’n Himmel mi ons 
Angels”. Niels, Joep, Meike, Sanne, 
Rens, Mirthe en Nikki.

Dansmariekesfestijn overtreft zichzelf wederom

Ieder jaar lijkt het dansmarie-
kesfestijn in Boskant zichzelf te 
overtreffen. Het dansfeest werd 
voor de vijfde keer op rij door de 
Lèpkes georganiseerd in samen-
werking met De Vriendschap.  
Steeds meer dansgroepen sluiten 
zich aan en ook het verrassings-
element lijkt elk jaar uitgebreider 
te worden. 

De meiden van Sunrise zetten 
meteen de toon voor de avond. 
“Dat gaat wel goed komen, pap-
buiken en papbuikinnen”, gaf pre-
sentator Edward van de Elsen aan. 
Hij hoefde niet meer te zeggen, 
want ook bij het optreden van de 
Plekkers spatte het plezier vanaf. 
Floris, voorzitter van de Heeren 
adjudant, vond hun lachende ge-
zichten super gaaf. De heikneuters 
hadden met hun bont gezelschap 

duidelijk al ervaring opgedaan bij 
de Nijnselse bonte avonden. Aan 
het eind van de avond gingen zij 
dan ook met de wisseltrofee aan 

de haal. 
Maar voordat het zover was, volg-
den er nog heel wat verrassingen. 
“Mijn onechte bruidegom had 
zijn aanhang meegenomen naar 
de Bonte avond in Olland, dus wij 
wilden er hier ook bij zijn”, zei de 
toekomstige bruid ‘Little Mieke 
van de klemmende zuiger’. Of zij 
zelf ging optreden? “Nee hoor, wij 
komen gewoon kijken”, was haar 
respons. Toch stond er later  een 
Ollandse dame op het podium te 
dansen. Even later nog een, en al 
snel stond er een hele groep: in-
clusief de onechte bruid. Over ver-
rassingen gesproken…

De Bobliners hadden geen geheim 
optreden, maar ze lieten wel een 
mooie dans zien. Alles viel op zijn 

plek en het publiek scandeerde: 
‘We want more’. Het publiek had 
geluk, want er volgde nog meer. 
Ook de Hofdames & Co hadden in 
hun drukke programma weer tijd 
vrij gemaakt om een leuke act in 
elkaar te draaien. 

Hierna stapten de Heeren Adju-
dant op het podium om de ballo-
tage rondom Adjudant Paul af te 
ronden. Om aan te tonen dat hij 
een volwaardig lid van de Heeren 
Adjudant is, moest Paul in zijn ge-
heel ‘In de blote kont’ zingen. Ten 
overstaan van de Prins, hun dames 
en de gehele zaal zong hij het lied 
vol overtuiging uit zijn ‘blote bol’. 
De ballotagecommissie kon niet 
anders dan hem zijn embleem te 
overhandigen en hem officieel toe 
te laten tot de Heeren Adjudant. 
Het programma ging verder met 
’t Skrothupke. Zij verrasten Prins 
Erwin, Heer Adjudant Paul en hun 
dames met een onverwacht optre-
den dat zeer origineel en knap in 
elkaar zat. 

Terwijl de jury de punten telde, 
nam Dennis van Rensch, mede-
eigenaar De Vriendschap, het 
publiek tot slot mee in een mas-
sale danspartij. Het dansfestijn had 
zichzelf overtroffen: een geweldi-
ge aftrap voor carnaval in Papgat.
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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 10 maart 2014 vindt plaats van 
8.30 – 9.30 uur.

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-
Oedenrode, Politie, Brandweer, Ambu-
lancezorg, Hartstichting en EHBO een In-
braak 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-Oedenrode, 
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 een mail te sturen naar 
aed@rooihartsafe.nl 

Verder is er tijdens deze middag een in-
fomarkt. Op de markt kunt u informatie 
krijgen over hoe u uw woning en de di-
recte omgeving daarvan veiliger kunt ma-
ken. Reden hiervoor is de sterke stijging 
van het aantal woning inbraken in Sint-
Oedenrode. Om inbraak tegen te gaan 
en de veiligheid te verbeteren, werken 
gemeente en politie nauw samen. Maar 
gemeente en politie kunnen dit niet al-

leen, 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, bur-
gerparticipatie, burgervrijwilligers, buurt 
informatie netwerk, burgernet, brandpre-
ventie, inbraakcijfers, babbeltrucs etc. 

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

Verder is er de mogelijkheid om een 
ambulance 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 taak-
veld Integrale Veiligheid van de gemeente, 
via telefoonnummer 0413-481911. 

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

Ontwerp bestemmingsplan Huisakkerweg 16-18 
Sint-Oedenrode
Ontwerp bestemmingsplan 
Huisakkerweg 16-18 Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend, dat met ingang 
van 6 maart 2014 tot en met 16 april 
2014 het ontwerp bestemmingsplan 
Huisakkerweg 16-18 (NL.IMRO.0846.
BP2014NIJ01HSAK16-ow01) met bijbe-
horende stukken ter inzage ligt.

Informatie over het plan
Het bestemmingsplan biedt een juri-
dische regeling voor het wijzigen van 
de bestemming op de locatie Huisak-
kerweg 16-18 van ‘Wonen- twee aan-
eengebouwd’ naar ‘Wonen- vrijstaand’. 
In de eindsituatie zal dit resulteren in 
twee vrijstaande woningen in totaal, 
waaronder de bestaande woning aan de 
Huisakkerweg 18.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan Huisak-

kerweg 16-18  is met ingang van don-
derdag 6 maart 2014 tot en met woens-
dag 16 april 2014 in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis 
is op werkdagen geopend tussen 9.00 
en 12.30 uur. Tevens is het ontwerp 
bestemmingsplan raadpleegbaar op de 
landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Vanaf donderdag 6 maart 2014 tot en 
met woensdag 16 april 2014 is het voor 
iedereen mogelijk om schriftelijk een 
zienswijze in te dienen bij de gemeen-
teraad van Sint-Oedenrode, postbus 
44, 5490 AA Sint-Oedenrode. Tevens is 
het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in 
te dienen. Hiervoor kunt u contact op-
nemen met de heer J. van de Wijdeven 
van het team ruimtelijke ordening, tele-
foonnummer: 0413-481320.

Bekendmaking ontwerpbesluit 
“tijdelijke voorzieningen parkeerterrein”

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning, uitgebreide procedure voor het 
realiseren van tijdelijke voorzieningen 
parkeerterrein aan de Koninginnelaan 
ongenummerd.

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend dat zij 
voornemens zijn om voor de volgende 
aanvraag een omgevingsvergunning te 
verlenen voor een periode van 5 jaar, 
voorbereid met de uitgebreide proce-
dure en met toepassing van de tijdelijke 
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 
tweede lid van de Wabo:
•  Sint-Oedenrode, Koninginnelaan on-

genummerd, kadastraal bekend ge-
meente Sint-Oedenrode, sectie ODR01 
I nummers 6818 en 4186 gedeeltelijk , 
voor het realiseren van tijdelijke voor-
zieningen parkeerterrein ten behoeve 
van de sportschool Koninginnelaan 2.

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de overige bijbehorende stukken lig-

gen met ingang van donderdag 6 maart 
2014 gedurende zes weken op werk-
dagen ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Te-
vens is deze bekendmaking digitaal te 
raadplegen op de website 
www.sint-oedenrode.nl 

Zienswijzen
Tijdens deze periode van ter inzage 
legging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijk zienswijzen 
inbrengen tegen het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning. Deze zienswijze 
bevat uw naam, adres, motivatie, da-
tum en een handtekening. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders, 
Postbus44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u binnen genoemde 
termijn een afspraak maken met me-
vrouw C. van Baar van team BM, bereik-
baar op telefoonnummer 
0413- 481 911. 

Verkiezing van de Nederlandse leden van het 
Europees Parlement
registratie eu-onderdaan als kiezer

Als u niet over de Nederlandse natio-
naliteit beschikt, maar wel onderdaan 
bent van een lidstaat van de Europese 
Unie (EU) dan kunt u zich laten registre-
ren als kiezer voor de verkiezing van de 
Nederlandse leden van het Europees 
Parlement.

U kunt zich registreren als u aan de vol-
gende voorwaarden voldoet: 
•  U moet op dinsdag 8 april 2014, de dag 

van kandidaatstelling, ingeschreven 
staan in de basisregistratie personen 
(BRP) in een Nederlandse gemeente; en

•  U moet op donderdag 22 mei 2014, de 
dag van de stemming, 18 jaar of ouder 
zijn; en

•  U mag niet uitgesloten zijn van het 
kiesrecht in Nederland of in een an-
dere lidstaat van de EU.

Als u zich wilt registreren als kiezer dan 
wordt het verzoekschrift tot registratie 
(model Y32) u op verzoek toegezonden. 
Als u eenmaal als kiezer staat geregis-
treerd dan blijft deze registratie gelden 

zolang u bent ingeschreven in de BRP in 
een Nederlandse gemeente.

Bij het indienen van uw verzoekschrift 
moet u verklaren dat u niet bent uitge-
sloten van het kiesrecht en dat u uit-
sluitend in Nederland van het kiesrecht 
gebruik zal maken. Het verzoekschrift 
moet uiterlijk dinsdag 8 april zijn ont-
vangen door de gemeente. Verzoeken 
die na deze datum worden ontvangen 
gelden pas voor de volgende verkiezing 
van de Nederlandse leden van het Euro-
pees Parlement.

Als u nog vragen heeft, neem dan con-
tact op met bureau verkiezingen van de 
gemeente Sint-Oedenrode. Bel 0413-
481303 of mail naar 
info@sint-oedenrode.nl.

Betreft: Registratie EU-onderdaan als 
kiezer
Inzage- en beroepstermijn: N.v.t..
Wie kan bezwaar maken: N.v.t.

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 in-
gezameld, wanneer dit schriftelijk is 
aangemeld op dinsdag 4 maart bij de 
Van Kaathovengroep. De kosten hier-
voor bedragen € 20,- voor het wit- en 
bruingoed en € 0,185 per kilo (met een 
minimum bedrag van € 18,15) voor grof 
huishoudelijk 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 machtigings-
formulier via www.sint-oedenrode.nl 
downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 
gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-

vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. 
Dit formulier/deze kaart moet op dins-
dag 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 opha-
len.
Bruikbare spullen kunnen naar de Kring-
loopwinkel aan de Sluitappel 17a (na te-
lefonische aanmelding: 0413-490950).

Michel Habraken

Waar Nijnsel en Rooi 
samenkomen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Damesfiets en flatscreen gestolen 
uit woning
Donderdag 27 februari hield de 
politie haar preventieavond om 
woninginbraken tijdens carnaval te 
voorkomen. Hier trok een inbreker 
zich echter niks van aan.

Deze drong tussen 13.30 en 19.30 
uur toch een woning aan de Phi-
lippusstraat binnen en ontvreemde 
een damesfiets en flatscreen. Heeft 
u informatie over deze daad? Neem 
dan contact op met de politie via: 
0900 88 44.
De politie houdt vaker preventie-
avonden om burgers te adviseren 
hoe ze het best een inbraak kun-
nen voorkomen. Simpele trucs, zo-
als het aan laten van de verlichting, 
kunnen al een hoop schelen.

Twee auto-inbraken in 
parkeergarage
Tussen woensdagmiddag en don-
derdagochtend vond er een in-
braak plaats bij een afgesloten par-
keergarage aan het Odaplein. Er 
werden meerdere spullen uit twee 
geparkeerde auto’s gehaald.

De wagens waren niet afgesloten, 
waardoor ze ten prooi vielen. Op 

een spiegel na, was er geen braak-
schade aan de vervoersmidde-
len. Er werd een klein bedrag aan 
muntgeld en een onderdeel van 
een navigatiesysteem gestolen. De 
politie onderzoekt nog hoe men de 
garage is binnengedrongen.

Brandweer rukt uit voor 
brandstichtingen
De Rooise brandweer beleefde 
van maandag op dinsdag een zeer 
onrustige nacht. Op meerdere 
plekken, voornamelijk in de wijk 
Eerschot, werden meerdere bran-
den gesticht. Zelfs de collega’s uit 

Schijndel moesten komen assiste-
ren. Dat geeft de omvang aan van 
het aantal brandjes.

De brandjes varieerden van een 
kledingcontainer bij een super-
markt tot heggen tussen huizen 
in. ’s Nachts bleef de brandweer 
en politie in de straten surveilleren, 
maar niemand is bij de kraag ge-
vat. De brandweer bluste brand-
jes in de Hertog Hendrikstraat, de 
Martenstraat, de Merimondstraat, 
de Roesmontstraat en de Mero-
destraat. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Politie drukt burgers met neus op de feiten
Op donderdag 27 februari 2014 tus-
sen 19.00 uur en 21.00 uur is door 
de politie in samenwerking met 
Wovesto en de gemeente een pre-
ventieve actie gehouden in verschil-
lende wijken in Sint-Oedenrode.

De wijkagenten van Sint-Oeden-
rode, Anita van Erp en Frans van 
Rozendaal, zijn met negen burger-
vrijwilligers de wijk ingegaan. Anita 
van Erp ging “undercover” de wijk 
in verkleed als inbreker. Opzet van 
deze actie was om mensen erop te 
wijzen dat het belangrijk is om alles 
in en rondom de woning goed af te 
sluiten. Ook als men gewoon thuis is.

Duidelijk was dat dit geen overbo-
dige actie is geweest; -Poorten in 
brandgangen waren niet afgesloten 
waardoor de fietsen op de achter-
plaats en in de niet afgesloten schu-
ren meegenomen konden worden. 
-Verschillende auto’s op straat waren 
niet afgesloten met soms waarde-
volle goederen daarin. -Garagedeu-
ren niet afgesloten. -Op een woning 
stond zelfs de huissleutel nog in het 
slot waardoor je wel erg makkelijk 
binnen kon komen. -Bij een woning 
was de achterpoort en de achterdeur 
open. Hierdoor kon de politie vrij de 
woning in waar werd geconstateerd 
dat er niemand thuis was.

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
Weievenseweg 8 5491RG 17-02-2014 Bouwen veldschuur / loods
Bestseweg 3 5492VH 18-02-2014 Realiseren bed and breakfast
Schijndelseweg 69 5491TA 18-02-2014 Bouwen van een overkapping
Van Homberghlaan 11 5491GM 19-02-2014 Plaatsen dakopbouw
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Eversestraat 55 5491 GR  6 weken, t/m Gebruiken bedrijfswoning als   
  16-04-2014 plattelandswoning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Boskantseweg 43 5492 BV 27-02-2014 Bouwen winkelruimte
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Spierkesweg 20 5491 RJ  Verbreden stal en aansluiten stal 
   op luchtwasser
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
6 maart 2014 ter inzage.

Verleende bouwvergunningen
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Hoogstraat 20 5492 VW 25-02-2014 Bouwen biggenstal; 
   betreft vergunning 2e fase
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Inzameling oud papier
Donderdag 6 maart
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Vrijdag 7 maart
•  Buurtvereniging Vressel; container vrij-

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

Zaterdag 8 maart
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de 
ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de ge-
bruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden 
van de Florisstraat, en een gedeelte 
van de Zwembadweg;

Woensdag 12 maart
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 25 februari 2014 tot 
en met 3 maart 2014 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van CV de Heikneuters voor het hou-

den van een vlooienmarkt op 30 maart 
2014 in zalencentrum de Beckart, Oude 

Lieshoutseweg te Sint-Oedenrode. 
Deze aanvraag geldt tevens voor de 
jaren 2015 tot en met 2018.

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

Evenementen

VVD
VVD staat in Olland vooral voor Volledig Vrije Doorgang. Bij de vorige 
verkiezingen  vier jaar geleden  kreeg ieder in Olland  een plaatselijke 
aanvulling in de bus van het verkiezingsprogramma.

Met daar voor Olland een zeer belangrijk item, namelijk  vrije doorgang 
naar Liempde. Met deze belofte haalde de partij in Olland aanzienlijk veel 
meer stemmen. Met zelfs een VVD wethouder met wegen en verkeer in 
de portefeuille zou het zeker voor Olland  beter moeten gaan worden. 

Nu, vier jaar verder nog geen enkele verbetering zelfs geen terugkoppe-
ling.  Gevolg voor Olland,   dubbele reisafstand  Liempde – Olland. Dwars 
door de kom Liempde  extra verkeersdruk  op de Bobbenagelseweg. Wat 
nog steeds erger gaat worden, nu bijna ieder navigatiesystemen met deze 
afsluiting geüpdatet is.

m. van hoof
roest 2a

Bibliotheek misère
Tijdens het presenteren van de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad 
stak één lid haar vinger op: zij wilde weer wethouder worden.

Deze wethouder, met de lege portemonnee, betreurde het, dat de Bi-
bliotheek toch op de Markt in het centrum bleef. Kennelijk moet deze 
wethouder, met de lege portemonnee, haar gram halen door de Bieb in 
Boskant te sluiten!! Deze wethouder is, nota bene, lid van de partij 
H a r t  v o o r  R o o i …… Heb je ’t ooit zo zout gegeten?

m. de reus
marijnenstraat 29

Lezerspodium....
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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-Centrum                      
10.30-11.30

10 maart              
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.00-17.00

11 maart              
Bijeenkomst integratie vrijwilligers
14.00-15.00

1e cursusavond Wandelen met God’, 
DGH 18.30-21.30
Bezinningsavond, parochiezaal Nijnsel                 
20.00-21.30
Bijeenkomst parochiebestuur
20.00-22.00

13 maart              
Ziekenbezoekgroep Martinus-C
13.30-15.00

14 maart             
Bijeenkomst nabestaanden, 
De Goede Herder 14.00-17.00
Pastoraal team 12.30-14.00
Rock Solid 19.00-20.30

17 maart              
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.45-14.30

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

Iedere gedoopte is een missionaris. Wij zijn geroepen om 
de Blijde Boodschap van het evangelie voor te leven in de 
wereld.

Paus Franciscus

genda

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 
bergen en door diepe dalen. Soms 
ervoeren 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, mee groeien 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 Johannes 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 sa-
men eten om 18:30 uur. Om onge-
veer 19:30 uur wordt er een korte 
inleiding over de Bijbelse figuur van 
die avond gegeven, waarna we 
met elkaar in discussie gaan over 
deze figuur. Hierbij staat uw eigen 
inbreng en beleving centraal. We 
willen graag naar aanleiding van 
het onderwerp van die avond met 
u nadenken over uw en ons eigen 
leven. We sluiten af om 21:30 uur. 
Vanwege de maaltijden is het van 
belang om uzelf op te geven via 
alphacursusrooi@gmail.com, of via 
informatie@heiligeodaparochie.nl. U 
kunt uzelf ook opgeven via het pa-
rochiebureau tijdens de openings-
tijden (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 
aanwezig kunt zijn.

Vastenboodschap
De jaarlijkse vastenboodschap van 
de Paus, gericht aan alle gelovigen 
van de Wereldkerk, kunt u lezen op 
de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl/wereld-

kerk. Armoede en misère zijn de 
sleutelwoorden in deze boodschap, 
die ons op weg wil zetten naar een 
vruchtbare beleving van deze veer-
tigdagentijd.

van de pastores

De bisschop op bezoek
De maand februari stond in het 
teken van het bezoek van Mgr. 
Hurkmans aan het dekenaat Sint-
Oedenrode / Veghel. Vorig najaar 
heeft de bisschop een begin ge-
maakt met deze bezoeken aan de 
dekenaten van ons bisdom. Na Oir-
schot / Bladel mochten wij als de-
kenaat in de voorbije maand gast-
heer zijn. De bisschop bezocht de 
vier parochie-eenheden binnen het 
dekenaat, de kloostergemeenschap-
pen en tal van instellingen, bedrijven 
en parochianen. Een heel inspire-
rend bezoek! Dat is het geluid wat 
je hoort, niet alleen van de mensen 
uit onze eigen Odaparochie, maar 
ook uit de parochies van Veghel, 
Schijndel / St. Michielsgestel en de 
Abdijparochies. Op een heel in-
formele wijze maakte de bisschop 
kennis met het kerkelijk en maat-
schappelijk leven in ons dekenaat. 
Het heeft Mgr. Hurkmans veel ge-
geven, maar ook ons als parochies. 
Verbanden zijn gelegd en contacten 

opgedaan. Toen begin 2009 het 
huidige dekenaat van start ging 
waren er nog bijna 25 zelfstandige 
parochies. Nu, vijf jaar verder, zijn 
al die parochies opgegaan in vier 
nieuwe eenheden. Het bezoek van 
onze bisschop was dan ook de eer-
ste gezamenlijke activiteit van het 
dekenaat nieuwe stijl. Met de pas-
tores en andere betrokkenen gaan 
we nu nadenken hoe we in de (na-
bije) toekomst het kerkelijk leven 
in deze regio inhoud en vorm gaan 
geven. We willen nadenken over 
de samenwerking tussen de vier 
parochieverbanden. We willen na-
denken over de samenwerking tus-
sen de pastores en de besturen. Het 
bezoek van Mgr. Hurkmans, en het 
voorbeeld van Paus Franciscus, mag 
ons allen inspireren om onze krach-
ten in te zetten voor de toekomst 
van de Kerk, hier in het mooie deke-
naat van Sint-Oedenrode/Veghel.
     
Pastoor vincent blom

Website 
Johannes XXIII

De Gemeenschap Paus Johannes 
XXIII, welke met onze Odaparochie 
is verbonden en waarvan leden wo-
nen in de pastorie van de Boskant, 
heeft een Nederlandstalige ver-
sie van de website gekregen. Deze 
van oorsprong Italiaanse Katholieke 
Gemeenschap is in alle continenten 
van de wereld aanwezig om daar 
“het zout der aarde en het licht 
der wereld” te zijn. Zowel in Sint-
Oedenrode (Boskant) en Liempde 
heeft de Gemeenschap van Paus 
Johannes XXIII familiehuizen. Op 
de nieuwe website leest u alles over 
deze bloeiende gemeenschap van 
authentiek christelijk leven.
Het adres van de website is: 
http://nl.apg23.org

TV-MIS op 9 maart

Komende zondag, 9 maart, wordt de 
eucharistieviering vanuit de St. Mar-
tinuskerk rechtstreeks uitgezonden 
via KRO / RKK. Aanvang van deze 
viering, op de eerste zondag van de 
veertigdagentijd, is om 10.30 uur. 
Voor het derde jaar zijn wij als paro-
chie gevraagd door KRO en bisdom 
om mee te werken aan het project 

van de TV-missen. Dit jaar wordt 
acht keer een eucharistieviering van-
uit onze kerk uitgezonden. Een aantal 
bijzondere plechtigheden volgt nog: 
in april Palmzondag, in juni het feest 
van Sacramentsdag en de laatste eu-
charistieviering is de nachtmis van 
Kerstmis. Vele dragen hun steentje bij 
aan de voorbereiding en de uitvoe-

ring van deze vieringen. Dat is mooi 
en versterkt de gemeenschapsband. 
De goede samenwerking tussen al 
die vrijwilligers en vrijwilligsters valt 
ook de mensen KRO en RKK op. Ze 
komen graag naar Rooi!! Op zondag 
9 maart heten wij ze weer van harte 
welkom en mogen wij met vele men-
sen in het land eucharistie vieren.
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Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Kerkberichten
Parochie H. Rita Boskant

Woensdag 5 maart 
om 19.00 uur eucharistieviering. 
Na de H. mis wordt het askruisje 
uitgereikt. Misintenties: Corne 
Sanders, Kee van der Schoot, Ge-
rard Persoons, Wim Jansen en An-
toon Ophei. Zaterdag 8 maart is er 
geen eucharistieviering.

Sint Genoveva-kerk, Breugel

Zaterdag 8 maart
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                    
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            

Zondag 9 maart
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Wil Peters, Jo Vermeulen, 
Netty Cornelissen-Wijn, Piet en 
Franciska Dillen-Heesterbeek.

Zaterdag 15 maart
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, Harrie Peters, 
Fransje van den Hoven-Martens, 
Mariette Heusschen-Hofman
 
De Goede Herder

Zaterdag 8 maart: geen eucharistie-
viering i.v.m. tv. Mis.
Zondag 9 maart 14.30u. 
Doop Esmée Smulders.

Parochie Liempde 

Zaterdag 8 maart 18.30 uur 
Wil en Gonda Smits – Smetsers
Theodorus en Bertha vd Velden
Adrianus Thomassen (verj)
Tiny Thomassen – Spierings (verj)
Marinus Bakx (sterfdag)
Zondag 9 maart  09.30 uur 
An Welvaarts – Dekker s(mgd)
Gijsbertus en Adriana Verhagen – 
den Otter (jgt)
Harrie van Hal
Janus Bressers (verj)

Maandag 10 maart 09.00 uur
Dinsdag 11 maart 10.30 uur Vlas-
wiek
19.00 uur kerk, voorafgegaan door 
bidden rozenhoedje
Woensdag 12 maart 19.00 uur 
Donderdag 13 maart 09.00 uur 
Hendrik v Rulo (jgt)
Vrijdag 14 maart 09.00 uur 

Overweging 8 en 9 maart
We zijn begonnen aan de veertig-
dagentijd. Of en hoe wij vasten is 
uiteraard een persoonlijke keuze, 
maar het hoort in zekere zin wel 
bij de navolging van Jezus. Ook Hij 
heeft immers veertig dagen gevast 
in de woestijn, zoals we dit week-
einde horen. En aan het eind van 
die periode werd Hij op de proef ge-
steld en uitgedaagd om niet de wil 
te doen van zijn Vader in de hemel, 
maar zijn eigen begeerte, zijn eigen 
honger naar macht te bevredigen. 
Jezus weigert en handelt daarmee 
precies gen gesteld aan Adam, die 
juist niet wilde gehoorzamen aan 
God. De vraag is: en wij? Wat doen 

wij temidden van alle bekoringen in 
onze samenleving? Gaan we daar 
gretig op in of beseffen we dat God 
iets anders van ons verwacht dsan 
egoïsme en materialisme? Wie vast 
geeft het antwoord…  

Let op: gewijzigde mistijden
Met ingang van de komende week 
is er een verandering in de tijden 
van de missen op maandag en dins-
dag. Dit omwille van de vieringen in 
de Vlaswiek die m.i.v. 11 maart her-
vat worden (zij het om de week). 
Voortaan is de mis op maandag 
om 09.00 uur, die van dinsdag om 
19.00 uur (om half zeven eerst ro-
zenkransgebed).

H. Martinus Olland

Zaterdag 8 maart 
Geen eucharistie.
Zondag 9 maart 11.00 u.
Doop van Justin van Creij.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 9 maart, 10.00 uur, 
Predikant Ds. B. Stigter.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag 9 maart 
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son

Zaterdag 8 maart
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intentie: ouders Van Dinter-
Pijnenburg

Zondag 9 maart
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties: Josephus en Anna v.d. 
Ven-Vesters, Piet van Helmond, 
Jef Bijvelds, Wil Mathijssen, Betsy 
van de Ven-Hooijmaijers, Joan-
nes van Och, ouders Kapteijns-v.d. 
Weideven, Antje von Reeken-
Vogels, Kees Verstaate, ouders 
Peeters-Goossens, Lous Petit-van 
Heijst, Frans van Aspert, Ankie 
van Beek, Francien van den Berg-
Heijmans, Onno van Buul, Nana 
van Diest-Lathijnhouwers, 
ouders Houwen-v.d. Sterren, Harrie 
Kuijpers, Frans Pangalila, Wim Saris, 
Jan en Nanny Venselaar-Schroots, 
Broor v.d. Ven, Harrie en Nelly 
Verkuijlen-Passier, Frida van de 
Heijden-Verbakel, Martijn en Rian 
Zandbergen-Bertens.

Maandag 10 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 12 maart
19.30 uur: Eucharistieviering

Proost gemeente Sint-Oedenrode
Als zestienjarige jongen behoor 
ik tot de doelgroep die de dupe 
moet wezen van wat de overheid 
besloten heeft. De leeftijdsgrens 
voor alcohol is naar achttien ge-
gaan en hier zou dus ook streng 
op worden gecontroleerd. Kortge-
leden gingen er nog drie Rooise 
horecabedrijven op de bon. Er 
gaan geruchten dat dit allemaal 
maar bangmakerij is, dus werd ik 
op pad gestuurd om op zoek te 
gaan naar de waarheid. Ik zou in 
het gemeentehuis een pilsje gaan 
drinken.

door: matthijs vos

De sleuteloverdracht met carnaval. 
Een prachtige gelegenheid om toe 
te slaan. Als correspondent betreed 
ik het gebouw om verslag te doen 
van deze jaarlijkse gebeurtenis. Ik 
ben dan ook alert op wat er om me 
heen gebeurt en schrijf alles op. 
Het valt me op dat er geen alcohol 
wordt geschonken. De serveersters 
lopen continu voorbij met glaasjes 
frisdrank op hun dienblad, maar er 

is nergens een pilsje te bekennen. 
In mijn hoofd heb ik de missie al 
geschrapt.

Wanneer de jeugdraad het ge-
bouw verlaat, wordt er ineens wel 
bier uitgedeeld. Eén van de ser-
veersters loopt op me af en vraagt 
naar mijn leeftijd. Ik lieg niet tegen 
haar en zeg dat ik zestien ben. Ze 
schudt haar hoofd en weigert mij 
het glas te geven. Wanneer ze 
wegloopt, krijg ik van een wille-
keurige omstander een glas met de 
alcoholhoudende vloeistof toege-
speeld. Hij knipoogt en zegt: “Het 
is carnaval.”

Een leuk tafereeltje, maar nog niet 
iets om de gemeente mee te be-
kritiseren. Ik krijg langzaam zin om 
het wat gewaagder aan te pakken. 
Op het moment dat ik dat denk, 
komt er een serveerder op me af. 
Hij ziet het blijkbaar allemaal niet 
zo nauw, want hij geeft mij zonder 
blikken of blozen een glaasje bier. 
Dit speelt zich allemaal af onder 
letterlijk toezicht van onze lokale 

bestuurders. 
Na afloop ga ik naar wethouder 
Hendriks om mijn leeftijd bekend 
te maken en te vertellen dat ik een 
biertje heb gedronken in het ge-
meentehuis onder haar toezicht. 
Ik vraag om haar reactie. “Uiterst 
spijtig dat dit heeft kunnen ge-
beuren. Ik had het eerlijk gezegd 
niet bewust gezien. Wij hadden 
beter moeten controleren en om 
legitimatie moeten vragen. Aan de 
andere kant, ik wist niet dat je zo 
jong bent, want je zit op het MBO. 
De fout ligt ook bij jou, want je had 
beter moeten nadenken en dus 
geen pilsje moeten pakken. Ho-
pelijk lukt het je volgend jaar niet 
meer.”

Het systeem is blijkbaar nog niet zo 
stabiel. Ook is er eigenlijk geen so-
ciale controle, want sommige vol-
wassenen helpen graag een handje 
mee om jongeren onder de acht-
tien toch alcohol te laten drinken. 
Ik vind het niet erg, maar ik denk 
dat de gemeente er iets minder te-
vreden mee is. Proost!

Met carnaval brandt er een kaarsje

Het is een eeuwenoude traditie om 
een kaarsje op te steken als er iets 
belangrijks staat te gebeuren. Met 
dat kaarsje geven mensen aan dat 
ze iets of iemand bijstaan. Dat kan 
tijdens een examen zijn, maar ook 
tijdens een operatie of een reis. 
Maar de Deurdouwers steken een 
kaarsje op tijdens carnaval. Vanaf 
zaterdagochtend elf over elf tot en 
met dinsdag brandde er een kaarsje 
in de Martinuskapel aan het Everse 
Akkerpad. Daarmee was ook het 
Rooise carnaval gezegend.

Er komen elk jaar opnieuw meer car-
navalsvierders op de zaterdagoch-
tend even naar 't Everse. Zij zijn daar 
getuige van het ontsteken van de 
carnavalskaars door de prins en de 
jeugdprins. Dit jaar alweer voor de 
elfde keer.  Die kaars bleef daar bran-
den tot en met dinsdag, het einde 
van carnaval. Samen met de carna-
valsmis later op de zaterdag belichtte 
deze gebeurtenis het van oorsprong 
katholieke karakter van carnaval.

Weer terug in de glazen bol
De twee prinsessen die Deurdouwer 
en oud-prins Tinus Kluytmans tij-
dens de prinsenzitting in zijn glazen 
bol zag, kwamen zaterdagochtend 
aan 't Everse Akkerpad even uit hun 
bol gekropen. Zij hielden ten over-
staan van de aanwezige carnavals-

vierders en prinsenkeuzecommissie 
een vurig en humorvol pleidooi om 
ook in Papgat een carnavalsprinses 
te kiezen. Of de dames ook kans 
maken om ooit tot prinses van Pap-
gat te worden gekozen is overigens 
nog maar de vraag. Tinus Kluytmans 
stuurde het tweetal na hun act weer 
terug in de glazen bol.

Voer Vur Deurdouwers
Piet Klaasen, die jarenlang bij de 
prinsenzittingen in de ton stond en 
zo de zaal wist te vermaken, heeft 
dit jaar andere aspiraties. Hij doet 
als lijsttrekker voor een politieke 
partij een gooi naar een raadsze-
tel. Omdat hij het afscheid van de 
ton nog niet had gevierd met zijn 
medecarnavalsvierders, trakteerde 
hij iedereen op een borrel. 'Voer 
Vur Deurdouwers', zoals hij het 
zelf noemde. Of de afkorting van 
de traktatie te maken had met zijn 
politieke kleur???

Grote schoonmaakdag pas op zaterdag 29 maart
In de aankondiging die vorige week 
in dit blad is verschenen, is een klein 
maar wel essentieel foutje geslopen. 
De schoonmaakdag wordt gehou-
den op zaterdag(morgen) 29 maart 
en niet op zaterdag (morgen) 15 
maart, zoals was aangekondigd. 
Onze (de organisatie) verontschuldi-
gingen daarvoor.

Hopelijk is dat voor diegenen die 
mee wilden doen geen probleem. 
Hopelijk zorgt de lente er voor dat 
de omstandigheden dan nog aange-
namer zijn! 
De opzet is in grote lijnen het zelfde 
als vorig jaar, alleen de verzamel-
plaats is gewijzigd:

-  verzamelen bij het gemeentehuis op 
’t Burg. Wernerplein om 09.15 uur

-  opening door Wethouder René 
Dekkers

- uitleg/toelichting/groepsindeling
-  uitreiking van hulpmiddelen, hesjes, 

zwerfvuilprikkers, handschoenen en 
vuilniszakken

- start opruimactie om 09.30 uur
-  afsluiting om ca 12.00 uur in het 

gemeentehuis op ’t Burg. Werner-
plein

Jong en oud kunnen een steentje bij-
dragen. Gezellig en actief 2,5 uur in 
de buitenlucht!
Wij rekenen op veel aanmeldingen, 
zodat we met z’n allen na afloop 
opgeruimd kunnen terugblikken op 

een geslaagde actie!

Aanmelden? Dat kan!
Als u (of iemand van uw vereniging 
of organisatie) zich aanmeldt voor 
woensdag 26 maart bent u zeker 
van een plaats in het “team”. Er zul-
len geen reserveringskosten worden 
doorbelast. Deelnemers zijn verze-
kerd van een plaatsje op de 1e rang!

Waar?
Bij ondergetekende!

Wil van der Linden
Kastanjestraat 17
5492 EZ Sint-Oedenrode
tel: 06-45757453
mail: w.vanderlinden7@chello.nl
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
Auto Christiano. Auto Christiano is de expert op het gebied van Italiaanse auto-
merken als Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia en Landrover. Op de website is dui-
delijk en snel te zien wat Auto Christiano voor u kan betekenen op het gebied van 
onderhoud en onderdelen. Het gaat niet alleen om auto’s maar bijvoorbeeld ook 
over Italiaanse scooters en andere producten. Kijk maar eens even op 
www.autochristiano.nl en stap in een stukje Italië.

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

1

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
Auto Christiano. Auto Christiano is de expert op het gebied van Italiaanse auto-
merken als Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia en Landrover. Op de website is dui-
delijk en snel te zien wat Auto Christiano voor u kan betekenen op het gebied van 
onderhoud en onderdelen. Het gaat niet alleen om auto’s maar bijvoorbeeld ook 
over Italiaanse scooters en andere producten. Kijk maar eens even op 
www.autochristiano.nl en stap in een stukje Italië.

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

1

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2
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Op maandagmiddag vinden in Sint-Oedenrode maar liefst drie kinderoptochten plaats. In Nijnsel, in het centrum van 
Papgat, maar ook in Olland, of ook wel Lolland genoemd. Een bijzondere stoet trok daar door de straten, door een regen van 
confetti met een neusje voor entertainment. De vele deelnemers wisten het mooi te brengen en ze bezorgden de toeschouwers 
dan ook veel plezier.  Kijk voor meer foto’s op www.mooirooi.nl

LOLLAND WEET HET 
       MOOI TE BRENGEN
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Beamer-lezing: Insecten kunnen 
geholpen worden
Op verzoek van de Heemnatuur-
groep uit Sint-Oedenrode zal  
Pieter van Breugel op maandag 10 
maart 2014 in een boeiende lezing 
uiteenzetten hoe je de biodiversi-
teit van insecten een steuntje in de 
rug kunt geven. Deze lezing begint 
om 20.00 uur in de ontmoetings-
ruimte van kringloop “d’n Einder”, 
gelegen aan de Sluitappel 17a in de 
wijk Eerschot te Sint-Oedenrode.

De verschillende eisen die insecten 
stellen aan hun leefomgeving vor-
men het uitgangspunt. Een grote 
variatie aan voedselbronnen is een 
van de belangrijke voorwaarden, 
waaraan echter in onze omgeving 
dikwijls niet meer wordt voldaan. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden 

om tot voortplanting te komen 
van doorslaggevend belang. Het 
verbeteren van het bloemaanbod 
en het aanbieden van nesthulp en 
plekken met weinig vegetatie kun-
nen stappen in de goede richting 
zijn. Voor insecten die zich in het 
water voortplanten, zoals libellen, 
is de kwaliteit van het water essen-
tieel. Naast deze thema’s zal ook 
het leven van een aantal bijzondere 
insecten de avond verlevendigen. 

Deze lezing wordt van harte aan-
bevolen door de heemnatuur-
groep. Iedereen is welkom. Niet le-
den van de heemkunde “De Oude 
Vrijheid” betalen slechts €2,00 en-
tree, als bijdrage in de onkosten.

MIK in BEELD: open week

Tijdens de MIK in Beeld week van 
23 tot 30 maart kan iedereen deel-
nemen aan open lessen en proeven 
van allerlei inspirerende activiteiten. 

MIK nodigt iedere inwoner van Sint-

Oedenrode uit om vrijblijvend te 
komen kijken, luisteren of meedoen 
in cultureel centrum Mariëndael. Je 
bent van harte uitgenodigd om mee 
te doen tijdens de  workshop Brazi-
liaans Slagwerk op vrijdag 28 maart. 

Voor beginners is dat om 16.00 uur 
en voor gevorderden om 17.00 
uur. Laat zien wat je geleerd hebt, 
tijdens de presentatie om 18.00uur 
samen met leerlingen van MIK en de 
slagwerkgroep Nijnsel. Ook bij MIK 
in Schijndel, in het Spectrum is een 
OPEN WEEK, daar zijn twee acti-
viteiten die ook voor inwoners van 
Sint-Oedenrode interessant zijn. Dat 
is op woensdagmiddag, de creatieve  
kindermiddag, waarbij beeldende 
kunst, dans, muziek en theater aan 
bod komen. Deze middag wordt 
afgesloten met een spetterende 
voorstelling voor familie, vrienden 
en bezoekers om 15.00 uur in de 
bibliotheek in het Spectrum. Voor 
de 55-plusser is er een probeerles 
Keyboard Spelen, dat is op dinsdag 
14.00 uur, kom dat vrijblijvend pro-
beren! Meer info www.mikweb.nl of 
bel 073-5492901.

Kinderen bezichtigen eigen schilderij in Odendael

De kinderen uit groep één en twee 
van basisschool Dommelrode brach-
ten woensdag 26 februari een be-
zoekje aan Odendael. Ze kwamen 
kijken hoe de door hun geschilderde 
portretten erbij hangen. Ook hadden 
ze liedjes en dansjes ingestudeerd om 
enkele bewoners te vermaken.

Op 1 oktober bracht een aantal bewo-
ners van Odendael een bezoek aan ba-
sisschool Dommelrode. Dit was in het 
kader van de Week tegen Eenzaam-
heid en de Nationale Ouderendag. 
Ze werden door de kleuters gastvrij 
ontvangen en vervolgens nageschil-
derd. De portretten werden tijdelijk in 
een tentoonstelling op de basisschool 
getoond, totdat ze in december aan 
Odendael geschonken werden. Hier 
hangen ze nog steeds en de oorspron-
kelijke makers wilden dolgraag het 
eindresultaat bewonderen. Dit is dan 
ook gebeurd en de jonge schilders wa-
ren erg tevreden over hun werk.

 't is nu tijd voor 
een winterbeurt

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,-

Jeugdtent populairder dan ooit

De jeugdtent wint ieder jaar weer aan 
populariteit. Niet alleen de Rooise 
jeugd trekt massaal naar de feesttent, 
ook tieners uit andere dorpen willen 
kosten wat het kost carnaval vieren op 
de markt van Papgat. Maandagavond 
vond er een ingelaste voorverkoop 
plaats op het Kerkplein. Binnen een 
half uur werden negenhonderd kaart-
jes verkocht.

Er werd voor gekozen om de voorver-
koop op het Kerkplein te houden, om-
dat het zondag bijna fout ging bij de 
tent zelf. Toen de tent al vol was, ston-
den nog honderden kinderen buiten te 
wachten om binnen te kunnen. Dat 
ging echter niet meer. Teleurgesteld 
keerden ze huiswaarts. De tent is vorig 
jaar groter gemaakt maar volgens de 
organisatie is de max bereikt. 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Mooi in de regio
Pleegzorg informatieavond in 
Schijndel
Hoe is het om pleegouder te zijn? 
Hoe word je pleegouder? Om wat 
voor kinderen gaat het? Daarover 
gaat de informatieavond van Oos-
terpoort pleegzorg op 10 maart a.s..

Een pleegouder vertelt over zijn/
haar ervaringen en een medewerker 
van pleegzorg vertelt over de voor-
bereiding en de begeleiding en be-
antwoordt vragen. Bezoekers kun-
nen vrijblijvend kennismaken met 
wat je als pleegouder kunt beteke-
nen voor een kind dat voor korte of 
lange tijd niet thuis kan wonen.
Pleegouders zijn heel divers: al-
leenstaand, met partner (homo of 
hetero) of met gezin, ook senioren 
en mensen die werken kunnen veel 

voor een kind betekenen als pleeg-
ouder. Het is belangrijk dat dat een 
pleegouders een kind veiligheid, sta-
biliteit en rust kan bieden.
De informatieavond is op maandag-
avond 10 maart van 20:00 uur tot 
22:00 uur en vindt plaats bij het cen-
trum jeugd en gezin Schijndel, Steeg 
1 in Schijndel.

Belangstellenden kunnen zich opge-
ven voor deze informatieavond via 
telefoon (0412) 46 53 00 of door 
een mail te sturen naar pleegzorg@
oosterpoort.org. Op www.pleeg-
zorg.nl staat uitgebreide informatie 
over pleegzorg, waaronder verhalen 
van mensen die pleegouder zijn ge-
worden.

Bingo Avond Franciscusschool
Op maandag 17 maart vindt de jaar-
lijkse lentebingo van de Franciscus-
school uit Veghel plaats. De Fran-
ciscusschool in Veghel is een ZMLK 
school voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen/jongeren. Daarnaast 
herbergt zij een drietal zorgklassen 
waarin kinderen zitten met een ern-
stige verstandelijke beperking. Deze 
unieke samenwerking levert voor alle 
niveaus voordelen op en er ontstaan 

op die manier bijzondere interacties.

De ouderraad organiseert 2 x per 
jaar een gezellige Bingo avond die 
zeer succesvol genoemd mag wor-
den. Door bijzondere prijzen van 
onze sponsoren is het een avond 
vol plezier en spanning voor jong 
en oud! De opbrengst van de Bingo 
wordt door de Ouderraad geschon-
ken aan school waarvoor materialen 
worden aangeschaft die buiten het 

budget vallen. U kunt dan denken 
aan snoezel materiaal, aangepaste 
fietsen, hippe lockers enzv.

Daarom nodigt de Ouderraad u 
graag uit op maandag 10 maart, we 
starten om 19.30 uur en de zaal is 
open om 19.00 uur.

Ouderraad Franciscusshool
Sweelinckstraat 4 
5462 CR Veghel 

Volleybalclub zoekt recreanten
Volleyballen wordt natuurlijk niet 
alleen in Sint-Oedenrode gedaan. 
Ook in Son en Breugel zoeken en-
kele fanatiekelingen iedere week 
de sporthal op om een potje te vol-
leyballen. Toch hebben ze een klein 
probleem. Ze komen mensen tekort. 
Daarom een kleine oproep.

De volleybalclub om wie het gaat is 
volleybalclubje De Bongerd uit Son 
en Breugel. Ze spelen iedere dins-
dagavond in sporthal de Bongerd in 
Breugel. Het gaat om zowel heren 
als dames. Nadere informatie bij: 
Joep Hessels 0499-476774 en Mari 
v. Kemenade 0499-472804.

Stichting MaraThOON stopt na vijf jaar
Het bestuur van Stichting MaraT-
hOON heeft besloten te stoppen 
met de activiteiten. De stichting 
heeft de afgelopen vijf jaar met 
steun van velen heel veel moois 
kunnen doen voor mensen met kan-
ker en hun dierbaren. Sinds de op-
richting in 2009 is er in totaal maar 
liefst 230.000 euro ingezameld 
door lopers, donateurs en sponso-
ren. En allemaal voor en tijdens de 
Eindhovense marathon met als mot-
to: ‘MaraThOON; RENnÉn voor een 
goed doel’. 

Met het ingezamelde geld is veel 
gerealiseerd, zoals vorig jaar een 
herdenkingsboom met vlinders 
voor Mappa Mondo in Waalre, een 
hoofdhuidkoeler voor het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop en een am-
bulance voor Stichting WensAmbu-
lance Brabant. In voorgaande jaren 
waren dat brancards voor Stichting 
WensAmbulance Brabant en diver-

se voorzieningen voor Hospice De 
Regenboog, Het Máxima Medisch 
Centrum en Het Catharina Zieken-
huis.
Het besluit om te stoppen was voor 
het bestuur niet gemakkelijk, want 
iedereen was al die jaren met hart 
en ziel betrokken bij MaraThOON. 
Vanuit die betrokkenheid trok het 
werk voor de stichting echter een te 
zware wissel op een aantal bestuurs-
leden en vrijwilligers. Daarom is er-
voor gekozen om nu te stoppen, na 
een hoogtepunt in 2013, waar weer 
een recordbedrag werd ingezameld.
Stichting MaraThOON werd vijf jaar 
geleden opgericht om Toon de Wit 
jaarlijks te herdenken, die overleed 
aan de gevolgen van kanker. Toon 
was een liefhebber van de Eindho-
vense marathon. Zeer onverwacht 
overleed tijdens de oprichting van 
MaraThOON ook René Sanders, 
een goede vriend van Toon en drij-
vende kracht achter de stichting. 

Bestuur en vrijwilligers kijken met 
heel veel voldoening en plezier terug 
op vijf fantastische MaraThOON-
jaren, waarin veel moois is gereali-
seerd. Samen met partners in de re-
gio. De gedachten van betrokkenen 
blijven bij Toon de Wit en René San-
ders. Amigos para siempre – vrien-
den voor altijd. Alleen niet meer 
vanuit Stichting MaraThOON.
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Wovesto: 
positief over verkiezingsprogramma’s
De gemeentelijke verkiezingen staan 
weer voor de deur. De standpunten 
van de vijf lokale partijen zijn ook 
voor Wovesto van belang. Graag re-
ageert Wovesto op standpunten uit 
de verkiezingsprogramma’s die be-
trekking hebben op wonen in Sint-
Oedenrode. 

Doelgroep
Op hoofdlijnen is Wovesto het eens 
met de standpunten van de politieke 
partijen. Zo vindt Wovesto het belang-
rijk dat er voldoende huurwoningen 
zijn voor een brede doelgroep. Star-
ters zijn één van de doelgroepen van 
Wovesto. Maar ook senioren en ge-
zinnen horen in een brede doelgroep 
thuis. Degene met een smalle beurs 
krijgen prioriteit.

Wovesto wil zich graag inzetten om 
starters de mogelijkheid te bieden om 
in Sint-Oedenrode te blijven wonen. 
Zij zijn de toekomst voor Sint-Oeden-
rode. Dit doet ze bijvoorbeeld al door 
het aanbieden van diverse koopwonin-
gen met de Slimmer Kopen®-regeling. 

Duurzaamheid
Meerdere partijen laten weten zich 
in te zetten voor levensloopbestendig 
en duurzaam bouwen. Wovesto kan 
zich hier ook goed in vinden. In 2013 
heeft zij de eerste Brabantwoningen 
opgeleverd. Dit zijn energieneutrale 
woningen waar Wovesto trots op 
is. Wovesto wil in de toekomst meer 
energieneutrale woningen bouwen. 
Bijvoorbeeld de nieuw te bouwen 
appartementen aan de Mater Lem-
mensstraat zullen ook energieneutraal 
worden. Enerzijds is dit goed voor het 

milieu, anderzijds betalen huurders 
hierdoor lagere energiekosten. Dit 
zorgt voor lagere woonlasten wat voor 
de huurders van Wovesto belangrijk is. 

Levensloopbestendig bouwen is ook 
een vorm van duurzaamheid. Door 
hier rekening mee te houden bij het 
ontwikkelen van woningen, zijn deze 
woningen geschikt voor meerdere 
doelgroepen. Het nieuwbouwproject 
Lieshoutseweg is hier een voorbeeld 
van, appartementen voor een brede 
doelgroep. 

Overige aandachtspunten
Ook Wovesto heeft een aantal aan-
dachtspunten voor de politieke par-
tijen om rekening mee te houden.
Zo is het voor Wovesto van groot be-
lang dat zij grond kan kopen tegen 
een aangepaste prijs als het gaat om 
het bouwen van sociale huurwonin-
gen. 

Ook is het belangrijk dat er na de 
verkiezingen nieuwe prestatieafspra-
ken tussen gemeente en Wovesto 
gemaakt worden voor de komende 4 
jaar. Zo weten beide partijen wat van 
elkaar verlangd wordt en kan een 
goede bijdrage geleverd worden aan 
wonen in Sint-Oedenrode.

Als laatste wil Wovesto mee ge-
ven dat de partijen zich in mo-
gen zetten voor de promotie van 
Sint-Oedenrode als fijn dorp om te 
wonen. Door nieuwe bewoners naar 
Sint-Oedenrode te trekken wordt de 
doorstroming op de woningmarkt 
bevorderd. 

2 Jeugd in Actie
2.4 hackers

Detective Rien Raavens krijgt hulp 
van haar achternichtje Stef, die goed 
is met computers. Stef weet zich aan 
te sluiten bij de radicale vrienden-
groep waarnaar Rien onderzoek doet. 
Vermomd als zwerver komt Rien zelf 
ook in contact met de jongeren.

Rien verheugt zich op de avond. Ze 
heeft Bart, de vader van Rik, uitge-
nodigd op de koffie bij haar thuis, om 
hem tussentijds verslag uit te brengen 
van haar speurwerk. ‘Pas op, Raavens, 
dit is suiwer besigheid, geen plezier-
tje’, spreekt ze zichzelf toe. Meteen 
daarna rechtvaardigt ze haar besluit. 
Zo’n gesprek met de opdrachtgever 
hoort gewoon bij haar werk. Maar 
toch doet ze net iets meer haar best 
dan anders om zich mooi te maken. 
Het wordt een gezellige avond.
Rien is in een opperbeste bui omdat 
alles voorspoedig lijkt te gaan. Een 
e-mailbericht van haar broer Dirk uit 
Zuid-Afrika doet haar stemming acuut 
omslaan. Ze voelt zich misselijk wor-
den terwijl ze de zinnen hardop leest. 
‘Beste suster. Jy stel ‘n moeilike vraag. 
Die verdwyning van Ans  is te lank ge-
lede. Politiedossiers van 40 jaar terug 
is daar amper nog. Ek het te wete ge-
kom, dat daar in daardie tyd ‘n reeks-
moordenaar rondloop. Daar is toe baie 
meisies verdwyn of vermoor. Die boek 

is gesluit. Dirk.’ Ans, een van de vele 
slachtoffers van een seriemoordenaar? 
Dit kan en mag niet waar zijn! Na de 
paniek komt de twijfel en begint het 
piekeren. Ze heeft nooit een echt 
goede band gehad met haar broer. 
Het drama dat hun gezin ontwrichtte 
heeft hem nooit beziggehouden, voor 
hem was dat een ‘ou koei’. Misschien 
heeft Dirk niet goed genoeg gezocht?
Ze schrikt op uit haar gepeins als de 
telefoon gaat. De politie aan de lijn. 
‘Mevrouw Raavens, wij willen u infor-
meren over de meldingen die we van-
daag van verschillende kanten kregen. 
Er zijn diverse lokale websites uit de 
lucht, ze zijn gehackt. Het betreft on-
der andere de sites van de gemeente 
en van alle lokale politieke partijen.’ 
‘Gehackt?’, vraagt Rien, ‘door wie? 
En waarom?’ ‘We weten nog niet wie 
er achter zit, maar iedereen die deze 
sites bezoekt, krijgt hetzelfde te zien.’ 
De politieagent schraapt zijn keel en 
leest het bericht theatraal voor: ‘DIT 
IS EEN B.O.M-MELDING. Rooiena-
ren, de toekomst van ons dorp staat 
op het spel. Komt de Rooise politiek 
wel ECHT op voor uw belangen? Tel-
len mensen mee of is het vooral MO-
NEY THAT MATTERS? Wij missen 
een ECHT SOCIAAL beleid en ECHTE 
INVLOED van jongeren. STOP! STA 
STIL BIJ UW STEM! Kom in actie! De 

B.O.M, Brabant Occupy Movement.’ 
‘Zo’, reageert Rien, zo verrast als ze 
kan, ‘een heuse actiegroep in het 
dorp.’ ‘Mevrouw Raavens’, zegt de 
agent, ‘u komt op veel plekken, mocht 
u iets horen wat ons verder zou kun-
nen helpen, wilt u dan contact opne-
men met het bureau?’ ‘Vanzelfspre-
kend’, zegt Rien aller beminnelijkst.
‘Met jou, Steffie Peute, heb ik nog een 
appeltje te schillen’, sist Rien terwijl ze 
Stefs nummer toetst. ‘Stef, hoe zit dat, 
met die gehackte sites?’, valt Rien met 
de deur in huis. Stef reageert laconiek. 
‘Gewoon, niks aan de hand. Komt 
goed hoor, Rien, ik moet het spel 
toch meespelen van jou? De sites zijn 
vanavond allemaal weer normaal be-
reikbaar.’ Rien wordt nog bozer. ‘Dit 
is geen onskuldig kattekwaad. Een 
pamflet, daar het ek nog wel simpatie 
vir, maar soveel websites platgooien, 
dat is kriminele gedrag. Jy lost dit op. 
Onmiddellik.’
Na het telefoongesprek schenkt Rien 
zich een borrel in. ‘Dit loop uit die 
hand, Raaf.’ Met het glas in de hand 
ijsbeert ze lange tijd door haar woon-
kamer.

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden van 
Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Hart voor Rooi, Hart voor de menselijke maat

Vorige week heeft u nader 
kennis kunnen maken met 
de jongeren op de lijst van 
Hart voor Rooi. Is dit nu een 
jongeren partij geworden 
dan? Nee dit is niet het ge-
val, de jongeren hebben al 

de nodige ervaring, maar worden uiteraard 
ook ondersteund door de wat meer ervaren 
kandidaten.

Zo staat onze wethouder Jeanne Hendriks 
wederom op de lijst. Ze heeft zich de laat-
ste jaren ingezet voor de Rooise inwoners 
wat betreft de transities in de zorg en heeft 

de financiële boekhouding van de gemeente 
goed op de rit. Ze wil deze klussen afmaken! 
De transities in de zorg zijn de grootste her-
vormingen sinds jaren. De verantwoordelijk-
heden gaan van de rijksoverheid naar de ge-
meente en bovendien moet het goedkoper. 

Een nieuwe naam op de lijst is Toon van der 
Wijst. U kunt Toon kennen als voorzitter van 
de Wmo cliëntenraad. Toon wil er samen met 
Jeanne voor staan dat:

Hulpvragers, hulpaanbieders en gemeente 
aan het werk moeten om op 1 januari 2015 
alle voorbereidingen rond te hebben. De 
transitie in de zorg was het werk van Jeanne 
en ze wil dat karwei af maken met als uit-
gangspunten: - De mensen zonder vangnet 
die hulp nodig hebben, moeten die krijgen; 
Eenvoudige toegangen tot hulp; Als hulpvra-
ger niet verdwalen in ingewikkeld gedoe; De 
hulpvrager regisseert, niet de aanbieder.

Wie kan deze klus nu beter klaren dan deze 
ervaren mensen. Hart voor Rooi heeft haar 
wethouderskandidaat in ieder geval wel al 
aan u voorgesteld! Hart voor Rooi: Hart voor 
Rooienaren!

jeanne hendriks toon van der Wijst

Verkiezingsdebat BtB: geen vuurwerk, 
wel steekspelletjes en infotainment

Volgens goed gebruik vindt er in Rooi voor de 
gemeenteraadsverkiezingen altijd wel ergens een 
verkiezingsdebat plaats. Dit keer was dat op dins-
dagavond 25 februari, in zalencentrum De Beurs, 
organisator was BtB. De lijsttrekkers werden met 
vragen bestookt door Arthur Frieser en door de 
Rooise ondernemers in de zaal. Zelf mochten ze 
ook vragen afvuren: op elkaar, één op één. Het 
showelement was niet vergeten. Zo mochten 
de lijsttrekkers een voor een aantreden op het 
podium, onderweg begeleid door zelfgekozen 
muziek. De eerste vraag aan ieder was: waarom 
past juist dat liedje bij jou? Simpeler zou het die 
avond geen moment worden, lastiger wél.

Van het veilige pad
Het werd geen droge opsomming van verkiezings-
programma’s. Wie dat probeerde, zoals Henri Raa-
ijmakers van de nieuwbakken fractie RBB, werd 
door Frieser netjes van het veilige pad afgehaald. 
Er volgden stellingen, vragen, discussies onderling. 
Én met de zaal, hoewel die laatste volgens som-
migen best wat meer aan bod had mogen komen. 
Natuurlijk wisten de aanwezigen, zo’n 70 onder-
nemers, de politieke fracties en hun aanwezige 
achterban, het debat op waarde te schatten. Voor 
lezers is het misschien goed om er nog even op 
te wijzen dat de verkiezingsprogramma’s niet alle-
maal even goed passen bij het gedachtegoed van 
ondernemend Rooi. Voor de VVD een warm bad, 
voor Hart voor Rooi het hol van de leeuw, hoewel 
huidig en beoogd HvR-wethouder Jeanne Hen-
driks na afloop met een spontaan “Pffff.. valt me 
nog mee” reageerde op de “verkiezingsuitslag” 
van die avond. Haar fractie, met lijsttrekker Jan-
neke van Vugt, was overigens de enige die hun 
beoogde wethouder had genoemd. De andere 
lijsttrekkers draaiden er omheen, wat het publiek 
merkbaar minder wist te waarderen.

Thuisgevoel
Het “thuisgevoel” van de lokale liberalen was 
merkbaar in de performance van hun lijsttrekker 

Piet Klaasen, die ook al de nodige bühne-ervaring 
had opgedaan in zijn tonpraotersjaren. Een verge-
lijkbare ervaring, maar dan op politiek gebied, was 
merkbaar bij lijsttrekker Coby van der Pas van het 
CDA, ook nog steeds redelijk populair bij Rooise 
ondernemers en agrariërs.
“De fusie bedreigt het ondernemersklimaat in 
Sint-Oedenrode” was bijna vanzelfsprekend de 
eerste stelling van de avond. Lijsttrekker Tilly van 
den Tillaar van BVT/DGS miste bij de fusie de 
aansluiting met het Groene Woud, maar kreeg 
daarmee de handen niet op elkaar. De vragen 
aan het forum begonnen met het belang van een 
aantrekkelijk winkelgebied, waar de zaal ook pit-
tig op insprong, onder meer bij monde van Pieter 
van de Kamp namens het Centrummanagement. 
Het 1 – op 1- debat wat volgde, werd vooral tus-
sen Janneke van Vugt en Coby van der Pas een 
steekspelletje, een verbale krachtmeting waarbij 
beiden elkaar betichtten van slecht luisteren en 
verkiezingspropaganda.

De zaal aan zet
Als laatste programmaonderdeel mochten de aan-
wezigen in de zaal vragen stellen aan het forum. 
Dat ging er af en toe best fel aan toe. De trage 
afhandelingsduur van vergunningen, die steeds 
weer ingehaald blijken omdat de regels zo vaak 
veranderen, het inzetten van leegstaande agrari-
sche gebouwen, wat gebeurt er na de fusie met 
de huren van de sportvelden, die in de fusiege-
meenten véél hoger zijn dan in Rooi, en zo nog 
een aantal zorgen die door de reactie van de lijst-
trekkers amper werden weggenomen. 

Kaarten geschud
Dat de kaarten al min of meer geschud waren, 
bleek toen nogal wat aanwezigen zich waagden 
aan een voorspelling van de “verkiezingsuitslag” 
van die avond, althans de volgorde. Ze hadden het 
allemaal goed geraden. De exacte uitslag, voor 
wat die waard is, luidde als volgt: 2% RBB 15% 
HvR 22% BVT/DGS 26% CDA 35% VVD

Samen sterk in onze samenleving
* iedereen doet mee
* zelfredzaamheid stimuleren
* krachtige wijken en dorpen

Samen sterk in vereniging, sport en 
als vrijwilliger
* sterke stimulans voor vrijwilligerswerk
* sportaccommodaties op volwaardig    
   niveau
* sociale binding en verenigingen centraal

Samen sterk voor jeugd en jongeren
* jeugd groeit op in eigen wijk
* jeugdhulp en -zorg vraaggericht
* jongerenparagraaf in elke gemeentelijk  
   beleid

Samen sterk voor ouderen en 
kwetsbaren
* speciale woonvormen en zorgcoöperaties
* hulp en dienstverlening op maat
* ondersteuning en coördinatie in eigen 
   omgeving

Samen sterk in wonen
* natuur, wonen en werken in balans
* bouwen voor alle doelgroepen
* glasvezelnetwerk voor iedereen

Samen sterk in werk en ondernemen
* bedrijfsverzamelgebouwen voor starters
* specialisaties en hoogwaardige
   werkgelegenheid
* bedrijfsontwikkeling in A-50 zône

Samen een sterke nieuwe gemeente
* organisatie toegankelijk en professioneel
* medewerkers dienstverlenend en 
   oplossingsgericht
* bestuur en politiek herkenbaar en 
   geloofwaardig
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Samen sterk in samenleven     Samen sterk in werk en ondernemen 
* iedereen doet mee naar eigen kunnen    * stimuleren arbeidsparticipatie 
* zelfredzaamheid voorop, ondersteund waar nodig  * starten, ondernemen vanuit huis, 
* samen voor krachtige wijken en dorpen          verzamelgebouwen 
* gemeente stimuleert en faciliteert    * ontwikkelen A50 zone 
         * versterken centrum, met huisartsenpost 
 
Samen sterk in vereniging, sport en vrijwilliger Samen sterk in wonen  
* voor iedereen bereikbaar     * bouwen voor alle doelgroepen, speciaal  
* sportaccommodaties op volwaardig niveau   * jongeren veilige wijken, sociale binding, inzet  
* actief in vrijwilligers, ondersteund door gemeente     dorpsagent  

* glasvezelnetwerk, ook in buitengebied 
Samen sterk voor oud, jong en kwetsbaar  * plattelandsontwikkeling: balans natuur,  
* zorg-, hulp en dienstverlening op maat      wonen, werken, recreëren 
* speciale woonvormen en zorg coöperaties  
* brede school en wijksteunpunt in wijken/dorpen  Samen sterk als nieuwe gemeente 
         * dynamisch en solide 
Samen sterk voor jeugd en jongeren   * toegankelijk en dienstverlenend 
* vraaggerichte jeugdhulp- en zorg    * proactieve en oplossingsgerichte medewerkers 
* vraaggerichte jeugdhulp en-zorg    * bestuur en politiek herkenbaar en 
* jongerenparagraaf in elke gemeentelijk beleid       geloofwaardig 
* jongeren actief in wijk en dorpsraad    * burgerparticipatie en samenwerking  
              vanzelfsprekend 
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Even voorstellen…

Piet klaasen en Wilma Wagenaars

Tot aan de verkiezingen stellen iedere week een 
aantal kandidaten van de lokale VVD zich aan u 
voor. Deze week in deze rubriek: lijsttrekker Piet 
Klaasen en nr. 2 op de lijst Wilma Wagenaars.

Piet Klaasen
Woensdag 19 maart zijn er wederom gemeente-
raadsverkiezingen en ik ben lijsttrekker voor de 
VVD.

We staan aan de vooravond van een gemeente-
lijke herindeling, de komende raadsperiode zul-
len we onze volledige aandacht moeten richten 
op  de fusie met Schijndel en Veghel.
Gezien de taken en transities die door de over-
heid aan de gemeentes worden opgelegd zal dit 
onontkoombaar zijn. De inzet en het kwaliteitsni-
veau van het bestuurlijk en ambtelijk kader moet 
worden verhoogd en de kwetsbaarheid verlaagd, 
om zo oplossingen te kunnen bieden voor de 
complexe vraagstukken die ons in de toekomst 
te wachten staan. Dit alles om onze nieuwe ge-
meente toekomstbestendig te laten zijn.
De VVD staat voor eigen verantwoordelijkheid 
nemen, een terugtredende overheid door middel 
van deregulering, vereenvoudiging van regels, 
vermindering van de bureaucratie en een de-
gelijk financieel- en veiligheidsbeleid. En maakt 
hierin duidelijke keuzes, gericht op een positieve 

levenshouding.
Deze vaste waarden wil 
ik graag ten goede laten 
komen voor ons Rooi, 
door een sterke lokale 
en liberale politiek te 
voeren. Wil jij ook dat Rooi leefbaar en betaal-
baar blijft waar het goed wonen en werken is, 
met behoud van onze eigen identiteit, kleur dan 
op 19 maart een vakje rood op de lijst van de 
VVD de lokale liberalen, waarop maar liefst 20 
zeer geschikte kandidaten prijken. Ik zal mij in-
zetten om dat te doen wat we beloven!

Wilma Wagenaars
Mijn naam is Wilma Wagenaars, de komende 
gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de lijst van 
de VVD op nummer 2.

De afgelopen 8 jaar heb ik me ingespannen om 
ons Rooi levendig, leefbaar en bruisend te hou-
den. Samen met de andere fractieleden heb ik 
beleid gevoerd op basis van stabiliteit, eerlijkheid 
en argumenten. Voor mij is de VVD de volkspar-
tij met een lokaal hart en met liberale waarden 
waar ik me helemaal in kan vinden; Vrijheid, ver-
antwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Voor de toekomst wil ik diezelfde uitdaging 
weer aangaan. Ik ga me inzetten voor een her-
kenbare gemeente, ook na de fusie. Ik ga voor 
een prachtig dorp dat behouden moet blijven 
met een eigen karakter, kracht en imago.
Ik weet dat het kan, die kracht zit in de Rooise 
ondernemers en inwoners. Samen met hen wil ik 
er voor gaan de lokale identiteit van ons Rooi te 
waarborgen in de nieuwe gemeente.
De komende periode zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden en er zullen nog meer bezuini-
gingen volgen. Ik ga die keuzes niet uit de weg 
en zal hier samen met de VVD mijn verantwoor-
delijkheid in nemen. Geloof jij ook in de kracht 
van ons Rooi? Stem dan 19 maart op lijst 3, de 
VVD!
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MooiMooi

Bio: 
Saskia van den Eshof is ondernemer en moe-
der van 3 kinderen. Iedere maand schrijft zij in 
DeMooiRooiKrant over haar werk en/of gezins-
leven. Volg haar op twitter @saskiavdeshof.

Het waren vier fantastische carnavalsdagen in 
Papgat. Ik voel het overal. M’n voeten doen zeer, 
m’n benen zijn vermoeid en ik heb een mooi 
bierbuikske gekweekt. Daarnaast hebben ‘we’ de 
landelijke pers gehaald met de optocht en bij de 
tent stonden iedere avond dikke rijen met jonge 
carnavalsvierders die hoopten dat ze naar binnen 
konden. Het lijkt erop dat de Stichting Jeugdcar-konden. Het lijkt erop dat de Stichting Jeugdcar-konden. Het lijkt erop dat de Stichting Jeugdcar
naval slachtoffer wordt van haar eigen succes. 
De komende 49 weken zullen nog wat harde no-
ten gekraakt worden over de wijze waarop deze 
stroom gehandeld gaat worden. Het was dus een 
fijn feestje dit jaar. Dat had met meerdere dingen 
te maken. Zo was daar de afwezigheid van DE 
kater. Gaan slapen met teveel drank en toch fris 
wakker worden: het kan! Daarnaast hadden de 
kinderen het super naar hun zin. Ik trap even een 
open deur in: als de kinderen het goed hebben, 
dan hebben pa en ma dat ook. Deze regel gaat 
altijd op tijdens de vakantie en dit jaar dus ook 
met carnaval. Na wat kleine teleurstellingen in 
de afgelopen jaren hebben wij onze verwachtin-
gen bijgesteld. Geen zin? Niet erg, dan blijf maar 
lekker thuis. Maar het onverwachte gebeurde: de 

kinderen waren niet weg te slaan uit het dorp. 
Zaterdagmiddag gingen we voortvarend van 
start. Terwijl de jongens hun vuurdoop in de 
tent hadden, stonden moeder en dochter dichtbij 
in de kroeg. Ik had me voorbereid op een twee 
lange uren. Maar warempel: ik heb er geen om-
kijken naar gehad…het eerste uur. Het tweede 
uur werd ze voornamelijk zoet gehouden –lees 
omgekocht- met chips, glaasjes appelsap en spel-
letjes doen op mijn telefoon. Tegen achten ston-
den we buiten op de jongens te wachten. Op de 
Markt stond een grote mensenmassa: honderden 
middelbare scholieren die klaar waren voor hun 
feestje in de tent. De scherpe observerende blik 
van mijn zesjarige dochter constateerde dat de 
zomer dit jaar wel erg vroeg van start was gegaan. 
‘Waarom dragen al die meiden een korte broek 
en topjes met spaghettibandjes?’ vroeg ze zich 
hardop af. ‘En waarom doen ze geen jas aan?’ 
Kijk…dat zijn nou verstandige opmerkingen. Ik 
vrees echter dat als ik haar woorden over zes 
jaar herhaal, ik met de ‘wat-kraam-jij-nou-voor-
onzin-uit-blik’ word aangekeken. Maar goed, tot 
die tijd koester ik deze kritische houding.
Toch ben ik blij dat het feestje er weer op zit. 
Vanavond weer lekker normaal eten en nog even 
genieten van een paar dagen vakantie. Ik denk 
met een glimlach terug aan vier fantastische 
dagen. Dank iedereen voor het mooie feestje. 
Tot volgend jaar!! 

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

J
Drukproef van de vermelding

Wijzigingen kunt u uitsluitend schriftelijk aanleveren per post, 
e-mail of via www.wetransfer.com, als u het digitaal aanlevert 
moet dit minimaal 300dpi zijn en kunt u de volgende extensies 

gebruiken: ai, eps, pdf, tiff en jpg.

Deze wijzigingen kunt u mailen naar:
info@bruiloft.nl
Of per post naar:
Rijksstraatweg 119A
7231 AD Warnsveld

FEET Care

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

uw pedicure aan huis

06-50958622  info@feetcare.nu www.feetcare.nu

Judith van Laarhoven
Sint-Oedenrode
ook voor:
• produktverkoop  • harsen  • manicure
• bruids make-up  • sieradenlijn

druiven
gr. 9 .69

. € 0.79
snijbonen

2.50

Aanbiedingen geldig van wo. 11 dec. t/m di. 17 dec.
Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Prei
Holland

Per kilo  € 0.79

Navel(hand)
Sinaasappels

Per kilo  € 1.29

Griekse
salade

100 gram  € 0.99

Geschrapte -
wortel
400 gram € 0.99

VITAMINEBOM!!!
Aanbiedingen geldig van wo. 5 maart t/m zat. 8 maart

2 GRAPEFRUITS

8 SINAASAPPELS

6 KIWI’S

Per zak € 3,50

	  

	  

Voor meer info: Sportcentrum van den Oever.
Telefoonnummer: 0413-475392

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.sportcentrumvandenoever.nl

    Sportcentrum 
    van den Oever 
     gaat verder met 
     succesvolle project   

Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

SPORTCENTRUM VAN DEN OEVER STOPT!
Zeker NIET met bezuinigen op persoonlijke 

begeleiding!

De gezellige dagen van carnaval zijn weer achter 
de rug. De vele drankjes en maaltijden hebben een 

aanslag gepleegd op ons lichaam. 
Daar kun je nu iets aan doen!

Samen met Sportcentrum van den Oever kunnen wij je persoonlijk 
begeleiden naar je gewenste doelstelling.

Of je nu wilt afvallen, spierkracht en/of spiermassa wilt aankomen, 
conditie verhogen of sporten in een gezellig sfeer...

Dit is allemaal mogelijk bij Sportcentrum van den Oever.

WIJ BIEDEN JE LEGIO GROEPSTRAININGEN AAN GESCHIKT VOOR IEDERE 
DOELGROEP.

Ook kun je kiezen uit Fitness en/of krachttraining, wij zullen je dan 
                                                                         specifiek begeleiden met de vele 

trainingsoefeningen en 
trainingsmethoden die afgestemd zijn 

op je doelstelling.
Daarbij kunnen wij voor jou een (sport)

specifiek trainingsprogramma 
opstellen zodat je je doelstelling 

gemakkelijker zult behalen. 

ACTIE
3 maanden onbeperkt sporten 

voor maar €70,-
Dit bedrag is inclusief Fitness en 

groepstrainingen.

Meld jezelf snel aan!
* actie is geldig van 5 maart tot en met 22 maart 2014.

	  

	  

Voor meer info: Sportcentrum van den Oever.
Telefoonnummer: 0413-475392

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.sportcentrumvandenoever.nl

    Sportcentrum 
    van den Oever 
     gaat verder met 
     succesvolle project   

Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

                              Je mooi voelen is een geestes-
                             toestand die je hele manier van  
                            doen bepaalt. Als je je mooi voelt,  
                           straal je dat uit, door je manier van  
                           zijn, van praten en bewegen.  
                          Je mooi voelen maakt van je dag  
                         tot iets bijzonders. 
                         Het doet iedereen goed. En zo  
                        moeilijk is het niet...Weet je wat de  
                      Engelsen zeggen? ‘beauty lies in the  
                      eyes of the beholder’. 
                     Wij denken dat schoonheid zich 
                    eerder tussen de  oren bevindt. 
                    Je mooi voelen heeft maar weinig te 
                   maken met hoe je eruit ziet. 
                  
               Als het dan zo fijn is, om je mooi te 
              voelen, waarom zorgen we er dan niet  
            voor dat we ons elke dag mooi voelen? 
           Wat is er uiteindelijk voor nodig? Niet veel.  
        Je hoeft het alleen maar te proberen. 

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen om je 
mooi te voelen, waar je ook bent, wat je ook doet.

1. Wees lief voor jezelf
Wees niet zo streng voor jezelf. Het is oké om een hele dag in 
een pyjama door te brengen, een avondje sportschool over te 
slaan of om tegen jezelf te zeggen dat je iets goed doet.

2. Doe geen dingen tegen je zin in
We moeten vooral heel veel. Niet alleen op werkgebied, in 
relaties of qua uiterlijk. Maar we spreken ook nog eens 
constant met vrienden af.  Vraag jezelf eens af wie je echte vrien-
den zijn voordat je je energie en tijd er in stopt. 

3. Houd je dromen voor ogen
Houd je dromen voor ogen. Jij bent de enige die jouw 
dromen waar kan maken, niemand anders gaat dat doen.

4. Geniet van het nu
We kijken al snel vooruit en vergeten weleens dat we nú leven. 
Zorg dat je geniet met de mensen van wie je houdt, dat je met 
een goed humeur op je werk zit en dat ook als het even 
minder gaat, je toch humor zoekt in een vervelende situatie. 

5. Laat het gaan
Gevoelens als spijt, angst, schuld of boosheid maken je geen 
gelukkiger mens. Laat het gaan; so be it! 
Morgen is er weer een nieuwe dag.

ij bent mooi!

                                      • Een compliment van een vriend of je partner
                                      • Perfect haar
                                      • Je ziet er leuk uit op een foto
                                     • Je hebt mooie gladde benen
                                    • Je hebt goed geslapen
                                   • Je krijgt een knuffel
                                  • Iemand zegt: ‘I love you’
                                 • Je komt bruin terug van een reis
                                • Een glimlach van een vreemde
                               • Nieuw ondergoed
                              • Iemand zegt dat je er jeugdig uitziet
                            • Iemand vraag waar je dat (…) heb gekocht
                          • Je bent onberispelijk gekleed
                        • Een kind zegt dat je knap bent
    • Je draagt kleding waar je sterke punt goed in uitkomt
  • Je wenkbrauwen zijn gedaan
• Iemand vraagt je mee uit
• Je nagels zijn gedaan
• Je bent mooi opgemaakt
Bron: welingelichtekringen.nl

aar gaan vrouwen zich 
goed van voelen?W Er werden 2000 vrouwen ondervraagd.

             Het is soms best lastig als je even iemand een lief gebaar wilt geven en    
           dat je dat niet op kan lossen door je fysieke aanwezigheid. 
          Is er iemand die je kent en ver weg woont een beetje ziek, voelt  zich niet    
         lekker in zijn/haar vel, kan hij/zij wel een oppepper gebruiken? 
        Denk dan eens aan een fruitmand! 
       Niets waar je zo vrolijk van wordt als door je tanden te zetten in een heer- 
      lijke aardbei, mango of druif en je voelt je na een superheerlijk gezond glas   
          vruchtensap ook meteen stukken lekkerder. 
         Fruit is bovendien gezond en twee stuks fruit per dag wordt aanbevolen  
    als dagelijkse hoeveelheid.F eel good met fruit

In het Huys van Waaren

NIEUW

naast Brownies & Downies

bron: www.ze.nl
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    Sportcentrum 
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     gaat verder met 
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Slank & Fit!
De koude maar ook gezellige feestdagen zijn alweer in 
volle gang, heerlijk bij de warme haard met vele 
cadeautjes voor iedereen.
Tijdens deze dagen worden ook de lekkere warme en koude 
maaltijden weer op tafel geserveerd, terwijl u tijdens deze 
dagen de kilo’s ziet bijkomen op uw weegschaal..

Wilt u na die heerlijke feestdagen van uw overtollige 
kilo’s af, of wilt u wat slanker en fitter worden?
Door het succesvolle project biedt Sportcentrum van 
den Oever een uniek concept voor u aan!

Met de volgende 3 factoren kunt u het 
gewenste doel in 12 weken bereiken:

Op zondag 13 januari 
2013 om 11.00 uur zal 

Sportcentrum van den 
Oever een voorlichtings-

dag organiseren, u bent 
dan van harte welkom.

* Trainingsprogramma op maat samengesteld
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedingsadvies en    
   voedingsprogramma

SPORTCENTRUM VAN DEN OEVER STOPT!
Zeker NIET met bezuinigen op persoonlijke 

begeleiding!

De gezellige dagen van carnaval zijn weer achter 
de rug. De vele drankjes en maaltijden hebben een 

aanslag gepleegd op ons lichaam. 
Daar kun je nu iets aan doen!

Samen met Sportcentrum van den Oever kunnen wij je persoonlijk 
begeleiden naar je gewenste doelstelling.

Of je nu wilt afvallen, spierkracht en/of spiermassa wilt aankomen, 
conditie verhogen of sporten in een gezellig sfeer...

Dit is allemaal mogelijk bij Sportcentrum van den Oever.

WIJ BIEDEN JE LEGIO GROEPSTRAININGEN AAN GESCHIKT VOOR IEDERE 
DOELGROEP.

Ook kun je kiezen uit Fitness en/of krachttraining, wij zullen je dan 
                                                                         specifiek begeleiden met de vele 

trainingsoefeningen en 
trainingsmethoden die afgestemd zijn 

op je doelstelling.
Daarbij kunnen wij voor jou een (sport)

specifiek trainingsprogramma 
opstellen zodat je je doelstelling 

gemakkelijker zult behalen. 

ACTIE
3 maanden onbeperkt sporten 

voor maar €70,-
Dit bedrag is inclusief Fitness en 

groepstrainingen.

Meld jezelf snel aan!
* actie is geldig van 5 maart tot en met 22 maart 2014.

	  

	  

Voor meer info: Sportcentrum van den Oever.
Telefoonnummer: 0413-475392

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.sportcentrumvandenoever.nl
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Woonaccessoires party bij u thuis?

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

                              Je mooi voelen is een geestes-
                             toestand die je hele manier van  
                            doen bepaalt. Als je je mooi voelt,  
                           straal je dat uit, door je manier van  
                           zijn, van praten en bewegen.  
                          Je mooi voelen maakt van je dag  
                         tot iets bijzonders. 
                         Het doet iedereen goed. En zo  
                        moeilijk is het niet...Weet je wat de  
                      Engelsen zeggen? ‘beauty lies in the  
                      eyes of the beholder’. 
                     Wij denken dat schoonheid zich 
                    eerder tussen de  oren bevindt. 
                    Je mooi voelen heeft maar weinig te 
                   maken met hoe je eruit ziet. 
                  
               Als het dan zo fijn is, om je mooi te 
              voelen, waarom zorgen we er dan niet  
            voor dat we ons elke dag mooi voelen? 
           Wat is er uiteindelijk voor nodig? Niet veel.  
        Je hoeft het alleen maar te proberen. 

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen om je 
mooi te voelen, waar je ook bent, wat je ook doet.

1. Wees lief voor jezelf
Wees niet zo streng voor jezelf. Het is oké om een hele dag in 
een pyjama door te brengen, een avondje sportschool over te 
slaan of om tegen jezelf te zeggen dat je iets goed doet.

2. Doe geen dingen tegen je zin in
We moeten vooral heel veel. Niet alleen op werkgebied, in 
relaties of qua uiterlijk. Maar we spreken ook nog eens 
constant met vrienden af.  Vraag jezelf eens af wie je echte vrien-
den zijn voordat je je energie en tijd er in stopt. 

3. Houd je dromen voor ogen
Houd je dromen voor ogen. Jij bent de enige die jouw 
dromen waar kan maken, niemand anders gaat dat doen.

4. Geniet van het nu
We kijken al snel vooruit en vergeten weleens dat we nú leven. 
Zorg dat je geniet met de mensen van wie je houdt, dat je met 
een goed humeur op je werk zit en dat ook als het even 
minder gaat, je toch humor zoekt in een vervelende situatie. 

5. Laat het gaan
Gevoelens als spijt, angst, schuld of boosheid maken je geen 
gelukkiger mens. Laat het gaan; so be it! 
Morgen is er weer een nieuwe dag.

ij bent mooi!

                                      • Een compliment van een vriend of je partner
                                      • Perfect haar
                                      • Je ziet er leuk uit op een foto
                                     • Je hebt mooie gladde benen
                                    • Je hebt goed geslapen
                                   • Je krijgt een knuffel
                                  • Iemand zegt: ‘I love you’
                                 • Je komt bruin terug van een reis
                                • Een glimlach van een vreemde
                               • Nieuw ondergoed
                              • Iemand zegt dat je er jeugdig uitziet
                            • Iemand vraag waar je dat (…) heb gekocht
                          • Je bent onberispelijk gekleed
                        • Een kind zegt dat je knap bent
    • Je draagt kleding waar je sterke punt goed in uitkomt
  • Je wenkbrauwen zijn gedaan
• Iemand vraagt je mee uit
• Je nagels zijn gedaan
• Je bent mooi opgemaakt
Bron: welingelichtekringen.nl

aar gaan vrouwen zich 
goed van voelen?W Er werden 2000 vrouwen ondervraagd.

             Het is soms best lastig als je even iemand een lief gebaar wilt geven en    
           dat je dat niet op kan lossen door je fysieke aanwezigheid. 
          Is er iemand die je kent en ver weg woont een beetje ziek, voelt  zich niet    
         lekker in zijn/haar vel, kan hij/zij wel een oppepper gebruiken? 
        Denk dan eens aan een fruitmand! 
       Niets waar je zo vrolijk van wordt als door je tanden te zetten in een heer- 
      lijke aardbei, mango of druif en je voelt je na een superheerlijk gezond glas   
          vruchtensap ook meteen stukken lekkerder. 
         Fruit is bovendien gezond en twee stuks fruit per dag wordt aanbevolen  
    als dagelijkse hoeveelheid.F eel good met fruit

In het Huys van Waaren

NIEUW

naast Brownies & Downies

bron: www.ze.nl
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 2 MAART

T/M ZATERDAG 8 MAART
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KIJK OP 
ACTION.NL
       VOOR DE 100 

NIEUWSTE ARTIKELEN

1
2

OPEN

NIET VAN AARDEWERK

TE ONDERSCHEIDEN!

TERUG VAN 
WEGGEWEEST!

3-DELIG

3 PAAR VOORKOM BOETES!

40x40 CM
GEUR
HANGER
28 cm

0.99

TANDEN
BORSTEL
Colgate
medium
3-PACK

1.19

BIJPASSENDE
JOGGINGBROEK
maten 92-146

2.99

vanaf:

LEGO
CITY GARAGE
extra grote speelset

TERRAS
BLOEMPOT
rond of vierkant
kunststof
40x40 cm

KOELEMAN
APPELMOES
1-2 klikdeksel
710 gram

HOES
LAKEN
percale katoen
90x200 cm 4.49
90x220 cm 4.99
140x200 cm 5.99
180x200 cm 6.99
180x220 cm 7.99

DOLCE
DAMESSLIP
midi of 
maxi
diverse 
kleuren
katoen/
elastan
maten 
M-XXL

ROOMSPRAY
GIFTSET
diverse geuren
6x 10 ml

TUINMEST OF
GRASZAAD
gazon-/tuinmest:
voor 50/60 m2

5 kg
graszaad:
voor 50 m2

1 kg

SNEAKER
SOKKEN
dames en 
heren
diverse 
kleuren en 
dessins
maten 
35-46

PEDIGREE RODEO
OF DENTASTIX
Rodeo: 
kauwsnacks 
70 gram
Dentastix: 
medium 
3 stuks

KINDER
SWEATVEST
diverse kleuren
maten 92-146

BASIC LIFE
BADKAMERSET
wit keramiek/RVS
• toiletborstel 
   en houder
• zeepdispenser
• beker

GLAZEN
MEMOBORD
ideaal voor 
thuis of op 
het werk
incl. marker, 
wisser en 
4 magneten

TRENDY
ACCESSOIRES
keuze uit diverse 
armbanden en 
oorbellen

AANHANGER
NET
in handige opberghoes
met elastisch koord
150x220 cm

AQUAFRESH
MONDWATER
fresh mint
500 ml

49.95

1.49

6.79

0.89

5.49 0.54

1.49 5.99

4.49

1.39

2.99

0.79

4.99

1.39

5.49

LAKEN
percale katoen
150x260 cm 5.49
240x260 cm 7.49

PRIJSDOORBRAAK!  OP=OP

Elders
6.95
8.99

Elders
10.99
12.59

Elders
5.95
7.95

Elders
9.95
14.95

Elders
2.99
3.99

Elders
3.99
5.99

Elders
1.99
2.99

Elders
3.99
5.99

Elders
9.95
17.95

Elders
2.95
5.95

Elders
8.99
9.95

Elders
99.00
129.00
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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Lezerspodium....

Kandidaten CDA Rooi stellen zich voor

Carla van 
Heesch, kan-
didaat 11 van 
CDA Rooi:
“Brede school 

en wijksteunpunt als kloppend hart” 
en “sociale binding en veiligheid, met 
inzet dorps- en wijkagent”

Mijn naam is Carla van Heesch-Kaste-
lijn, geboren en getogen in Olland. Ge-
trouwd met Ralph, samen hebben we 
een zoon Rik. Ik ben werkzaam in het 
onderwijs. “Brede school en wijksteun-
punt als kloppend hart van onze samen-
leving en sociale binding en veiligheid 
door dorps- en wijkagent” is een slogan 
die mij uit het hart is gegrepen. Het bou-
wen van huizen in de kleine kernen vind 
ik voor de leefbaarheid van essentieel 
belang. Nu zie je veel jeugd wegtrekken 
en dat komt de leefbaarheid niet ten 
goede. Wij als CDA willen ons ervoor 
inzetten dat er in de kleine kernen weer 
gebouwd gaat worden. In mijn vrije tijd 

zit ik in het bestuur van een jongeren-
koor, zwem en fitness ik wekelijks. In-
dertijd heb ik mede kindervakantieweek 
de zevensprong opgericht en mezelf 
hiervoor ingezet. Ik vind een bloeiend 
verenigingsleven erg belangrijk.

Jolanda Hulsen, kandidaat 12 van CDA 
Rooi:
“Glasvezelnetwerk voor alle huishou-
dens en bedrijven, ook in het buiten-
gebied”

Mijn naam is Jolanda Hulsen. Ik woon 
sinds 1998 in Sint-Oedenrode, in het 
buitengebied richting de Broekdijk . Ik 
ben getrouwd en heb 3 kinderen waar-
van de oudste op de middelbare school 
zit en de jongste nog een kleuter is. We 
hebben thuis een zeugenbedrijf waar ik 
samen met mijn man in werkzaam ben. 
Onze kinderen zijn actief in de sportver-
enigingen van Sint-Oedenrode. Aange-
zien het een puber, een tiener en een 
kleuter is, zijn wij op verschillende ge-
bieden betrokken bij het wel en wee van 

Sint Oedenrode. Ik zet me daar graag 
voor in.
Een goede bereikbaarheid is essentieel, 
ook via de digitale snelweg, zowel voor 
mensen binnen als buiten de bebouwde 
kom. Glasvezel is hierbij erg belangrijk. 
Zeker in het buitengebied zijn wij ge-
baat bij snelle verbindingen. Het geeft 
bedrijven en gezinnen, maar ook de 
zorg en de sociale samenhang in het 
buitengebied een impuls om op de toe-
komst gericht te blijven.

Wim Bekkers, kandidaat 13 van CDA 
Rooi:
“Starten en ondernemen vanuit huis en 
bedrijfsverzamelgebouwen’

Geboren en getogen te Sint Oedenrode 
op het Sterrebos was ik jaren melkvee-
houder en heb nu het bedrijf overge-
dragen aan mijn zoon. De paardensport 
draag ik een warm hart toe op manege 
“De Pijnhorst” en als paardenpaspoort-
consulent voor het KWPN (paarden-
stamboek). Wat ik belangrijk vind in 
een onderneming: zorgen dat je bedrijf 
gezien mag worden, zodat je er met 
recht trots kunt zijn. En de samenleving 
betrekken bij je bedrijfsvoering, vooral 
de jeugd, zodat er begrip ontstaat voor 
wat agrarisch ondernemen inhoudt. 
Dat droeg ik uit als bestuurslid van de 
ZLTO. En daar ga ik nog steeds voor als 
voorzitter van “Kom maar Achterom”. 
We nodigen als vereniging regelmatig 
basisschoolkinderen uit een kijkje te ko-
men nemen op de bedrijven. Ik geniet 
van Rooi en vooral van het mooie bui-
tengebied dat aansluit bij Schijndel en 
Veghel. Kortom: een echte Rooise mens 
die houdt van het echte Rooi.

Carla van heesch jolanda hulsen Wim bekkers

Het dorp ziet er uit als een ontplofte vuilnisstort. Karrevrachten con-
fetti en serpentines bedekken de trottoirs en daartussen liggen on-
telbare friet-, olliebollen- en kibbelingzakken. De gemeente heeft 
er blijkbaar voor gekozen om niet tussentijds te vegen maar om de 
boel de boel te laten en op Aswoensdag met de grote schoonmaak 
te beginnen. En zo wordt er natuurlijk steeds meer bij gesmeten door 
de welopgevoede hossende feestelingen, veelal jongelieden. Dat valt 
me dit jaar op, dat zoveel jonge mensen nu carnaval vieren. Nou ja, 
wat heet carnaval, ze zijn weliswaar verkleed, sommigen besteden 
er echt veel aandacht aan, maar het hele feest is voor de jeugd to-
taal getransformeerd tot een vier dagen durende après-ski party, met 
dito muziek. Daar klinkt geen “Mien, waar is mijn feestneus” of “Er 
staat een paard in de gang”, grote kans dat ze er zelfs nog nooit van 
gehoord hebben. Op de eerste avond in die overvolle jongerentent 
stond de bas zó hard, dat de monotone dreun tot aan de rand van 
het dorp hoorbaar was. Niet bepaald goed voor de trommelvliesjes 
van uw lieve kinderen. Toen ik met mijn fiets over de Markt slingerde 
stond er een rij van tachtig meter, zes man dik. “Veel jeugd vanuit om-
liggende dorpen, waar niets wordt georganiseerd”, werd er geopperd. 
Ze waren gewoon met teveel en konden er niet in, wel lullig.

De kroeg was niet zo druk als ik had gehoopt, maar ik zag gelukkig 
wel wat oude bekenden. Vriend A. draait goeie muziek, oude carna-
valsschlagers afgewisseld met af en toe ’n swingend mopje Zuid Ame-
rikaans. Hij mikt ’n beetje op het oudere publiek, maar dat heeft het 
deze avond grotendeels af laten weten, misschien wel gefrustreerd 
door de skihutterreur van de Hilversumse platenproducenten die je in 
veel kroegen krijgt voorgeschoteld. Zo niet bij hem, en zo was het ook 
niet bij Lowieke van Anse, want die zette destijds de hele tent op z’n 
kop met zijn onverwachte en originele platenkeuze.

De dame die tegen mij aan komt hangen zegt mij te kennen van de 
krant. Ze heeft duidelijk genoeg op, is schijnbaar de hele middag al 
op stap geweest. “Woon jij in Rooi?” vraag ik. “Al zestig jaor”, kijkt 
ze mij lodderig aan. Ik krijg een pilsje van haar en concludeer dat ik 
haar nog nooit heb gezien. Er komt een groep mensen binnen op wie 
ik het in eerste instantie niet zo heb begrepen, maar ze blijken best 
mee te vallen en staan uitgelaten te hossen en te dansen. De dronken 
dame verdwijnt op de achtergrond en ook wij besluiten te verkassen, 
richting pokkenherrie. Eenmaal binnen verbaas ik mij over de drukte, 
over de security overal en bovenal over de stand van de volumeknop. 
Een vriend heeft een “app” op zijn mobieltje dat laat zien dat wij 
blootstaan aan een bombardement dat schommelt tussen de 85 en 
90 dB, maar niemand die zich daar iets van aantrekt. Een passerende 
kunstenares, die ik een compliment maak over haar oeuvre, zegt dat 
ze nu toe is aan iets erotisch. Nou dat klinkt spannend en ze vertelt 
dat ze daartoe twee mensen in haar gezelschap op het oog heeft. 
Verder laat ze er niet zoveel over los. Zou ze dan twee copulerende 
mensen op het doek zetten en hoe gedetailleerd zou dat worden? 
Want ’t moet natuurlijk wel boven de bank of voor mijn part boven 
het bed kunnen hangen. En zo zeveren we maar een eindje raak en 
doen we daarna nog twee kroegen aan, waarvan de laatste werkelijk 
stampvol zit. Het bier stroomt rijkelijk en ik stoor me allang niet meer 
aan de muziek, gewoon ’n beetje afgestompt, denk ik. Onderweg 
naar huis bedenk ik dat ik de hele avond geen blaaskapel heb gezien 
of gehoord, merkwaardig, niet? Eenmaal thuis val ik in slaap met een 
niet aflatende piep in m’n oren….

Op Aswoensdag en af en toe op vrijdag maakte mijn moeder
Stokvis met rijst (4 pers.)
800 gr liefst gezouten stokvis (klipfisk of bacalao)
300 gr droogkokende rijst, 2 grote uien
150 gr roomboter, 2 grote eetl. gewone Franse mosterd (Luyks of 
Kühne)

Week de vis 24 uur lang en ververs het water regelmatig. Kook daarna 
de vis zachtjes, 45 minuten, in licht gezouten water. Snipper de uien 
en bak deze lichtbruin. Kook de rijst volgens de aanwijzing op de ver-
pakking. Verdeel de gare vis in stukjes, meng ze voorzichtig door de 
uien en daarna door de rijst. Proef af met wat peper en zout. Smelt 
de boter in een pannetje en roer er de mosterd door. Schep de vis met 
rijst in een diep bord en lepel er wat eenvoudige mosterdsaus over. Dit 
is typisch een gerecht van de Marine, maar het is mijn moeders versie. 
Buitengewoon

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

Die daoge…

Biebsteunpunten dicht????

Met het oog op de aanstaande 
verkiezingen van een nieuwe Raad 
voor onze Gemeente heb ik kennis 
genomen van uw verkiezingspro-
gramma’s. Alleen voor de nieuwe 
partij RooisBurgerBelang was dit 
niet mogelijk: de site van deze par-
tij is “tijdelijk offline”. 

Uit uw partijprogramma’s blijkt fu-
sie met de gemeenten Schijndel en 
Veghel absoluut geen discussiepunt 
meer: in uw programma’s gaat u er 
zondermeer van uit dat deze fusie 
in 2018 van start gaat. Ik waardeer 

dat u de kiezer op dit punt ‘duide-
lijkheid’ geeft, al zijn uw beweegre-
denen om tot deze fusie te beslui-
ten, dat allerminst en dit geldt ook 
voor de argumenten die u in uw 
programma’s noemt ter onderbou-
wing van dit besluit. 
Aan wie van u ik mijn stem ook 
zou geven, de uitkomst is eender: 
de fusie gaat - links- of rechtsom 
- door. Ik realiseer me dat ik het 
besluit dat u voornemens bent te 
gaan nemen, niet kan beïnvloeden, 
noch tegenhouden. Mijn stem uit-
brengen ten gunste van één van de 

“lokale”, “Rooise” partijen en hier-
mee het fusiebesluit ondersteunen, 
daar wil ik niet aan meedoen. Ik zie 
het dus als mijn burgerplicht niet te 
gaan stemmen.
Democratie is: de vrijheid hebben 
je stem te laten horen. Dat doe ik 
deze keer niet door  een hokje rood 
te kleuren. Er zijn - gelukkig! - ook 
andere manieren. Daar geef ik nu 
de voorkeur aan.

Met vriendelijke groet,
Richard de Visser

Wat een onrust over de biebslui-
ting…….

Juf, hoe moet dat nou, ik heb nog 
boeken thuis? Dit vraagt een kleu-
ter uit mijn klas. Ja leg dan maar 
eens uit waarom de bieb ineens 
dicht moet.

Het zou zo kunnen gaan: De bur-
gemeester heeft een heleboel 
werkmannen en werkvrouwen die 
hem meehelpen en met hem mee-
denken over alles wat er in ons dorp 
gebeurt of wat ze graag willen. 
Soms vinden ze dat iets te duur is 
en willen ze er geen geld meer aan 
uitgeven… Ja maar juf, Janneke en 
Diny van de bieb krijgen toch geen 
geld? Ze doen de bieb toch omdat 
ze het zo leuk vinden om met ons 
te werken? Mmmm, klopt. Maar 
waarom is de bieb dan zo duur? 
Dat weet ik ook niet, dat heeft de 
burgemeester niet gezegd. Hij zegt 
alleen dat de bieb over 4 maanden 
gaat sluiten. En volgend jaar ga ik 
leren lezen, kan ik dan geen boekjes 
meer halen bij de bieb? 
Nee, dat begrijp je goed. Je kunt 

dan naar de bieb in Rooi met 
mama. Ja maar mama werkt op de 
dagen dat de bieb open is, of ik zit 
op zwemles na school. De bieb in 
Rooi is niet elke dag open, juf? Wat 
een pech dan voor je.

En een kleuter die net op school 
zit wil ik graag lid maken van de 
bieb, want ja juf vindt lezen heel 
belangrijk voor de woordenschat, 
zinsbouw, het begrijpend lezen én 
om kleuters nieuwsgierig te maken 
naar letters, zodat straks het lezen 
in groep 3 voorspoedig zal gaan 
verlopen….
Kleuter: Ik hoef geen pasje, want de 
bieb gaat toch sluiten!!!
Wat? Waarom hebben we de af-
gelopen jaren zóveel geïnvesteerd 
in de samenwerking met de bieb? 
Waarom blijven we steeds kinde-
ren stimuleren en motiveren? Juist 
ook kinderen die niet zo goed zijn 
in lezen en het daarom niet zo leuk 
vinden: Ga maar eens bij de bieb 
kijken en kies er een boek dat jij wél 
leuk vindt, al is het een infoboek 
met veel plaatjes of een stripboek, 
misschien vind je een weekblad als 

Donald Duck juist leuk. 
En deze kinderen krijgen we zover 
dat, al is het minimaal, ze aan het 
lezen gaan! Wat prachtig om een 
bieb in school te hebben. Wij heb-
ben het voorrecht. Iedere school 
zou zo’n biebsteunpunt in de school 
moeten hebben! Maar ik geloof dat 
wij alleen even mochten proeven 
aan…..Wat is brede school eigen-
lijk? Ik denk dat die term misschien 
nog wel eens gaat veranderen…
tenminste in de kerkdorpen.

Juf, maar jij houdt toch ook zo van 
boeken ?
Nou en of, ik vind prentenboeken 
práchtig, ik krijg er nooit genoeg 
van…..! Maar mijn kleine zusje wil 
ook wel boeken bij de bieb halen 
en naar een verhaaltje luisteren…. 
Lieve schat, jouw zusje weet straks 
misschien niet eens wat een bieb 
is. Dat is nou eenmaal de toe-
komst………

trudis duffhues
leerkracht groep 1 / 2, leescoördi-
nator
basisschool Franciscus boskant.

Rooise VVD gaat het dorp in
Op zaterdag 8 maart kunt u in het 
centrum van Rooi niet om de VVD 
heen. In de buurt van elke super-
markt zullen de kandidaten en leden 
van de lokale liberalen te vinden zijn.

De VVD’ers gaan graag in gesprek 
met u over kleine, maar ook over 
grote onderwerpen. Ook horen ze 
graag van u welke punten naar uw 
mening in de komende raadsperiode 

gerealiseerd moeten worden. 
Daarnaast trekt er op deze dag een 
speciale VVD-bus door de regio met 
daarin verschillende prominenten, 
waaronder fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer Halbe Zijlstra. Tussen 
twee en drie uur zal deze bus op de 
markt in Rooi staan.
Kom zaterdag 8 maart naar het cen-
trum en laat uw vragen beantwoor-
den door de leden van de VVD.



Woensdag 5 maart 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 

MooiRooikrantDe36 

handboogschieten

Tripletten clubkampioenschap 2014

jeu de boules

Op de 3e speelavond liep in poule 
A het triplet Karel Verschuijten/Erik 
Verschuijten/Nellie Hendriks tegen 
haar eerste verlies aan maar staat 
nog steeds bovenaan (5 +30). Twee-
de is het triplet Wim vd Rijdt/Gerrie 
vd Rijdt/André vd Nieuwenhof ( 5 
+18). Op het vinkentouw zit het tri-
plet van Anny Hartman ( 4 +27). In 
poule B is het triplet Kees Luijten/
Jan vd Schoot/Henk Smulders nog 
steeds ongeslagen (6 +31). Tweede 
is het triplet Angela Gerritsen/Frans 
vd Velden/Jan v Erp (5 +35). Met 
4 winstpartijen zijn ook de triplets 
van Ad vd Velden (+30) en Ronald 

Thijssen (+13) nog steeds goede 
kanshebbers op een finaleplaats. 

Uitwisseling
Zaterdagmiddag was er een gezelli-
ge en sportieve uitwisseling met JBC 
Dongen. Individueel  winnaar werd 
hier naar Maria Thijssen (3 +24) van 
Cloeck & Moedigh. Van Cloeck & 
Moedigh was de 3e plaats voor Rien 
vd Rijt (3 +21) en de 5e plaats voor 
Anja in ’t Zandt (3 +20). JBC Dongen 
nam de wisselbeker mee terug naar 
Dongen, aangezien zij de meeste 
partijen op hun naam wisten zetten. 

Marloes stuurt Figaro naar de 
tweede prijs

paardensport

De enige van de Nijnselse ruiters 
en ponyruiters die in het carnavals-
weekend haar paard zadelde voor 
een wedstrijd en in de prijzen reed 
was Marloes van Stiphout.

Samen met haar paard Figaro be-
haalde ze 65% van het te halen 
aantal punten tijdens een dressuur-
wedstrijd in de Mortel, goed voor 
een tweede prijs.
Marloes en Figaro gefeliciteerd.

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Rhode: zondag inhaalprogramma

voetbal

Voor komende zondag is er een in-
haalprogramma gepland. Rhode 1 is 
vrij en ook Rhode 2-7 en de Dames. 
De Veteranen pakken komen week-
end de draad weer op met een wed-
strijd tegen Helmondia.

De Winterstop heeft dit jaar wat 
korter geduurd dan andere jaren. 
Dat heeft te maken met de carnaval 
die laat valt en daarom is besloten al 

voor de carnaval weer te beginnen, 
normaal duurt de winterstop meestal 
tot carnaval. Inmiddels zijn er dus al 
weer 2 wedstrijden gespeeld en dat 
betekent dat het programma goed 
op schema ligt. Rhode heeft nog 
wel een inhaalwedstrijd, uit tegen 
Herpinia, op het programma, maar 
die wordt op 30 maart pas gespeeld. 
Voor meer nieuws zie www.rhode.nl

Ollandia haalt in
Er zijn al veel wedstrijden afgelast 
en daarom heeft de KNVB in het ko-
mende weekeinde weer diverse in-
haalwedstrijden op het programma 
gezet. 

Hopelijk zijn alle spieren weer vol-
doende los gemaakt, want alle 
teams zullen vol aan de bak moeten.  
Ollandia 1 speelt zondagmiddag 
thuis tegen SDDL. Deze omniver-
eniging uit de kerkdorpen Demen, 
Dieden, Deursen, Dennenburg en 
Neerangel draait goed mee in de 
middenmoot. Ollandia heeft de 
punten hard nodig om aansluiting 
te houden en zal daarom er dan 
ook alles aan moeten doen om de 3 
punten in eigen huis te houden. Ho-
pelijk blijft het blessureleed Ollandia 
verder bespaart en kan het met het 
sterkste team de laatste weken van 
de competitie ingaan. 

Cursus Sportief Coachen bij Ollandia.
Op woensdag 12 maart vanaf 19.00 

uur is er de eerder uitgestelde 2de 
cursusavond van het traject Sportief 
Coachen, waarbij in samenwerking 
met de KNVB de vele aspecten van 
het begeleiden en trainen van jeugd 
aan bod komen. We rekenen hierbij 
weer op een grote opkomst. 

Ollandia Kennis Kwis.
Niet alleen op voetbal, maar op don-
derdag 13 maart vanaf 21.30 uur 
wordt er bij Ollandia getest op al-
lerlei kennis en behendigheid. Dan 
staat n.l. in de kantine op sport-
park Ekkerzicht de 2de halve finale 
van de Ollandia Kennis Kwis op het 
programma. Hierin zullen het team 
van de Ollandia Vrouwen de strijd 
aangaan met de teams van Ollandia 
1 en 4. Ze zullen er alles aan doen 
om daar als 1ste of als beste 2de op 
donderdag 20 maart samen met het 
team van bestuur/kaderleden in de 
finale te staan om daar om de titel 
te gaan strijden. Supporters zijn weer 
welkom om hun team te steunen.

Brons voor heren recurveteam op 
WK Indoor

Sjef van den Berg schoot vorige 
week in Nimes (Frankrijk) het WK 
indoor. Met 588 punten ging hij als 
5e geplaatst naar de finales. In de 
16e finale had hij wat pech met di-
verse pijlen die net de roos misten. 
Hij verloor deze ronde en eindigde 
individueel als 17e. Het heren-
team, met Sjef, Rick van den Oever  
(Concordia) en Rick van der Ven 
(Oss), ging als 7e geplaatst naar de 
finales. Uiteindelijk pakten de he-
ren brons.

In de eerste ronde troffen zij Wit-
Rusland. Deze ronde wonnen zij 
vrij eenvoudig met 234 – 220. In 
de kwartfinale troffen zij Frankrijk. 
Na 24 pijlen stond de stand gelijk: 
230 – 230. In de shoot off was Ne-
derland het sterkste en met 30 – 28 
wonnen zij deze finale. In de halve 
finale was Japan de tegenstander. 
Deze strijd verloren de Nederlanders 
met 230 – 235. Zij mochten dus nog 
voor brons schieten. Hier troffen zij 
Duitsland. Hier ging de strijd tot de 
laatste pijl gelijk op. Na 24 pijlen 
stond het 227 – 227, dus weer een 
shoot off. De Nederlanders bleven 
sterk en geconcentreerd schieten en 
zij wonnen deze shoot off met 30 
– 29. Zij werden derden dus derde 
op het WK en wonnen de bronzen 
medaille.

Dinsdagmiddag vond bij de Roze-
laer een wedstrijd uit de competitie 
plaats. Dag winnaar was Antoon 

Vervoort met 218 punten. Verdere 
uitslag : Jan Gordijn 215, Jan van Erp 
213, Jan van Bergen 197, Antoon 
Hermes 185 en Albert Ofwegen 165 
punten. 

Op dinsdagavond schoot het team 
van Ontspanning thuis de 7e en 
laatste competitiewedstrijd . De sco-
res waren: Piet van den Berg 244 
(PR), Mart Verhoeven 214, Jos van 
den Berg 203, Mark Kuys 199, John 

van Mulukom 199 en Toon Hermes 
174. Met deze scores wonnen zij 
ook deze ronde in hun klasse en zijn 
in hun klasse kampioen geworden.
De jeugd van Ontspanning schoot 
op vrijdagavond ook de 7e en laat-
ste competitiewedstrijd. De sco-
res waren: Piet van den Berg 246 
(PR), Simon Boersbroek 202, Dani  
Hobbelen 180, Tim Hulsen 141, Ray 
Matuszewski 51, Dione Mesu 215, 
Floris Mesu 214, Thomas Mesu 150 
en Martijn de Kok 210.

Op vrijdagavond is de jaarlijks terug-
kerende wedstrijd voor de Carnavals 
beker geschoten. Geschoten is op 
ludieke blazoenen. De winnaar werd 
Mark Kuys met 110 punten. Verde-
re uitslag: Jan van Bergen 95, Wim 
Boonstoppel 84, Frans van de Braak 
78, Mart Verhoeven 73, Jos van der 
Veer 66 en Jan van Erp 65. Tijdens 
de wedstrijd werd snert en rogge-
brood met zult en spek uitgedeeld 
welke de schutters en toeschouwers 
zich goed lieten smaken. 

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond gaan we uit schieten 
bij Beatrix in Acht, vertrek om 19.00 
uur vanaf het clubhuis. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond.

Programma Boskant voor 
za 8 en zo 9 maart
Aanstaande zondag speelt de selec-
tie van Boskant oefenwedstrijden 
tegen de selectie van Vorstenbosch. 
Door de overige teams, uitgezon-
derd Boskant 3, wordt ingehaald.

Aanstaande weekend dus geen vol-
ledig competitieprogramma. Dat 
geldt zowel voor de jeugd als voor 
de senioren. Hopelijk komt er daarna 
wat meer structuur in de competitie, 
want de winterstop, de meestal on-

verwacht ingelaste baaldagen en de 
door de KNVB vastgestelde inhaal-
dagen hebben bij veel verenigingen 
voor heel wat puzzelwerk gezorgd. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Kijk voor 
carnavalsfoto’s op 
www.mooirooi.nl
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Handboogsport tot in lengte van jarenhandboogschieten

Handboogschutterij Sint Antonius 
heeft op zijn jaarvergadering van 
24 februari jl. drie leden onder-
scheiden vanwege hun langdurig 
en actief lidmaatschap: Theo San-
ders (40 jaar), Piet Sanders (42 
jaar) en Gerrit Swinkels (25 jaar).

Theo Sanders kreeg bovendien de 
zilveren bondsspeld van de Ne-
derlandse Handboogbond (NHB), 
omdat hij evenzoveel jaren lid is 
van de NHB. Voor Piet Sanders 
was het een uitgestelde huldiging. 
Ondanks zijn respectabele leeftijd 
van 81 jaar schiet Theo Sanders 
elke maandagavond zijn serie pij-
len voor de verenigingscompetitie. 
Dat hij niet altijd in de prijzen valt, 
vindt hij niet erg. Volgens voorzit-
ter Jan van der Aa is voor hem de 

Olympische gedachte van toepas-
sing: meedoen is belangrijker dan 
winnen. Piet Sanders was maan-
dag al 42 jaar lid van de club, maar 
niet onafgebroken lid van de NHB. 
Ondanks dat was Piet van de par-
tij voor hand- en spandiensten. De 
traditioneel ingestelde Piet nam 
jaren geleden het initiatief om op 
de dag van het koning schieten de 
regerende koning thuis af te halen 
met de tractor en de platte kar. 
Het afhalen gebeurt nog steeds, 
zij het dat de platte kar plaats 
heeft gemaakt voor moderne per-
sonenwagens. In 2002 hebben 
Piet en Maria Sanders de Vressels 
Bos-wisselbeker ingesteld, die ge-
noemd is naar hun minicamping. 
Gerrit Swinkels ontving voor zijn 
25 jarig lidmaatschap de zilveren 

handboogschutter. Sinds 1998 is 
Gerrit bestuurslid en belast met de 
zorg voor de bar en evenementen. 
Daarnaast is hij ook elke maandag 
actief met schieten.  Penningmees-
ter Theo Sanders (neef van de jubi-
laris) droeg vorige week maandag 
zijn functie over aan Gerrit Swin-
kels.

Cursus
De huldiging van de drie hand-
boogsporters is volgens de voor-
zitter het beste bewijs, dat de sport 
tot in lengte van jaren beoefend 
kan worden. Anderzijds is deze 
sport een volwaardige Olympische 
discipline geworden waar met 
name Nederlandse jonge sporters 
hoog scoren. De handboogsport 
biedt voor iedereen een aantrek-
kelijke discipline. Hij verwijst naar 
het promotiefilmpje op de website 
van de club, www.handboognijn-
sel.nl. In de loop van dit jaar be-
gint de vereniging de cursus ‘Start 
Handboogsport’. Jong en oud ma-
ken tijdens 8 lessen van elk ander-
half uur kennis met deze boeiende 
sport. De cursus is opgesteld door 
de NHB en wordt gegeven door 
een gediplomeerde handboogtrai-
ner. Aanmelding is mogelijk via de 
website van de club.     

v.l.n.r.: gerrit swinkels, Piet sanders, theo sanders

Bestuurswisseling bij beugelclub 
“de Lustige Spelers”

beugelen

Op 13 februari werd Leo Markus 
gehuldigd. Hij was op dat moment 
25 jaar bestuurslid, waarvan 13 
jaar als voorzitter. Dat vond hij een 
goed moment om zich als bestuurs-
lid terug te trekken en de voorzit-
tershamer na goedkeuring van de 

Algemene Ledenvergadering over te 
dragen aan Rozé van Weert. Rozé 
heeft haar man Theo drie jaar ge-
leden opgevolgd in het bestuur. Als 
nieuw bestuurslid werd Martien van 
Esch gekozen.

*goedkoopste artikel gratis, bij afgeprijsde artikelen geldt de niet 
afgeprijsde prijs. Niet in combinatie met andere acties.

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

MAART 3 HALEN 2 BETALEN ACTIE!
GELDIG OP ALLE KLEDING EN 

ACCESSOIRES UIT VOORRAAD.*
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Uitslagen

Rhode

Programma senioren 6/3:
Schijndel 7 – Rhode 4 20:00u
Programma 8/3:
Helmondia – Veteranen 16:30u
Programma 9/3:
Rhode 3 - Sparta’25 3 12:00u
Rhode 5 - Prinses Irene 5 10:00u
Schijndel 7 - Rhode 6 10:00u
Rhode 8 - Erp 5 10:00u
Rhode 9 - Irene 2 12:00u
Rhode 10 - Gemert 13 10:00u
Programma jeugd za 8/3:
Rhode A1-AWC A1 14:30u
Rhode A2-Mierlo Hout A3 16:15u
Rhode B1-Rood Wit’62 B1 16:15u
Rhode B2-Blauw Geel’38 B3 14:30u
Nijnsel B1-Rhode B3 14:45u
Rhode B4-VOW B2 13:00u
Rhode C1-Mifano C1 13:00u
Rhode C2  vrij
Rhode C3-Boekel Sport C2 13:00u
Nijnsel C2-Rhode C4 13:00u
Rhode C5  vrij
Rhode D1  vrij
Helmondia D3-Rhode D2 11:15u
Rhode D3-Boekel D2G 11:30u
SCMH D2-Rhode D4 11:30u
Rhode D5-Mariahout D2G 11:30u
Rhode E1  vrij
Rhode E2-Blauw Geel E4 9:15u
Rhode E3-DVG E2G 9:15
Rhode E4  vrij
Rhode E5-Schijndel E7 9:15u
Rhode E6-Sparta’25 E6 9:15u
Mariahout E1G-Rhode E7 11:15u
Rhode E8-Blauw Geel E12 10:30u
Rhode E9G-Schijndel E9 9:15u
Rhode F1  vrij
Rhode F2-Schijndel F1 10:30u
Rhode F3  vrij
Rhode F4  vrij
Rhode F5G-Schijndel F4 10:30u
Handel F1-Rhode F6 11:15u
Rhode F7  vrij
Rhode F8-Erp F5 10:30u
SCMH F2-Rhode F9G 9:30u
Rhode F10- vrij
Blauw Geel F16-Rhode F11 10:15u
ST Estria/GVV MA1-Rhode MA1 14:45u
Erp MC1-Rhode MC1 14:45u
Rhode MD1 vrij

Ollandia

Programma senioren zo 9/3: 
Ollandia 1-SDDL 1   14.30u
ELI 3-Ollandia 2   11.00u
Nijnsel TVE 5 - Ollandia 3   10.00u
WHV 5-Ollandia 4   10.00u
Volkel Vr 1-Ollandia Vr1   10.30u
Programma jeugd 8/3: 
Ollandia A1-SCMH A1   14.30u
Blauw Geel C8-Ollandia C1G v:12.00u
Ollandia D1G-Keldonk D1G   10.00u
Ollandia E1-Irene E1   9.30u
Ollandia F1G-MULO F2   9.30u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Programma senioren zo 9/3:
Rhode 1 – Nijnsel/TVE 1 12.00u
Emplina 2 – Nijnsel/TVE 2 12.00u
Nijnsel/TVE 3 - ASV’33 2 12:00u
ELI 5 - Nijnsel/TVE 4 11:15u
Nijnsel/TVE 5 - Ollandia 3 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - DVG 8 10:00u
Prs. Irene VR3 - Nijnsel/TVE VR3 12:00u

Programma jeugd za 8/3:
Nijnsel/TVE B1 - Rhode B3 14:45u
Nijnsel/TVE C2 - Rhode C4 13:00u
Nijnsel/TVE D1 - Blauw Geel D11 11:30u
Nijnsel/TVE E1 - Blauw Geel E6 10:00u
Nijnsel/TVE F1 - Mariahout F3G 10:00u
Nijnsel/TVE MD1 - Herpinia MD1 11:30u
Nijnsel/TVE Mini’s – SCMH Mini’s 10.00u

VV Boskant

Programma senioren zo 9/3:
Boskant 1-Vorstenbossche Boys 1 
14.30 u. (oefenwedstrijd)
Vorstenbossche Boys 2-Boskant 2 
12.00 u. (oefenwedstrijd)
Boskant 4-Oss’20 5 12.00 u.
Erp 6-Boskant 5 12.00 u.
Boskant 6-Gemert 12 12.00 u.
Boskant 7-Schijndel 12 10.00 u.
Boskant VR1-HVCH VR3 10.00 u.

Programma jeugd za 8/3:
DVG C1G-Boskant C1 v:12.00u.

Boskant D1-WEC D2 a:11.30u.
Boskant E1-Blauw Geel E3 a:10.30u.
Venhorst F2-Boskant F1 v:10.00u.

zwemmen

Argo

Komende zondag nemen de zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel aan 
de 5e Solo wedstrijd in zwembad De 
Neul, aanvang 15.00 uur.

waterpolo

Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E2 – PSV 15:30u
E1 – PSV 16:15u
C1 – Aquamigos 17:00u
Dames 1 - ENC Arnhem 18:30u
Heren 1 - Nayade Classic 19:30u

hardlopen

Fortuna ’67 

1 maart Tilburg Kruikenloop 
MannenTrim 10.000 m
Pierre Lardenois 48.38
VrouwenTrim 10.000 m
Pam van den Hurk 59.36
Mannen55 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.12.48
MannenTrim 15.000 m
Luc Minderhoud 1.21.01
Vrouwen45 15.000 m
Rikie Huyberts 1.12.47
Tineke Mous 1.16.39

beugelen

Beugelclub 
“De Lustige Spelers” Olland  
 
Olland 3 - Olland 4 0 - 5
Liempde 3 - Olland 5 3 - 2
 
Programma:   
Za 8-3 Kessel 3 - Olland 1 20.00u
Do 6-3 Liempde 1 - Olland 2 20.00u

Di 11-3 Olland 2 - Olland 3 20.00u
Ma 10-3 Olland 4 -Heeze 1 20.00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 26/2:
1 Dms.  B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 
63,54 % 2 Mevr. A.v.d.Velden- Hr. 
L.v.Uffelen 59,38 % 3 Hrn. T.v.Erp- 
H.v.Erp 58,85 %  
 
B.C. “d’n einder “05”

Uitslag 26/2: 
A Lijn: 1. Mieke Ketelaars- Riet 
Donker 62.71; 2. Joop en Marianne 
Muller 61.74; 3.Netty v Dijck- Rinus 
Kuipers 52.75. B lijn 1. Sjef en Gerda 
v.d.Kerkhof 59.38; 2. Thea Huijberts- 
Ger Vervoort 55.83;. 3 Hennie en Wil 
Merkelbach 54.38. zie ook : 
www.deneinder.nl

Bridgeclub De Neul

Uitslag 24/2:
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 62.62; 2. Maria Broeke & 
Francien de Koning 59.63; 3. Mia 
Poels & Peter Wagenaar 58.93 B-lijn: 
1. Mieke & Evert Vugs 63.89; 2. Sjef 
vd Kerkhof & Rinus Kuipers 60.76; 
3. Liesbeth Bekkers & Peter Schepers 
59.17
C-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Addy Rijkers 
59.72; 2. Netty v. Dijck & Thea Huij-
berts 56.94; 3. Josien v.d. Berkmortel 
& Jan v. Gerwen 55.21

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag clubcompetitie woe 26/2:
A-lijn 1. Will Schilder & Bas de la Parra 
60,42 2. Jos van Rijbroek & Harrie 

van Rijbroek 56,77 3. Sjan van Acht & 
Thea van de Aker 56,25 
B-lijn: 1. Marion Konings & Thea v.d. 
Laar 57,81 2. Christine van Heertum & 
Mieke Janssen 55,00 3. Nettie Hulsen 
& Jeanne Verberk 51,98 
C-lijn: 1. Marijke van den Berk & 
Francine de Koning62,92  2. Marijn 
van de Akker & Evert Vugs 60,42 3. 
Marcel Janse & Willy Swinkels 59,58 

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 25/2
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 
70,63 % 2.Mien v.Berkel & Mien 
Verhoeven 67,19 % 3.Toon & 
Marietje v.Schaijk 59,38 % B-lijn: 
1.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 58,33 
% 2.Tonny Rijkers & Mien Vermeulen 
57,50 % 3.Chris & Christien v.Helvoirt 
54,58 % 

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 27/2:
A-lijn: 1.Marietje v. Aarle & Jo 
Verhoeven 58.90; 2. Riet & Cees v. 
Hout 57.29; 3. Betsie  & Jan v. Gerwen 
54.37
B-lijn: 1. An v. Erp & Leny v. Rooij 
60.00; 2. Tineke Klomp & Riet 
Verstappen 59.58; 3.Mieke & Frans 
v.d Ven 59.16

Open bridgedrive

Op zaterdag 15 maart houdt Bridge-
club De Neul haar traditionele open 
lentedrive om 13.30 uur in de grote 
zaal van Odendael. 
Inschrijven door storting van € 7,50 
per persoon op rekening 163887209 
t.n.v. BC De Neul (o.v.v. voornaam, 
achternaam, partner en speelsterkte) 
of via Stephan van de Wiel (telefoon 
420633).

vvd verkwanselt rooi aan veghel en schijndel 

 (Xander van vessem)

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Hockeydames hervatten competitie 
met ruime overwinning

hockey

De Rooise hockeydames zijn de 
tweede helft van de competitie ge-
start met een klinkende overwin-
ning. Op vrijdagavond werd hek-
kensluiter Nuenen in eigen huis met 
maar liefst 9-2 verslagen. 

Rooi begon goed aan de wedstrijd 
en kwam via doelpunten van 
Corinne van Uden en Iris van de Loo 
(2x) al snel op een ruime voorsprong. 
Gretig om nog meer goals te maken 
liet Rooi echter twee keer te veel 
ruimte vallen achterin, waardoor Nu-
enen voor rust kon terugkomen tot 
3-2. In de tweede helft gaf Rooi de 
controle niet meer uit handen en wist 
nog zes maal te scoren. Annelous 
Oerbekke 2x, Lin Schakenraad 2x, 
Hilde Sijbers en Loes van der Heijden 
waren trefzeker. Dankzij deze over-
winning verstevigd Rooi haar derde 
positie op de ranglijst. 

De overwinning werd traditiege-
trouw gevierd met het drinken van 
een Flugel waarbij Vera Schellekens 
werd uitgeroepen tot Woman of 
the Match. Daarmee werd ook 
meteen carnaval ingeluid. De da-
mes, die een goede voorbereiding 
kenden met onder andere een erg 

geslaagd teamweekend in Maas-
tricht, waren de rest van het week-
end vrij om carnaval te vieren. 
Dinsdag is de training hervat en 
zondag staat een nieuwe uitdaging 
te wachten. Dan zullen de Rooise 
dames afreizen naar hockeyclub 
Concordia in Roermond

www.heftruckplaza.nl

G&T Intern Transport
Doornhoek 3785 - Veghel - Tel. (0413) 343 812
www.gentheftrucks.nl - info@gentheftrucks.nl

Officieel dealer:

Verkoop   -   Verhuur   -   Lease   -   Service

Occasions op voorraad

Naamloos-2   1 26-2-2014   13:07:51

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Vanaf heden 6 dagen geopend met de nieuwe collectie!!  

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl
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Workshops Garde dansen bij 
DV Sunrise

dansen

Carnaval zit er weer op. Voor heel 
veel Rooienaren een van de hoog-
tepunten van het jaar. En zeker ook 
voor de Garde danseressen van 
dansvereniging Sunrise. Zij verge-
zellen de Jeugdprins en zijn raad 
van elf vier dagen lang en treden 
heel veel op. 

Al jaren maakt de Garde groep van 
Sunrise onderdeel uit van het gevolg 
van de Jeugdprins. Nu is de carna-
val achter de rug. De danseressen 
hebben zich met vier dagen feest en 
heel veel dansen goed vermaakt. De 
kans is dus groot dat je ze ergens te-
gen gekomen bent en hebt kunnen 
genieten van hun optreden. Tijdens 
de rest van het dansseizoen doen zij 
regelmatig mee aan danstoernooien, 
optredens in de regio. 
Mocht je tijdens carnaval enthousi-
ast zijn geworden over deze dans-
stijl, dan biedt Sunrise je de moge-

lijkheid om deel te nemen aan drie 
gratis workshops. Deze workshops 
worden gegeven op vrijdag 14, 21 

en 28 maart  in Mariendael. Je kunt 
je hiervoor opgeven via 
info@dansvereningsunrise.nl

Hans Vogels wint ONK Enduro 
te Eindhoven

De eerste wedstrijd tellend voor het 
ONK Enduro seizoen 2014 heeft 
Hans met een klinkende overwin-
ning weten af te sluiten.

Na een super goede eerste Dakar er-
varing, had Hans voor aanvang van 
deze wedstrijd nog maar drie keer 
met de Enduro motor gereden. Met 
nog niet het juiste wedstrijd gevoel 
en de omschakeling van een Dakar 
motor naar de Enduro motor, maak-
te dat deze Enduro nog niet geheel 
soepel verliep.

Hans reed vanaf de eerste proef al 
snelle tijden en in zijn E2 klasse be-
haalde Hans op alle proeven de snel-
ste tijd. Ook in de scratch wist Hans 
op enkele proeven de snelste tijd 
neer te zetten.

motorcross

     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

Tim Heijmans toont tennisklasse 
in Valkenswaard

tennis

Afgelopen week nam Tim He-
ijmans als enige Rooise vertegen-
woordiger deel aan een jeugdten-
nistoernooi in Mierlo in de rubriek 
t/m 17 jaar. Dat de 12-jarige daar 
zeker niet de oudste zou zijn, was 
op voorhand duidelijk. Ondanks 
het leeftijdsverschil met enkele te-
genstanders, bewees hij met een 
goede werkhouding veel te com-
penseren. 

Door middel van het opschroeven 
van zijn wekelijkse trainingsuren 
hoopt hij in de toekomst mooie 
tennisresultaten te boeken. Dat hij 
daartoe nu al in staat is, bewees hij 
door in Mierlo het zevende reeks-
hoofd Timo Frielink met duidelijke 
cijfers naar huis te slaan. Door 
ook zijn andere poulewedstrijd te 
winnen, plaatste hij zich voor de 
kwartfinales, waarin hij de degens 
kruiste met de zeer ervaren Roger 
de Groot. Laatstgenoemde – die 
in 2012 nog derde werd tijdens 
de Rooise Rabobank Summercup 
– maakte zijn favorietenrol waar 
door Tim slechts enkele games te 
gunnen.

Ondanks deze nederlaag heeft 
Heijmans zijn visitekaartje we-
derom afgegeven. In de tweede 
week van maart staat voor hem het 
jeugdranglijsttoernooi in Valkens-
waard op het programma, waar 
hij weer zijn uiterste best zal doen 
hoge ogen te gooien. 

TV De Kienehoef is op zoek naar jou
Op 15 maart houdt TV De Kiene-
hoef de eerste kennismakingsles 
voor het komende seizoen. Van 
14:30 tot 15:30 uur kun je onze 
vereniging en de sport leren ken-
nen voor slechts 2 euro!

Dus trek je trainingspak en sport-
schoenen alvast aan en kom op 15 
maart naar ons tennispark (Brem-
horst 2A). Iedereen (alle leeftijden 
t/m 17 jaar) is van harte welkom! 
Rackets worden door de vereniging 
verzorgd.
Sinds vorig jaar werkt de vereni-

ging via de “Tenniskids-methode” 
waarbij niet alleen tennis, maar ook 
bewegingsvaardigheden centraal 
staan. Kinderen vanaf 4 jaar kun-
nen daarom al in deze lesmethode 
instromen. Vind je het leuk om 
langs te komen? Meld je dan aan 
via luuk_v_schijndel@hotmail.com 
en zorg dat je erbij bent!

Kun je op 15 maart niet? Niet ge-
treurd, in juni organiseren we drie 
kennismakingslessen op zaterdag-
middag. Meld je daarvoor aan op 
www.sjorssportief.nl! 

grote Prijs jozon op de weg rondom vlagheide 
Wielerwedstrijd Omloop van Schijndel

wielersport

Op zondag 9 maart zal in 
Schijndel de eerste Omloop van 
Schijndel worden verreden om de 
Grote Prijs Jozon. Deze wielerwed-
strijd zal volgens Belgisch model 
worden gehouden op een groot par-
cours rondom Vlagheide. 

Dus geen rondjes rond de kerk maar 
een ronde van maar liefst 6 kilometer. 
Start en finish van deze ronde is ge-
legen op industrieterrein Duin II aan 
de Madame Curieweg ter hoogte van 
Jozon. Jozon verleent als leverancier 
van whirlpools, spa's, jacuzzi's, sau-
na's, hottubs, zonneapparatuur en 
zwembaden zijn naam aan dit evene-
ment wat georganiseerd wordt door 
Wielervereniging Schijndel met haar 
hoofdsponsors Jan van Erp Tegels, 
Mutsaars Bikes, Output Audio, Video 
& Lighting, Autodemontage- en ber-
gingsbedrijf Mettler en het recreatie-
gebied Pitztal in Oostenrijk.

De eerste Omloop van Schijndel kan 
rekenen op veel belangstelling van de 
kant van de renners. Er worden in to-
taal drie wedstrijden verreden. In alle 
categorieën hebben op dit moment al 
vele renners zich ingeschreven voor 
de wedstrijden. De wielerdag wordt 
geopend door de nieuwelingen, die 
om 11.00 uur van start gaan voor 
hun wedstrijd over 54 kilometer (9 
rondes). Gijs Pijnappels rijdt in deze 
categorie een thuiswedstrijd. Daarna 
is het de beurt aan de junioren, met 
onder meer plaatselijk favoriet Tho-
mas Koolen aan de start. Zij vertrek-
ken om 12.30 uur en moeten 72 ki-
lometer (12 rondes) afleggen.

De elite/beloften vertrekken om 
14.30 uur voor een koers over 120 
kilometer (20 rondes). In deze ca-
tegorie hebben onder meer Tjar-
co Cuppens, Ike Groen, Maurits 
Lammertink, Ronald Roos, Jack 

Vermeulen en Mitchell Huenders 
zich al ingeschreven. Zij kunnen re-
kenen op concurrentie van onder 
meer thuisrijders Marco Brus, Robbie 
Gevers en eerstejaars belofte Marc 
Kivits.

Het parcours loopt gedeeltelijk over 
industrieterrein Duin II en voor een 
groot gedeelte door het gebied de 
Vlagheide, het recreatiegebied tus-
sen Schijndel, Sint Oedenrode en 
Veghel. Het parcours wordt door 
vlaggenisten zoveel mogelijk vrij-
gehouden van verkeer. Verkeer 
wat toch op het parcours moet zijn 
wordt met de rijrichting van de ren-
ners mee gestuurd. Het is ten aller 
tijde verboden om tegen de rijrich-
ting in te gaan. De aanwijzingen van 
de vlaggenisten dienen ten aller tijde 
opgevolgd te worden. Dit niet al-
leen in naam van de veiligheid van 
de renners maar ook van de overige 
verkeersdeelnemers.

In verband met afsluiting van de 
weg tussen afslag A50 en Eerde 
wordt eenieder die vanaf de richting 
Arnhem / Nijmegen / Uden komt 
naar Schijndel verzocht om de omlei-
dingroute via afslag Sint Oedenrode 
te volgen om zo naar Schijndel te 
rijden. Omdat er een grote parkeer-
plaats is bij Van Aarle Groente en 
Fruit, tegenover Berco, aan de Van 
Leeuwenhoekweg, is het raadzaam 
om via Duin I naar Duin II te rijden 
en dus niet rechtstreeks naar Duin II.

De toegang tot het evenement is ge-
heel gratis.

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

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   Verrassend Veelzijdig

Nu in de winkel: Een groot aanbod mooie  shawls in Lentekleuren 
                                                      

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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MooiRooikrantDe40 EvenementenEvenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

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

Rondje Rooi 
Vanaf 6 maart in Rondje Rooi de vol-
gende onderwerpen: - Heemlezing 
over Roois Religieus Erfgoed - Voor-
leeswedstrijd leerlingen basisscho-
len in Mariëndael - Extra aandacht 
damesvoetbal bij Rhode - 23e Boe-
ken- en platenbeurs weer geslaagd - 
Verkiezingsdebat voor ondernemers 
bij BtB - Uitleg over burgerpanel 
MooiRooi. - Milieu-educatieproject 
bij waterzuiveringsinstallatie - Rooise 
Dai-Ippo trainers succesvol op NK 
- Juvenile, 5 jonge muzikanten met 
hart voor muziek - Project brand-
preventie “Blijf uit de rook!” - Weer 
piekfijn schoolplein Bs. Boskant - 
Collage carnavalsfestiviteiten in Pap-
gat 2014

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.

Uitzendingen 
Gemeenteraadsverkiezingen 
TV Meierij helpt u kiezen en zendt 
interviews met lijsttrekkers van 5 po-
litieke partijen meerdere keren per 
dag uit tot en met 13 maart  (met 
onderbreking in de carnavalsweek). 
Uitzendtijden (elke 3 uur andere po-
litieke partij): 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

Dan volgt nog een plenair lijsttrek-
kersdebat dat wordt uitgezonden 
vanaf 14 maart.
Op 19 maart vanaf 21:30 uur een 
rechtstreeks verslag van de verkie-
zingsuitslagen.
Informatie uitzendtijden volgende 
week.

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.

3 maart - 20 april
Tentoonstelling 
Maria Kemps
Mariendael 

8 maart 
Dag van Burgerhulpverlening en 

Reanimatie
Brandweerkazerne 

9 maart 
Wielerwedstrijd 

Sint-Oedenrode, Veghel, Schijndel
Vlagheide 

9 maart 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael 

10 maart 
KBO fi lm: The Life of Pie

Odendael 

10 maart 
Lezing ‘insecten kunnen geholpen 

worden’
d’n einder 

14 maart 
Lezing Tom Lanoye

de Knoptoren 

14 - 16 maart 
Open Zuid-Nederlandse 

kampioenschappen softtipdarts
de Loop’r 

14 maart - 3 april 
Expositie van 

30 Rooise amateurfotografen
Gemeentehuis 

14 maart 
Glow in the Darkparty

The Joy 

14 maart 
Toneelvereniging 

Klavertje Vier; 
“Goede reis Kruimel”

Zalencentrum de Beckart

15 maart 
Workshop 

maak je eigen Oceandrum
Leef & Vind 

15 maart 
Toneelvoorstelling Klavertje Vier

de Beckart 

15 maart 
Bluesox, rythm&bluesband

de Ossekop 

15  maart 
BlueSox

de Ossekop 

16 maart 
Olat wandeltocht

Weebosch 

16 maart
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

17 maart 
Van de Ven Academy - 

Hoe innoveer je als ondernemer?
Jan Tinbergenstraat 4 

19 maart 
Roois biergilde
café van Ouds 

21 - 22 maart 
NLdoet

Sint-Oedenrode 

21 maart 
Toneelvoorstelling 

Klavertje Vier
de Beckart 

21 - 23 maart 
WhatsUpp…: optreden 

Popkoor Novelty
Mariëndael 

22 maart 
Crosstown

Tapperij en Eeterij 
D’n Dommel 

22 maart 
Demo dag 8mm 

overzetten op dvd
Foto de Vakman 

22 maart 
Toneelvereniging 

Klavertje Vier
de Beckart 

22 maart 
Blue 7

de Ossekop 

23 - 30 maart 
MIK in BEELD: open week!

Mariëndael 

23 maart 
Lenteconcert 

“Trio A Capella”
De Knoptoren 

23 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot 

28 - 30 maart 
Halfvasten spektakel

Café Oud Rooy 

29 maart
Theatervoorstelling 

“Zuivere Koffi e”
Mariëndael 

30 maart 
Theatervoorstelling 

“Zuivere Koffi e”
Mariëndael

5 april 
Dansavond KBO

Odendael 

6 april 
“Gioia” kwartet
De Knoptoren 

6 april
NJA goes Latin

De Loop’r 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




