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CADEAUTJES

Zelden zullen carnavalsprinsen
zoveel cadeautjes uitgewisseld hebben als prins Paul d’n
Urste van Eendengat en prins
Benjamin en prinses Christine
van Wengerohr, een dorpje bij
jumelagestad Wittlich. Tijdens
een officiële begroeting in hofpaleis Denziz overlaadden de
koldervorsten elkaar dinsdag
met complimentjes en presentjes. Prins Paul had een reeks
onderscheidingen klaar liggen,
net als een flesje Boxtels kruidenbitter en een gedenkschildje. Prins Benjamin en prinses
Christine hadden met president
Jochen Platz ook ’Schnaps’
bij zich, net als oorkondes en
onderscheidingen. En Wittlich zou Wittlich niet zijn als
er geen Moezelwijn aan te pas
zou komen. Mosel Sekt, om
precies te zijn, witte wijn met
bubbels. ,,We hebben gekozen
voor een hele grote fles”, grapte
president Platz. ,,Met genoeg
inhoud om ook de hele raad van
elf mee te laten genieten...”
grote sterren

Het Boxtelse duo De Dorini’s
won vrijdag de verkiezing
’Kies je kraker’ van Omroep
Brabant. Het carnavalslied
’Dina Dynamiet’ behaalde de
meeste stemmen tijdens de
wedstrijd. Dorien Habraken
en Marlou van Griensven hadden daardoor tijdens carnaval
bijna 25 optredens op hun programma staan, maar maakten
zaterdagavond toch even tijd
om twee nummers te zingen
tijdens het Waggelpodium in
grand café Rembrandt. Met
Dina Dynamiet wist het tweetal het publiek uit zijn dak te
laten gaan. ,,Eigenlijk hadden
we geen tijd om te komen,
maar onze naam stond al op de
flyer”, lachte Habraken. ,,We
moeten dadelijk alweer ergens

anders optreden.” En met haar
blik op het horloge van presentator Kees Berkelmans: ,,Daar
zijn we zo te zien al te laat voor.
Ach, we zijn nu grote sterren
dus dan mag je best te laat komen. Da’s heel normaal.” Daar
was Berkelmans het helemaal
mee eens en hij wist daarmee
het duo over te halen nog een
laatste dansnummer ten gehore
te brengen…

volg. Hij reikte verschillende
onderscheidingen uit, onder
meer aan carnavalsvereniging
De Dolfijnen en hun prinses
Charlotte. Laatstgenoemde verraste op haar beurt prins Paul en
zijn adjudant en de Red River
Band vanwege hun muzikale
inbreng met een onderscheiding, terwijl daarnaast diverse
medewerkers van De Rots in
het zonnetje werden gezet.

PETAZZIE!

GLOW IN THE DARK

Grand café Rembrandt en zaal
De Comsche Hoeve waren
dinsdag tot de laatste plaats
bezet voor het muziekfestival
Petazzie!. Honderden carnavalsvierders uit Eendengat en
omgeving hebben genoten van
de ruim twintig blaasorkesten
die op de laatste dag van carnaval in actie kwamen in Boxtel.
Bezoekers waren het er ook
dit jaar over eens: de kwaliteit
was weer hoger en de sfeer was
uitstekend. In 2014 vindt de
jubileumeditie van Petazzie!
plaats en staat de elfde editie
op de leutkalender. Naar verluidt wordt al nagedacht om het
evenement uit te breiden met
een vierde podium. Dat betekent dat volgend jaar meer dan
25 blaasorkesten deel kunnen
nemen aan Petazzie!

De provincie Noord-Brabant
organiseerde eind 2012 de actie
’Ik wil je zien’ waarbij in deelnemende gemeenten flyers met
een prijsvraag werden uitgedeeld. Het doel was fietsers er
op te wijzen dat verlichting een
belangrijke bijdrage levert aan
verkeersveiligheid. Uit de ingevulde kaarten werden winnaars
getrokken. Fleur Doornekamp
uit Boxtel was één van de gelukkigen. Zij kreeg vanochtend
een speciale prijs van wethouder Wim van der Zanden: een
glow in the darkfiets. Dit rijwiel is reflecterend geel gespoten. Hierdoor is de fietser éxtra
goed zichtbaar in het donker…
CRISIS

DOLFIJNEN

Het traditionele carnavalsbal
van De Dolfijnen voor mensen met een beperking groeide
zaterdag in De Rots uit tot een
geslaagde avond vol leut en
vrolijkheid. Samen met enthousiaste begeleiders van de
vrijwilligersgroep vanuit dagcentrum De Werf en andere
vrijwilligers beleefden de feestvierders een gezellige avond in
het Boxtelse gemeenschapshuis. Een van de prominente
bezoekers was prins Paul d’n
Urste met zijn adjudant en ge-

JORDY
Jordy van den Boer beleefde zondag tijdens de Grote Eendentrek een bijzondere primeur. Niet eerder zal iemand
erin geslaagd zijn om staand op een rijdende tractor
urenlang onafgebroken het Nederlandse levenslied te vertolken. De Boxtelse volkszanger kreeg het voor elkaar en
was hét boegbeeld van een prachtige carnavalsgroep die
het zomercarnaval verbeeldde. Gelet op de dikke sjaals en
beenwarmers die Jordy droeg, was het best koud daarboven. De term wintercarnaval zou dus beter op zijn plaats
zijn geweest. Maar de zanger liet zich niet uit veld slaan en
zong zijn grootste hits op de Boxtelse keien. Hij bereikte
daarmee een ongekend groot publiek, dat op bijzondere
wijze kon kennismaken met zijn zangtalent... (Foto: Peter
de Koning).

Burgemeester Jan Pommer van
Sint-Michielsgestel had vrijdag
niet alleen de sleutel van Mullukzuipertjesland bij zich, maar
ook een dienblad. ,,Tijdens het
Prinsenfeest van drie weken geleden haalden jeugdprins Thijn
en jeugdprinses Lonne een
grap met mij uit. Ik kreeg een
dienblad inclusief een bord met
tulpenbollen, omdat er de laatste tijd zoveel bezuinigd moet
worden”, zo zei hij tegen een
lachende prins Thijn en Lonne.
,,Die bollen werden gegeten in
de tijd dat mensen het financieel zwaar hadden, zoals tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Maar
ik vind dat je op carnaval zeker

niet moet bezuinigen. Daarom
heb ik frisdrank en cake meegenomen.”
VLADIMIR 85

Boxtelaar Nol Gemen heeft op
zijn 85e verjaardag een grote
wens in vervulling zien gaan.
Bij het passeren van de prinsenwagen in de Grote Eendentrek
werd Gemen, ook bekend van
zijn veelvuldige optredens als
clown Vladimir, zondagmiddag uitgenodigd om even plaats
te nemen naast prins Paul d’n
Urste en adjudant Angelique.
Vanwege zijn hoge leeftijd viert
de Boxtelaar geen carnaval
meer - hij maakte decennialang
deel uit van carnavalsorkest Uit
den Vreemde – maar zondag
trok hij tot ieders verrassing
het tenue van clown Vladimir
weer eens aan. Toen prins Paul
hoorde van het bijzondere verjaardagspartijtje, mocht de jarige Job even plaatsnemen op de
prinsenwagen. De koldervorst
liet daarmee zien dat zijn motto
voor iedereen geldt: ’Sluit iederind in oew hart’.
50-JARIG NIEUWS

Nieuw uit Brabants Centrum
van 15 februari: ,,Volgende
week zal de aanbesteding
plaatsvinden van de nieuwe
’sociale werkplaats’, zoals deze
naar ontwerp van Architectenbureau Maaskant uit Rotterdam gebouwd zal worden
aan de Parallelweg Zuid alhier.
Thans zijn de minder validen
reeds vele jaren werkzaam
in de noodlokaliteiten aan de
Prins Hendrikstraat en de Van
Salmstraat, terwijl sinds kort
op Duinendaal nog een afdeling is ondergebracht voor minder valide vrouwen en meisjes.
De bouwkosten van de nieuwe
werkplaats annex directeurswoning worden geschat op
900.000 gulden.”

toekomstige bewoners verheugen zich op nieuw huis

Sparrenlaene: rustig wonen in mooi stukje Boxtel
MARIËLLE WIJFFELAARS

De verkoop van de woningen binnen het nieuwbouwproject Sparrenlaene ging in november van
start. Tijdens een drukbezochte
lotingsbijeenkomst werd een groot
deel van de beschikbare kavels verkocht, momenteel zijn nog enkele
kavels beschikbaar. De toekomstige bewoners wachten ondertussen vol ongeduld tot het project van
start gaat. ,,Dit is een prachtige en
unieke kans om op een mooi stukje
Boxtel te wonen.”
Het plan Sparrenlaene omvat zestien
vrijstaande woningen en veertien
tweekappers. In de tweede fase worden dertig tot veertig appartementen
gerealiseerd. Volgens Marie-An Bastiaansen van Cornelis Huygens Projectontwikkeling loopt de verkoop
vrij goed. ,,Het is een moeilijke tijd
om huizen te verkopen”, erkent Bastiaansen. ,,Toch hebben we al redelijk
wat woningen verkocht. We hebben
lang moeten wachten voor we groen
licht kregen voor dit project, dus we
zijn blij dat we eindelijk aan de slag
kunnen.”
Al in 2003 kocht Cornelis Huygens
Projectontwikkeling de grond waar
voorheen de Gezondheidsdienst voor
Dieren gevestigd was. Er werden diverse plannen gemaakt, maar deze

konden niet rekenen op instemming
van de gemeente Boxtel. Zo sneuvelde een voorstel voor 128 appartementen. ,,Dat was ook niet handig
geweest”, stelt Bastiaansen. ,,De appartementenmarkt zit echt op slot,
zulke woningen krijgen we nu niet
verkocht.” Toch moeten toekomstige
bewoners nog even wachten voor ze
het nieuwe huis kunnen betreden.
Bastiaansen hoopt dat de bouw aan
het einde van 2013 kan starten.

VOORZIENINGEN
Siang Joe Yeu, echtgenote Gaby
Yeu en hun zoontje Marnix zijn de
trotse eigenaren van een herenhuiskavel. Het gezin komt uit Boxtel
maar woont sinds een paar jaar in
’s-Hertogenbosch. Mede door de geboorte van Marnix wil het echtpaar
Yeu graag terug naar Boxtel. ,,Het
is er rustiger en toch zijn alle voorzieningen bij de hand”, vertelt Siang
Joe. Gaby vult aan: ,,We hebben nu
de mogelijkheid zelf een woning te
bouwen die helemaal aan onze eisen
voldoet. En dat op een van de mooiste
plekjes van Boxtel.”
Het stel had na de loting niet verwacht nog een huis in Sparrenlaene
te krijgen; ze werden als nummer 24
ingeloot. ,,Er waren bij dit kavel nog
drie gegadigden voor ons, maar die
zijn afgehaakt of hebben een ander

● De verkoop van Sparrenlaene is gestart, er zijn nog enkele kavels beschikbaar. Dick Heutink, Chantal Driessen, Gaby
Yeu, Siang Joe Yeu en zoontje Marnix namen vorige week een kijkje op het bouwterrein. (Foto: Albert Stolwijk).
kavel gekozen”, zegt Siang Joe. ,,We
hadden er niet meer op gerekend, dus
toen het telefoontje kwam hebben we
heel hard gejuicht. We kijken er zó
naar uit.”
Hun toekomstige nieuwe achterburen
zijn Chantal Driessen en Dick Heutink. Het stel woont momenteel in een
huurwoning in Boxtel en is ingeloot
van een tweekapper. ,,Het was voor
ons duidelijk: we wilden alleen dít
kavel”, vertelt Chantal. Dick wilde
graag op de hoek wonen en Chantal
viel voor de indeling van de woning.
,,We waren zo opgelucht toen we ingeloot waren.”

GOEDE PRIJS
● De woningen in plan Sparrenlaene worden gebouwd op het terrein waar
voorheen de Gezondheidsdienst voor Dieren gevestigd was.

Een woning kopen in deze economische tijd is voor veel mensen een
moeilijke stap. Diverse belangstellenden zagen om die reden uiteindelijk

af van de koop van een huis in Sparrenlaene. Chantal en Dick zijn blij dat
ze nu een huis huren. ,,Dat scheelt
veel spanning, een woning verkopen
is in deze tijd best lastig. Wij zitten
in ieder geval niet op de schopstoel.”
De bouw van hun tweekapper kan
niet snel genoeg starten. ,,Maar we
moeten wachten tot een bepaald aantal woningen is verkocht. Dan pas kan
de bouw beginnen.”
Siang Joe en Gaby moeten hun huidige huis nog verkopen maar wachten
daar nog even mee. ,,Het is lastig om
te bepalen wanneer we onze woning
op de markt brengen, maar omdat we
zelf gaan bouwen zitten we niet aan
een bepaalde tijd vast”, legt Gaby uit.
Siang Joe vult aan: ,,We kunnen de
grond best een tijdje braak laten liggen, al willen we natuurlijk zo snel
mogelijk gaan bouwen.” Het paar is
optimistisch en denkt hun huis in ’s-

Hertogenbosch vrij snel kwijt te zijn.
,,Verkopen lukt altijd, je moet alleen
wel een goede prijs bepalen. Niet te
laag en zeker niet te hoog.”
Samen met Bastiaansen namen de
twee stellen vorige week een kijkje
op de bouwlocatie waar hun woningen zullen verrijzen. ,,We lopen
straks zo Sparrenrijk in en zitten dicht
bij alle voorzieningen”, zegt Dick
trots. Chantal: ,,Het is een prachtig
plekje in hartje Boxtel. We zien het
helemaal zitten!”

PLAATSELIJK NIEUWS

DansEnGarde
Deejay Peter van As draait zaterdag
16 februari platen voor 30-plussers
bij restaurant En Garde! aan de Markt
in Boxtel. Dansliefhebbers zijn vanaf
21.00 uur welkom, de entree is gratis.

