Openbare vergadering Dorpsraad
De nieuwe datum voor de eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is:

WOENSDAG 20 NOVEMBER a.s.
aanvang 20.00 uur in ons dorpshuis Het Klooster.
De openbare vergadering die op de Zijtaartse kalender staat vermeld op 6 november, komt
te vervallen. Op 20 november is wethouder Van Burgsteden in de gelegenheid aanwezig te
zijn op onze openbare vergadering; het is in zijn agenda vastgelegd.
Natuurlijk is de ombuiging van de N279 het hoofdonderwerp, maar daarnaast willen we
ook met onze dorpsgenoten van gedachten wisselen over de situatie Hoolstraat-Sweenslag.
Tot zover deze mededeling.
Dorpsraad Zijtaart.

Kalender ZOV
Voor alle besturen en leden van verenigingen in Zijtaart.
De kalender van de ZOV gaat er weer komen. Wij verzoeken u om alle activiteiten tijdig
door te geven. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober. Liefst per mail naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl of anders in de brievenbus bij Martien Verbruggen,
Keslaerstraat 29. Zorg dat ook uw vereniging in de kalender 2014 staat! Ook de
wijzigingen van de contactadressen achter in de kalender graag tijdig doorgeven.

KERKBERICHTEN
Zondag: 13 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Herman Rovers; Jan van der Linden, zijn echtgenotes Drika van
Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter
Marietje en zoon Bert; Jrgt. Rob van de Ven; Overl.oud. Toon en Miet Klaassen- van de
Kerkhof en dochter Lianne
.
Gedoopt:
Hein: zoon van Joop de Bekker en Anouk Welte
Pip: dochter van Mark en Miranda Fleskens-van Lankvelt
Overleden: Truus Oppers-van de Rijt in de leeftijd van 77 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor het
medeleven bij het overlijden
van mijn vrouw, moeder,
schoonmoeder en oma

150-jaar Lambertuskerk
Beste mensen van de
geloofsgemeen-schappen
van de Franciscusparochie,
Op 19 oktober a.s. is het 150 jaar geleden
dat de Lambertuskerk in Veghel werd
ingewijd. We willen dat niet ongemerkt
voorbij laten gaan en dit samen met
zoveel mogelijk mensen vieren.
Vanaf september zullen er meerdere activiteiten
georganiseerd worden om dit heuglijke feit te vieren. U
kunt hierover lezen in de Christoffel-special, die vanaf 19
augustus verspreid is binnen de PEV en in de kerken van de
parochie H. Franciscus. Informatie is ook te vinden in de
plaatselijke kranten en op de websites
www.parochiesveghel.nl en www.lambertuskerk150jaar.nl

Truus Oppers v/d Rijt.
Speciaal dank aan de
avondwakegroep
Harrie, kinderen en kleinkinderen
Jeugd F1 van VOW in het nieuw!

Een goed maar ook noodzakelijk gebruik binnen de
voetbalsport is dat teams gesponsord worden en ook bij
VOW kennen we zulke sponsors. Dit seizoen mogen wij
voor het jeugdteam F1 een nieuwe sponsor verwelkomen en
wel Machinaal Timmerbedrijf Van Der Linden. Wij zijn er
erg blij mee en namens spelers en begeleiding bedanken we
De vieringen in het weekend van 19 en 20 oktober zullen
de familie van der Linden voor dit gebaar. Na een
zeer feestelijk worden ingevuld. Op 19 oktober om 18.45
dankwoord aan Jochem en Dirck van der Linden door de
uur is er de gezinsviering m.m.v. het kinderkoor. Op 20
sponsorcommissie, uiteraard vergezeld van een bloemetje,
oktober om 10.00 uur is er de plechtige eucharistieviering
is het eerste shirt officieel overhandigd.
met Mgr. Hurkmans m.m.v. drie Lambertuskoren.
Aansluitend is er spontaan een teamfoto gemaakt, waarbij
Voor de jongeren is er een speciaal programma op vrijdag
de jongste spelers enthousiast meewerkten om er een leuk
25 oktober m.m.v. Love4music.
aandenken aan over te houden. Het bestuur en de spelers
Alle parochianen en speciaal alle vrijwilligers van de
met begeleiding van VOW F-1 willen hierbij Machinaal
parochie H. Franciscus willen wij van harte uitnodigen om Timmerbedrijf Van Der Linden nogmaals bedanken voor
mee te komen vieren. Dat kan door een van de vieringen bij dit spontane initiatief.
te wonen, of door op 20 oktober ’s middags de jarige kerk
te bezoeken. Dat kan vanaf direct na de viering tot 16.00
uur.
Bij wijze van receptie is iedereen uitgenodigd op de
informatiemarkt, waar de werkgroepen van de
geloofsgemeenschap H. Lambertus zich presenteren in een
feestelijke ambiance.
U wordt hartelijk ontvangen met een drankje en een hapje,
er zijn diverse koren uit de parochie H. Franciscus die
zullen optreden, er is een tentoonstelling rond architect
Pierre Cuypers en u kunt de resultaten van de
scholenprojecten rond de jarige Cuyperskerk bekijken.
Wij hopen dat heel veel mensen uit onze parochie elkaar
tijdens dit feest mogen ontmoeten.
Namens de voorbereidingsgroep
(pastoor Franciscusparochie en kerngroep
Lambertusgeloofsgemeenschap)

Op bijgaande foto zien we de spelers, trainers en leiders
samen met de sponsoren.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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Kom naar de informatie dag in de
keuken van de Zijtaartse optocht!
Aan alle Zijtaartse dorpsgenoten, creatieve breinen,
Voor velen lijkt het nog een eindje weg: carnaval 2014.
Maar zachtjes aan worden de avonden al weer langer en
zijn er mensen die alweer gaan denken aan de
carnavalsoptocht. Zijtaart heeft al jaren een van de mooiste
optochten uit de regio en daar zij we trots op. Ook al doen
er de laatste jaren enkele groepen van buitenaf mee, toch
vindt iedereen in Zijtaart dat het onze optocht is. Een
optocht die gemaakt wordt door ons, de Zijtaartse mensen.
De groepen die nu meedoen kunnen een prachtige optocht
presenteren, maar willen we ook in de toekomst deze
prachtige optocht blijven behouden, dan moet er nieuwe
aanwas komen. Een goede aanwas van jeugd is erg
belangrijk; zij hebben immers de toekomst! Ouders kunnen
hierin hun bijdrage leveren om de jeugd te stimuleren vrije
tijd te steken in deze fantastische hobby.
Waar een wil is, is natuurlijk ook een weg. En om iedereen
op weg te helpen willen we belangstellenden uitnodigen
een middag te komen kijken in de keuken van een
carnavalsoptocht. Op deze middag wordt informatie
gegeven om mee te doen aan de optocht. Meedoen kan in
de vorm van een wagen bouwen, maar ook in de vorm van
een (loop)groep of als individueel of paar. Men krijgt op
deze middag informatie over:
- Het idee;
- Maken van een tekening;
- Het gebruik van diverse materialen;
- Het beperken van de kosten;
- Zoeken van een juiste bouwplaats;
- Enz.
Deze middag wordt gehouden op zondag 20
oktober a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de bouwers van
Kneup en de Dupkes. Zij zijn te vinden in de schuur van
Mari Vervoort, Heisteeg 8 in Zijtaart.
Heb je zin om mee te doen aan de optocht, kom dan die
middag kijken. Weet je het nog niet, kom dan zeker.
De optochtcommissie

Voorbereidingen en optredens slagwerkgroep
Zijtaart op weg naar concours.
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Zijtaart gaat op
zaterdag 26 oktober op concours in Drachten. In
voorbereiding hierop wordt er veel gerepeteerd en een paar
maal een concert gegeven om podiumervaring op te doen.
Sinds september kan de slagwerkgroep gebruik maken van
een vaste ruimte, waardoor er goed gerepeteerd kan worden
en niet elke keer al het slagwerk moet worden klaargezet en
opgeruimd.
In voorbereiding op het concours zijn er 2 repetitiedagen
gepland. De 1ste was op zondag 15 september en de 2de is op
zondag 20 oktober.

Daarnaast heeft de groep op zaterdag 19 oktober om
19:00 uur een uitwisselingsconcert in Heeswijk samen
met Erp en Heeswijk.
In de week voor het concours zijn er extra repetities
gepland op woensdag en vrijdag. Op dinsdag 22 oktober
bent u van harte welkom om naar het
concoursprogramma te komen luisteren tijdens de open
repetitie. Van 20.00 tot 20.30 uur wordt het
concoursprogramma aan het publiek gepresenteerd in
de kapel van het klooster. U bent van harte welkom.
Op zaterdag 26 oktober is het concours in Drachten. De
slagwerkgroep treedt om 11.30 uur op waarna om 15.15
uur de prijsuitreiking is.
De slagwerkgroep gaat met de bus naar Drachten. Als u
belangstelling heeft kunt u voor  10,00 meerijden met de
bus. Vertrek om 8.30 uur. Verwachte terugkomst 18.00 uur.
U kunt een mailtje sturen naar info@sintceciliazijtaart.nl
voor vrijdag 18 oktober als u mee gaat.
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MAJORETTEN BEHALEN BRONS
OP EK IN NOORWEGEN
De A-groep van de majoretten van St. Cecilia uit
Zijtaart hebben de bronzen medaille behaald op
het Europees Kampioenschap voor majoretten. Het
kampioenschap vond afgelopen weekend plaats in
Lillehammer in Noorwegen.

Het thema van de show van de majoretten was Los-Vast. Er
kwamen meer attributen bij kijken dan alleen maar de
traditionele batons. Zo werd er gebruik gemaakt van tralies,
elastieken en handboeien om het thema extra kracht bij te
zetten. De stijlen streetdance, acrobatiek en ballet werden
samengesmeed tot een wervelende show, waarbij met name
de gezichtsuitdrukkingen een belangrijk onderdeel
uitmaken om het thema Los-Vast te versterken. Afgelopen
donderdag vertrokken de dames richting Noorwegen met op
zak de titels Brabants Kampioen en Nederlands Kamipoen.
Een derde plek op het Europees Kampioenschap is een
kroon op het harde werk van Anniek, Anouk, Colinda,
Emmy, Joyce, Laura, Maaike, Marlotte, Milou, Moniek,
Nicole en hun instructrice Yvonne van Ingen. Maandag
keerden zij terug uit Noorwegen en werden door de fanfare
muzikaal ontvangen bij zaal Kleijngeld.

Meiden van harte gefeliciteerd
met dit geweldige resultaat!!

Dementie, en dan?
Op dinsdag 15 oktober om 19.30 uur is zoals elke maand
het Alzheimercafé Uden-Veghel en omstreken weer
geopend. Op deze avond wordt in De Eigen Herd,
Rooijsestraat 32 in Uden de documentaire film
“DementieEnDan” vertoond. Ireen van Ditshuyzen volgde
ruim twintig maanden mensen met dementie in het
dagelijkse leven met familie, buren, huisarts, thuiszorg,
geriater, neuroloog, onderzoeker en specialist
ouderengeneeskunde. Door mensen in echte situaties te
volgen, leer je kijken, ervaren! De prachtige documentaire
werd eind september op de televisie uitgezonden.
De kijker wordt meegevoerd in het leven van vijf
mensen, bij wie de diagnose dementie is gesteld.
Ton is 59 jaar en jong-dement, die het geluk heeft
dat zijn werkgever voor aangepast werk zorgde.
Mary Ann, 72 jaar heeft vasculaire dementie, maar
speelt nog prachtig piano voor haar vrienden. Jan
is 59 jaar en jong-dement. Hij is erg sportief en
houdt van schaatsen, fietsen en hardlopen. Hij doet
mee aan onderzoek naar een nieuw medisch
voedingssupplement. Tenslotte een ouder echtpaar,
eind zeventig, voor wie vragen rondom de laatste
fase urgent zijn geworden.
Na de pauze is er in het Alzheimercafé een gesprek
met enkele deskundigen en bezoekers. Zoals altijd
zijn er tijdens de avond verschillende professionals
aanwezig die werken met mensen die dementie
hebben. De toegang is gratis.
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KBO

Bridge KBO 4 okt 2013-10-08
Lijn A

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 2 okt. 2013:
Jokeren:
Marie Habraken
159 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
90 pnt.
2. Willy v.d. Berkmortel
80 pnt.
3. Bert Vissers
63 pnt.
4. Harrie Rooijakkers
55 pnt.
Poedelprijs:
Lenie Henst
-35 pnt.
Loterij:
Ciska Coppens

1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
(2) Tiny v.d. Steen & Ben v.d. Steen
(2) Mien v. Asseldonk & Jan v. Helvoirt
(2) Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
5 Jo Verhoeven & Hans v.d. Brand
(6) Marietje v. Schayk & Toon v. Schaijk
(6) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
8
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
(9) Diny Kanters & Bert Kanters
(9) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven

BILJARTEN KBO Onderling 3 okt 2013
Martien v.Zutphen 15 23 - Willy Henst
30
Jan v. Uden
18 23 - Rien Kemps
35
Rien Kemps
35 45 - Cor v.Zutphen
62
Cor Coppens
21 24 - Grard v.Eert
18
Tonn Verbruggen 22 26 - Jan v.d.Oever
20
Jos Claassen
21 21 - Cor v.Zutphen
62
Rien v.Tiel
28 29 - Wim Kremers
26
Chris v.Helvoirt
19 20 - Willy vd.Berkmortel 25
Gerard Oppers
13 14 - Tonnie v.Uden
32
Jan de Wit
29 28 - Wim Kremers
26
Jan Rijkers
17 16 - Johan v.Zutphen 20

Lijn B
25
27
42
20
18
57
23
18
25
20
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marietje vd Wijgert & Harrie vd Wijgert
Piet v. Schayk & Henk v.d. Linden
Riek Rijkers & Piet Thijssens
Petra v.d. Hurk & Adriaan v.d. Tillart
Jo v. Boxtel & Cor v.d. Berg
Toon v. Creij & Wim v. Os
Jo v.d. Burgt & Mies v.d. Burgt
Marietje v.d. Horst & Martien v Cleef
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
Riet Koevoets & Riek Vervoort

58,85
56,77
56,77
56,77
49,48
46,35
46,35
45,31
41,67
41,67
65,6
55,73
54,69
53,65
52,60
47,40
45,31
42,71
41,67
40,63

Zijtaarse Bridge Club ZBC 1 okt 2013
Lijn A
1
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
2
Bert Kanters & Diny Kanters
3
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
4
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
6
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
8
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
9
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11
Anneke Jans & Maria Pepers
Lijn B
1
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
2
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3
Hein de Wit & Jo de Wit
4
Mieke Toebast & Toos Vissers
5
Tonny Rijkers & Annie v. Berkmortel
6
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
7
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
9
Trudy Smulders & Fien Rooijakkers
10
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis

58,33
57,50
56,25
55,63
50,52
49,48
49,38
47,92
45,00
41,25
39,58
67,71
66,15
54,17
51,04
50,52
48,44
47,92
42,19
41,15
30,73
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 13 oktober, De Kuulen, pauze in Mill, 85
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 13 oktober, De Kuulen, pauze in Mill, 75
km, vertrek 8.30 uur.
V.O.W. Jeugd 12 okt 2013
VOW B1
thuis clinic
VOW B2
thuis clinic
VOW C1
thuis clinic
VOW D1
thuis clinic
VOW E1
vrij vrij
VOW E2
vrij vrij
VOW E3
uit
Blauw Geel'38/JUMBO E8
VOW F1
vrij vrij
VOW F2
vrij vrij
VOW F3
vrij vrij
VOW MB1 thuis clinic
VOW MC1 thuis clinic
VOW MD1 vrij vrij
VOW ME1 vrij vrij

13:30u
13:30u
13:30u
13:30u

Uit Sparta '25 Veteranen

9:15u

13:30u
13:30u

Uit
Uit
Uit
Thuis
Thuis

SCMH 1
WEC 2
Schijndel/DE WIT 10
SCMH 5
Toxandria VR1

16.15u

14.30u
12.00u
10.00u
11.30u
11.30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 5 okt 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1

Nijnsel/TVE Reclame B1
Blauw Geel'38/JUMBO B6
Nijnsel/TVE Reclame C1
WEC D2G
3-2

1-5
4-10
0-3

VOW Senioren 5 okt 2013
VOW Veteranen

Volkel Veteranen

1–3

VOW H1 FC Uden 1
0–4
VOW H2 Sparta'25 4
4–4
VOW H3 Bl. Geel'38/JUMBO 19
1–0
VOW H4 Bl. Geel'38/JUMBO 20
1-5
VOW VR1 RESIA VR1
1–3
Boerdonk VR1
VOW VR2 Uitgesteld naar 20/10

VOW- FC Uden 0-4(0-2) 06-10-2013

VOW Senioren 13 okt 2013
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1

Erp E2 7-3
Venhorst E3 10-2
Avanti'31 E3G 1-5
Gemert F3
8-0
Irene F2
5-8
Irene F3
3-3
Schijndel/DE WIT MB2
Volkel MC1 3-5
Schijndel/DE WIT MD1
Blauw Geel'38/JUMBO ME2

VOW Senioren 6 okt 2013

VOW Senioren 12 okt 2013
VOW Veteranen

VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
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7-1
2-1
0-3

Vandaag de koploper op bezoek in Zijtaart. Om kwart over
vier zou blijken waarom.
In het begin ging het nog aardig gelijk op, maar al snel was
het FC Uden wat het betere team was. Door eigen kracht
maar ook door onze foute passes op het middenveld kwam
FC Uden er enkele keren vlug uit en twee keer wisten ze
Niek te passeren. Niek keepte weer een uitstekende pot
vandaag en mede daardoor was het maar 0-2 voor de rust.
Ook in de tweede helft kwamen we er niet aan te pas. Niek
hield er nog enkele mooie ballen uit, maar kon niets aan de
twee goals doen die FC Uden nog zou gaan maken. En zo
werden we vandaag met 0-4 de verliezende ploeg.
Onzorgvuldige passes en een tegenstander die iets meer
klasse in huis had, was vandaag niet te doen voor ons.
Jammer.
Volgende week koppen op en drie punten te verdelen in
Mariaheide.
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vrijdagavond 1 november
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Concerten fanfare St. Cecilia op 13 en
27 oktober.

Vrijdag 1 november
houdt Jong Nederland Zijtaart
haar jaarlijkse
lampionnenoptocht. Deze
tocht is voor zowel leden als niet-leden, alle kinderen
mogen dus meedoen van 0 jaar tot en met groep 8. Het is
gewenst dat je ouders meelopen. We verzamelen om 18:30
uur bij ons clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf
daar lopen we met zಬn allen in een verlichte tocht door
Zijtaart. Bij terugkeer is er voor iedereen warme chocomel
en peperkoek.
We hopen op droog weer en dat jullie allemaal komen. Hoe
meer lichtjes, hoe meer vreugd!

Lampion maken
woensdagmiddag 30 oktober

Het fanfareorkest van St. Cecilia Zijtaart is zich aan het
voorbereiden voor het Jumbo Muziek festival 2013. Het
festival vindt dit jaar weer plaats in het Dorpshuis in
Zijtaart op zaterdag 2 en zondag 3 november.
Op zondag 13 oktober heeft het orkest een uitwisseling
met Harmonie Glorieux uit Den Bosch. Het concert is in
Wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ Den
Bosch en begint om 14.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd om te komen luisteren.
Op zondag 27 oktober is er een uitwisselingsconcert met
fanfare Nos Jungit Apollo
Dit concert start om 15.00 uur in Marindael, Laan van
Henkenshage 2, 5492 BH Sint-Oedenrode

Tijdens beide concerten wordt het programma voor het
festival gespeeld:
De leden van Jong Nederland maken tijdens hun
Festmusik der stadt Wien - R. Strauss, Arr. J. Stoffels
clubbijeenkomsten al een lampion. Kinderen die geen lid
The Saba Adventure - Joop van Dijk
zijn van Jong Nederland kunnen thuis een lampion maken
van een oud melkpak of iets anders creatief verzinnen of zij In a Cause Called Glorious- Stephen Melillo, Arr. Harrie
Janssen
mogen op woensdag 30 oktober tussen 14:30 uur en 16:00
en als extra werk: Land of Legends - Andreas L. Schulte
uur in ons clubhuis zelf een lampion komen maken
(deelname is gratis). Voor ouders staat er die middag koffie
en thee klaar.

We nodigen u van harte uit om te komen kijken en luisteren
naar het fanfareorkest van St. Cecilia.

Groetjes
Jong Nederland Zijtaart

DDB over actuele onderwerpen
Tijdens de raadsvergadering van
donderdag 3 oktober sprak DDB
zich uit over de huisvesting van
arbeidsmigranten, het
grondstoffenbeleidsplan en de
evaluatie ಫ oud papierಬ. Tijdens de
rondvraag stelde de partij vragen
over de kermissen in Veghel en de
kerkdorpen.
De structurele huisvesting van
tijdelijke arbeidsmigranten staat al
enige tijd hoog op de agenda. DDB is
in hoofdlijnen akkoord met de nota.
Naar aanleiding van de argumenten
die zijn ingebracht door - onder meer het ZLTO stelt de partij enkele
aanpassingen voor. Deze hebben
vooral te maken met de vrees dat
ondernemers in het buitengebied
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mogelijk beperkt worden in hun bedrijfsvoering. DDB is
daarnaast gevoelig voor de argumenten dat de
arbeidsmigranten naar gelijkheid van inwoneraantal over de
kernen verdeeld moeten worden. De partij is echter geen
voorstander van een vast percentage. De ene kern heeft
immers meer te bieden dan de andere, zo betoogde Nico
van Hoof namens DDB.
Ten aanzien van het grondstoffenbeleidsplan is het DDB
niet duidelijk waarom de gemeente vasthoudt aan een
reserve van ruim ««n miljoen euro. Het geld zou nodig zijn
voor pilots, maar DDB is terughoudend: ಯVoor beproefde
concepten moeten we geen dure onzekere pilots uitvoeren
waarvan kosten en rendement zeer ondoorzichtig en
onzeker,ರ verwoordde Wern van Asseldonk. De partij
diende een motie in om het bedrag terug te geven aan de
burgers.
Oud papier
Het college heeft nog geen evaluatie uit laten voeren
rondom het ophalen van het oud papier. DDB wil echter
graag terugzien hoe de communicatie naar de verenigingen
en stichting is verlopen en of de bezuinigingsdoelstelling is
gehaald. De partij wil bovendien weten of er verenigingen
of stichtingen zijn die door de maatregel in financile
problemen zijn geraakt. De evaluatie wordt toegezegd voor
januari 2014.
In de rondvraag stelt DDB de klachten over de invulling
van de kermissen in Veghel aan de orde. De kwaliteit is
duidelijk beneden het afgesproken niveau. Het college is
bekend met de klachten en gaat daarover in gesprek met
organisator Duursma Groep. Het contract met Duursma
eindigt in 2014.

Uw woning verkopen? Rabobank
Uden Veghel helpt u graag!
Uw huis staat te koop en deze wilt u natuurlijk zo goed
mogelijk verkopen. Op maandagavond 21 oktober a.s.
organiseert Rabobank Uden Veghel speciaal voor inwoners
uit regio Uden en Veghel, die hun huis willen verkopen,
een inspirerende bijeenkomst met praktische tips om de
verkoop van uw huis te vergroten. De bijeenkomst vindt
plaats op de vestiging van Rabobank aan de Rembrandtlaan
70 in Veghel.
Verkoopkans van uw woning vergroten
Het is een lastige tijd voor huizenbezitters met
verhuisplannen. Prijzen dalen en huizen staan langer te
koop. Toch worden er ook nog steeds huizen verkocht. Hoe
maak je je huis aantrekkelijk voor de verkoop? Rabobank
Uden Veghel geeft u graag inzicht in de succesfactoren
voor de verkoop van hun woning.
Theo van Hoek, manager Hypotheken & Financieel Advies
bij Rabobank Uden Veghel: “Als coöperatieve bank voelen
we ons nauw betrokken bij onze omgeving. Ook in
economisch gezien mindere tijden willen we klaar staan
voor onze regio. We werken graag samen aan de verkoop
van uw woning, door deze avond te organiseren. Een
woningmarketeer, verkoopstyliste, social media specialiste
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en lokale makelaars geven verrassende inzichten en
praktische handvatten, om de kans op verkoop van uw
woning te vergroten. Onze hypotheekadviseurs
beantwoorden al uw financiële vragen.”
Staat uw huis te koop of kent u iemand met een
verkoopwens? Kijk voor meer informatie en aanmelden op
rabobankudenveghel.nl.

THEMAͲAVOND
“Die van ons doet dê nie”
Jongeren en groepsdruk
Het “CJGgeeftantwoord” organiseert samen met Novadic
Kentron en het jongerenwerk van “Welzijn de Meierij” een
thema-avond voor ouders van jongeren tussen de 11 en 18
jaar.
Op een interactieve manier worden de onderwerpen
alcohol, drugs en social-media besproken. Theatergroep
Helder zal u door middel van pakkende sketches aan het
denken zetten.
Wanneer:
dinsdag 29 oktober 2013
Tijd:
Van 20.00 tot 22.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur)
Waar: Mariendael, Laan van Henkenshage 2, SintOedenrode
Kosten: Geen
Voor informatie en/of aanmelding:
Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan kunt u zich
tot uiterlijk 22 oktober 2013 aanmelden. Dit kunt u doen
door te bellen naar onderstaand nummer of een email te
sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en
het aantal deelnemende personen. We verzoeken u om uw
bevestigingsmail mee te nemen.
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Moeder die nauwelijks moeder is.
(Over stiefgezinnen)
Moeder had redelijk gefunctioneerd als moeder tijdens haar
huwelijk. Haar man verdiende voldoende om in het
onderhoud van het gezin en haar te voorzien, en dus had ze
nooit hoeven werken. Haar kinderen opvoeden deed ze
(weliswaar op haar manier, zonder voldoende grenzen,
maar toch).
Ook het huishouden liet te wensen over. Haar man, die
zelden thuis was, zei er weinig over. Soms mopperde of
begon hij zelf wat orde in de chaos aan te brengen. Maar
het hielp niet echt.
Na de scheiding deed moeder nog minder. Haar man had
meerdere malen aangedrongen zich in laten schrijven voor
een uitkering, dat zei ze “ja” maar ze deed het niet. Hij
betaalde de huur, maar liet vastleggen dat dit niet eindeloos
kon doorgaan. Mevrouw had een aantal malen de kans
gehad om te studeren, maar iedere inspanning was haar
teveel geweest. Geen zin.
Omdat ze verzuimde een uitkering aan te vragen had ze
nauwelijks geld (de alimentatie voor de kinderen gebruikte
ze voor zichzelf). Ze betaalde de huur niet. Gevolg: ze werd
op straat gezet. Kennissen regelden een andere woning voor
haar. De kinderen werden door moeder verteld dat papa
ervoor gezorgd had dat mama geen huis meer had.
Uiteraard namen ze dat hun vader kwalijk.
Vader vertelde me dat hij boos was op haar vanwege haar
luiheid, vanwege de verhalen die ze tegen de kinderen over
hem vertelde, maar nog het meest dat hij boos was op
zichzelf, omdat hij ooit kinderen met deze vrouw had
gekregen. Want hoewel hij eerst gedacht had dat het
allemaal wel los zou lopen. Hij dacht dat hij “gewoon” met
zijn nieuw samengestelde gezin de kinderen zou opvoeden,
maar had helemaal niet bedacht dat zijn kinderen zo loyaal
aan hun eigen moeder zouden zijn.
Of het nu de genen waren of dat het uit loyaliteit was, maar
vader zag dat zijn kinderen hetzelfde gedrag vertoonden als
hun moeder: nooit ergens moeite voor willen doen, bij alles
hun schouders ophalen, geen enkele inspanning was de
moeite waard. Deze vader heeft het erg moeilijk, en ook al
doet ook stiefmoeder enorm haar best, dit blijft een
ingewikkelde situatie.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé
0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.stief-gezin.nl www.interpunctie.nl

Deense MC Hansen
smaakmaker op CHV Noordkade
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wonderschone liedjes maakt en speelt’. De zaal is
open om 14.00 uur en toegang is gratis.
Ook de Scandinavische landen kennen diverse
artiesten die naadloos aansluiten bij muziekvormen
als blues en folk. MC Hansen is een van die
uitzinnige knappe musici die laat horen waarom
Americana niet uitsluitend voorbehouden is aan
Amerikanen. Net als Richard Lindgren of C.S.
Nielsen is hij momenteel één van de absolute
smaakmakers van dit genre. De muziek is beeldend
als een roadmovie. Hansen maakt verslag van wat
hij ervaart, ziet en denkt. Er openen zich steeds
nieuwe, boeiende wegen die een groot talent als MC
Hansen inspireren en de fans enkel maar kunnen
doen watertanden naar meer. MC Hansen treedt op
bij De Compagnie met zijn band bestaande uit Uffe
Steen op gitaar, Morten Brauner op bas and Jacob
Chano op drums.

Kijk ook op www.kunstgroepdecompagnie en
www.facebook.com/kunstgroep

Foto-oproep: neem oude foto’s mee
Terug in de tijd met René
Op dinsdag 5 november 2013 van 20.00 – 22.30 uur
organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) in Zaal De Stapperij in Veghel weer een gezellige,
historisch getinte avond onder de titel ‘Het Geheugen van
Veghel’. Uw gastheer is de immer boeiende causeur René
Bastiaanse. Hij praat aan de hand van alledaagse verhalen,
beelden en foto’s met u over Boerdonk, Eerde, Erp,
Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart. In 2007 en 2010
was het BHIC al eens te gast in de gemeente Veghel. Nu
weer, maar met een nieuw programma. Ook de
heemkundekring Vehchele zal zich deze avond presenteren.
Programma ‘Het Geheugen van Veghel’
x Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse
onder het genot van koffie/thee
x ‘Op zoek naar hergebruik in de gemeente Veghel’, door
regiohistoricus Henk Buijks van het BHIC
x Korte pauze
x Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse
met daarbij historisch beeld en geluid uit onze Veghelse
archieven
x Gelegenheid om uw meegebrachte foto’s op een groot
scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen en
informatie uit te wisselen.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 november
2013 van 20.00 – 22.30 uur in Café/zaal De Stapperij,
Bunders 3, 5467 JZ in Veghel. De zaal is vanaf 19.30 uur
open voor het publiek. U bent van harte welkom!

Foto-oproep!

Het BHIC is speciaal voor deze avond op zoek naar
foto’s van verdwenen verschijnselen (zoals de
schillenboer, scharensliep, vodden- of melkboer) en/of
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
huishoudelijke voorwerpen (zoals de waswringer en
Veghel is het op zondag 13 oktober om 15.00 uur
mattenklopper). Kortom, verschijnselen die uit ons
voor een optreden bij De Compagnie de beurt aan
dagelijkse leven zijn verdwenen. Maar neem gerust ook
de Deense musicus MC Hansen en z’n band.
andere oude foto’s mee uit Boerdonk, Eerde, Erp,
‘Een folkmuzikant met Amerikaanse sentimenten en Keldonk, Mariaheide, Veghel en Zijtaart!
een Europese nauwgezetheid die werkelijk
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The Voice of Seitert
Zaterdag 26 oktober a.s.
Verzameltijd ± 21.00 uur
Solo of samen zingen (max. 2 pers.)
Keuze uit diverse karaoke nummers,
lijsten nu beschikbaar in `t Dorpskaffee.
Wees er snel bij, elk nr. komt 1 keer voorbij.
(De tekst verschijnt niet in beeld.)
Eigen muziek op CD of USB aanleveren.
Instrumentaal nummer aanleveren tot en met woensdag 23 okt.

Laat jouw geluid horen en zing.

Agenda punt NIEUW tevens terugkerend evenement.
30 November Guinness Records Night of Seitert.
Ultimate records and games present by Dorpskaffee.
Muziek Quiz, Film Quiz & Sport Quiz next events

