JUMBO Muziekfestival Kring Veghel om de “Albert van
Zutphen wisselbokaal”
Op zaterdag 2 en zondag 3 november zal in Zijtaart het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival
voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de Vereniging van
Muziekgezelschappen Kring Veghel plaatsvinden. Dit jaar zullen tijdens dit festival,
georganiseerd door een commissie uit de aangesloten muziekverenigingen, acht
slagwerkgroepen en dertien orkesten hun muzikale prestaties laten horen.
Het Kringfestival wordt voor de 29ste keer gehouden en voor de 11e keer als JUMBO
Muziekfestival. De inzet van het weekend is de “Albert van Zutphen – wisselbokaal”. Op
zaterdag gaat deze wisseltrofee uitgereikt worden aan de best spelende slagwerkgroep en op
zondag aan het best spelende harmonie- of fanfareorkest. Plezier in de muziek voor de
deelnemers en het publiek staat tijdens dit festival voorop. Het Klooster in Zijtaart vormt
voor de derde achtereenvolgende keer de mooie locatie voor het JUMBO Muziekfestival.
Het programma start op zaterdagmiddag 2 november om 13.45 uur wanneer slagwerkgroep
Eendracht Maakt Macht uit Boekel het festival opent. Gedurende de dag krijgt het publiek
een afwisselend programma van slagwerkgroepen voorgeschoteld. Het laatste optreden op
zaterdag vindt plaats om 20.00 uur door slagwerkgroep De Echo der Bergen uit Eerde,
waarna om 21.15 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
De overige deelnemende slagwerkgroepen op zaterdag zijn achtereenvolgens St Cecilia uit
Lieshout, St Servaes uit Dinther, OBK uit Erp, St Willibrord uit Heeswijk, St Cecilia
Zijtaart en De Notenkrakers uit Vorstenbosch.
Het Festival gaat verder op zondag 3 november. Om 10.45 uur start het programma met
fanfare Echo der Peel uit Venhorst.
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KERKBERICHTEN
Zondag: 27 oktober 9.30 u. Allerheiligenviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven, overl.oud. van de Ven-Aarts en Annie van de Ven-van
Zutphen; Jrgt. Harrie van Sleuwen en overl.fam.leden; Riek van Zutphen-Daniëls
(vanw.trouwdag); Jrgt.Hendrikus van de Ven en Lambertha van der Steen; Pater de Koning,
Toon en Ant Kanters-de Koning en Tonny Kanters.
Zaterdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering met als voorganger de Avondwakewerkgroep m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor.
Tijdens deze viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk
herdacht.

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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Verder treden in volgorde op: Zeelandia, De Eendracht
Uden, St Cecilia Volkel, St Cecilia Lieshout, Frisselstein
Veghel, Harmonie Nijnsel, St Servaes Dinther, St
Willibrord Heeswijk, St Cecilia Zijtaart, De Echo der
Bergen Eerde, De Notenkrakers Vorstenbosch, waarna als
laatste het harmoniekorps OBK uit Erp om 21.15 uur met
hun optreden zal aanvangen. De prijsuitreiking op zondag
vindt om 22.30 uur plaats. Het programma is in detail
beschikbaar op onze website : www.muziekkringveghel.nl
Zowel bij de slagwerkers als bij de orkesten zijn de
deelnemers ingedeeld in 3 niveau groepen. Voor elke groep
is er een 1e prijs en voor de beste slagwerkgroep en het
beste orkest is er de “Albert van Zutphen- wisselbokaal” te
behalen. Voor beide dagen is de beoordeling in handen van
een vakkundige jury. Voor de slagwerkgroepen zullen op
zaterdag Jos Stoffels en Jan Geert Nagel jureren. De jury
voor de HAFA orkesten op zondag bestaat uit Gert
Buitenhuis en Rob Goorhuis.
Het belooft een mooi programma te worden. Veel
verenigingen brengen muziek die bij een breed publiek
goed in het gehoor zal liggen, terwijl enkele orkesten het als
een try-out gebruiken voor deelname aan een
bondsconcours later in de maand.
Het Jumbo Muziekweekend is dankzij de hoofdsponsor
JUMBO-Supermarkten gedurende beide dagen gratis
toegankelijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om te
komen kijken en luisteren naar de optredens van bijna
1.000 deelnemers tijdens dit muziekspektakel in het
Klooster te Zijtaart.

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.
Gevonden:
Op het kerkplein is een sleutelbos gevonden, op te
halen bij Auto Centrum Zijtaart

Nog steeds vermist: Lapjeskat, wit met
rode/bruine/grijze en zwarte vlekken, sinds 27
september vermist.

Mogelijk is zij in een schuur opgesloten.
Wilt u a.u.b. in uw schuur of garage kijken ??
Bij voorbaat dank. Familie Bonnet, Keslaerstraat 30
Zijtaart.
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BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Het is weer zover. Vanaf a.s. maandag 28 oktober beginnen
in zaal Kleijngeld voor de 28e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre. Voor deze
kampioenschappen hebben zich 100 mensen ingeschreven
en zij zullen 12 avonden lang de strijd met elkaar
aanbinden.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Van
maandag 28 oktober tot en met maandag 4 november zijn
de poule wedstrijden. Dit betekent dat de spelers zijn
ingedeeld in een poule van 4 of 5 spelers en zij in die poule
een halve competitie spelen. Vanaf dinsdag 5 november
gaat het toernooi verder volgens het knock-out systeem en
dit betekent dat wanneer men de partij wint verder gaat,
maar als men de partij verliest eruit ligt. Op vrijdag 8
november zijn de finales en zal bekend worden wie zich
een jaar lang Zijtaarts biljartkampioen libre mag noemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers,
maar ook publiek is van harte welkom. Misschien heb je zin
in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat nagenoeg iedereen
mee kan doen.
De Zwijntjes en Poedelpret

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paddenstoelenwandeling
Na de zomer beginnen de nachten wat
kouder te worden en de bladeren al weer wat
te verkleuren. Voor de dieren is dat ook een
teken om zich weer voor te bereiden voor de
winter. Voor de vogels betekent dat
bijvoorbeeld dat ze veel moeten eten om reserves op te
bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad
aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms
warme weer schieten er verschillende paddenstoelen uit de
grond.Om te weten welke paddenstoelen er zijn in het bos,
gaan we zondag 27 oktober maar eens zelf kijken. Zorg
daarom dat je om 10:00 uur aanwezig bent bij de school.
We vertrekken van daaruit met de auto naar ‘t Lijnt.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 05

23 okt. 2013 – 30 okt. 2013

pagina 3

KBO
AGENDA
Maandag 28 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 29 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 29 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 29 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 29 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 30 oktober 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 31oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 31 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 1 november Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 16 okt. 2013:
Rikken:
1. Jan v.d.Oever
62 pnt.
2. Marjo Vissers
55 pnt.
3. Willy v.d.Berkmortel 51 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Kasteren
- 5 pnt.
Loterij:
Martien v.Zutphen

Biljarten onderling 17 okt 2013
Jan v.Uden
Jan Rijkers
Willy vd.Berkmortel
Frans v.Leuken
Martien v.Zutphen
Jan de Wit
Chris v.Helvoirt
Jan v.d.Oever
Johan v.Zutphen
Tonn Verbruggen
Wim v.d.Sanden
Jos Claassen

18
17
25
39
15
29
19
18
20
22
52
21

30
23
31
49
18
35
24
18
21
21
43
13

Rien v.Tiel
Cor v.Zutphen
Piet v.d.Hurk
Cor Coppens
Rien Kemps
Gerard Oppers

28 31
62 66
37 48
21 16
35 26
13 9
Willy vd.Berkmortel 25 17
Frans v.Leuken
39 38
Wim Kremers
26 23
Jos Claassen
21 16
Tonnie v.Uden
32 23
Willy Henst
30 17

BRIDGEN
Bridgeclub KBO 18 oktober 2013
Lijn A
1 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
(2) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(2) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
5 Cor Mollen & Henk v.d. Linden

57,64
55,56
55,56
54,17
52,50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers

Lijn B
1 Piet Thijssens & Riek Rijkers
(2) Anny v.d. Hurk & Tonny Rijkers
(2) Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
(4) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(4) Ad Koevoets & Riet Koevoets
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
8 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
9 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

50,69
50,00
48,61
48,33
47,92
47,22
46,88
45,83
45,00
43,75

65,10
55,21
55,21
52,08
52,08
51,04
48,96
47,92
41,15
31,25
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Uitwisselingsconcert
fanfare St. Cecilia zondag 27 oktober
Op zondag 27 oktober is er een uitwisselingsconcert met
fanfare Nos Jungit Apollo.
Dit concert start om 15.00 uur in Mariëndael, Laan van
Henkenshage 2, 5492 BH Sint-Oedenrode
Tijdens het concert wordt het programma voor het Jumbo
Muziekfestival gespeeld: Festmusik der stadt Wien - R.
Strauss, Arr. J. Stoffels; The Saba Adventure - Joop van
Dijk; In a Cause Called Glorious- Stephen Melillo, Arr.
Harrie Janssen en als extra werk: Land of Legends Andreas L. Schulte.
We nodigen u van harte uit om te komen kijken en luisteren
naar het fanfareorkest van St. Cecilia.

Zaterdag 26 oktober concours
slagwerkgroep Zijtaart.
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Zijtaart gaat op
zaterdag 26 oktober op concours in Drachten. In
voorbereiding hierop is er veel gerepeteerd en een paar
maal een concert gegeven om podiumervaring op te doen.
Ook waren er 2 repetitiedagen gepland: de 1e was op
zondag 15 september en de 2e was op zondag 20 oktober.
Daarnaast heeft de groep op zaterdag 19 oktober een
uitwisselingsconcert gehad samen met Erp en Heeswijk in
de aula van Gymnasium Bernrode. In de week voor het
concours zijn er extra repetities gepland op woensdag en
vrijdag. Op dinsdag 22 oktober was er gelegenheid om naar
het concoursprogramma te komen luisteren tijdens de open
repetitie in de kapel.
Na alle voorbereidingen is het zaterdag zover: met een
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vrachtwagen vol slagwerkinstrumenten en een bus met
leden van de slagwerkgroep en supporters gaan we naar het
concours in Drachten. De slagwerkgroep treedt om 11.30
uur op waarna om 15.15 uur de prijsuitreiking is. Het
optreden is in Sportcentrum Drachten, Spitting 65, 9202 LC
Drachten.
Na afloop wordt de dag samen met de slagwerkgroep
afgesloten in Café Kleijngeld.
Als de bus nog niet vol is, kunt u voor € 10,00 meerijden
met de bus. Vertrek om 8.00 uur. Verwachte terugkomst
±18.00 uur. U kunt een mailtje sturen naar
info@sintceciliazijtaart.nl tot uiterlijk donderdag 24
oktober.

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 1 november
Vrijdag 1 november houdt Jong Nederland Zijtaart haar
jaarlijkse lampionnentocht. 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 z’n 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
De leden van Jong Nederland maken tijdens hun
clubbijeenkomsten al een lampion. Kinderen die geen lid
zijn van Jong Nederland kunnen thuis een lampion maken
van een oud melkpak of iets anders creatief verzinnen. Of
zij mogen op woensdag 30 oktober tussen 14:30 uur en
16:00 uur in ons clubhuis zelf een lampion komen maken
(deelname is gratis). Voor ouders staat er die middag koffie
en thee klaar.
Groetjes
Jong Nederland Zijtaart
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Haakpret iets voor U ????
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Vrijdagavond 1 november:
Spellenavond in Het Klooster vanaf
19.00 uur!
"Zes!" nodigt weer iedereen uit om
een gezellige huiskameravond mee te
maken. In een fijne, ontspannen sfeer
biedt "Zes!" een grote variatie van
spellen aan, voor jong en oud, voor
ervaren spelers en beginners.
Vorige speelavond hebben wij
duidelijk aangegeven over welke
spellen en op welke tijd de uitleg gegeven werd. Dat is
prima bevallen en geeft vastigheid aan
de bezoeker.
Spel van de maand: Ticket to ride.
Het leuke spel "Ticket to ride" staat
op het programma. Nieuw?? Jazeker,
want wij gaan de variatie "Ticket to
ride Nederland" spelen! Het spel is zó
nieuw, pas op 26 oktober wordt het
vrijgegeven! Net op tijd om het spel voor te bereiden voor
de uitleg tijdens deze spellenavond!
Het basisspel zal vooraf uitgelegd en gespeeld worden
(aanvang: 19.30 uur). De variant "Ticket to ride Nederland"
zal om 20.30 uur onder begeleiding te spelen zijn!
"Ticket to ride" is een heel succesvol spel in Nederland en
staat op plaats 2 van meest verkochte spellen. Nog niet
ermee bekend?
Kom het leren spelen; met één gevaar……….., verslaving
dreigt!
Kennismaking en advisering.
Door de grote hoeveelheid aanwezige spellen is het
mogelijk vooraf een spel daadwerkelijk te spelen vóór het
spel aan te schaffen voor de decembermaand. Nog een
reden om gezellig spelletjes te komen spelen tijdens de
spellenavond in het klooster!
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VOW Senioren 26 okt 2013
VOW Veteranen

Erp Veteranen

15:30u

VOW Senioren 27 okt 2013
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

Thuis
FC Schadewijk 1
Thuis
DVG 3
Uit
Avesteyn 7
Thuis
WEC 6
Uit
Olympia'18 VR1
Erp teruggetrokken

14:30u
11:30u
12:00u
11:30u
10:00u
Vrij

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 19 okt 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

vrij
vrij
Vorstenbossche Boys C1
vrij
vrij
vrij
Schijndel/DE Wit E8 3-3
vrij
Rhode F2
1-24
vrij
Herpinia MB1 9-0
Nooit Gedacht MC1 1-6
JVC Cuijk MD1
0-21
Margriet ME1 0-4

2-4

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 27 oktober, Koppeltijdrit, Zijtaart.
Dames: zondag 27 oktober, Koppeltijdrit, Zijtaart.

VOW Jeugd 26 okt 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

uit
Blauw Geel'38/JUMBO B3
uit
Mariahout B2
thuis Boskant C1
uit
Stiphout Vooruit D2
vrij vrij
uit
Blauw Geel'38/JUMBO E12
thuis Handel E2
uit
ASV'33 F2
thuis Mariahout F3G
uit
Mariahout F4G
thuis Olympia '18 MB1
uit
Boekel Sport MC1
thuis Heeswijk MD1
thuis Berghem Sport ME1

14:30u
15:00u
13:00u
11:15u
9:15u
9:30u
9:15u
10:30u
10:00u
14:30u
13:00u
11:30u
9:30u

In verband met Allerheiligen
EEN GROTE SORTERING
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Interpunctie
Voed jij mijn kind even op?? (deze columns zijn na te
lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)
Soms krijg ik van die wanhopige telefoontjes van ouders:
ಯWil jij eens met mijn kinderen praten, ik kan ze niet meer
aanಹರ. Ouders hebben het zwaar soms. Daar heb ik alle
begrip voor. Maar gelukkig zijn er veel mogelijkheden om
hen te helpen, zonder dat ik de opvoeding voor mijn
rekening hoef te nemen. Bovenstaande kreet is voor mij
geen reden om de kinderen te spreken. Integendeel!
Ouders die dit gevoel hebben, zou ik nog eerder
verzwakken als ik dan uit de toverdoos een stokje nam en
VOW Senioren 19 okt 2013
de kinderen betoverde tot de liefste wezens op aarde. Zij
VOW Veteranen
DAW Veteranen
2-2
zouden daardoor nog m««r het gevoel hebben incompetent
VOW Senioren 20 okt 2013
te zijn. Ik vind het belangrijk om hun positie te versterken!
VOW H1
- SCMH 1
2-4
Juist wanneer ze zelf de touwtjes weer in handen krijgen,
VOW H2
- Blauw Geel'38/JUMBO 7
4–3
voelen zij zich weer competent en bovendien: wat kan ik
VOW H3
- Avanti'31 10
4–2
nou in een uurtje doen als ze een leven lang bij ouders
VOW H4
- SCMH 5
4–2
zijn!! Natuurlijk kunnen kinderen extreem vervelend
VOW VR1
- ZSV VR1
1–4
gedrag vertonen en soms nodig ik hen wel uit, maar dan
VOW VR2
- Boerdonk VR1
0-2
vaak samen met hun ouders. Ik wil altijd eerst van de
ouders horen wat zij meemaken in het contact met hun
De website in een nieuwe jas.
kind(eren). Wat zij al zelf geprobeerd hebben en wat nog
niet. Ik wil weten hoe zij als opvoeders elkaar steunen (of
De avonden worden al weer erg lang.
elkaar afvallen). Of zij geneigd zijn positief te reageren,
11-11 Nadert en het nieuwe
complimenten te geven, positieve aandacht te geven of
carnavalsseizoen staat te popelen om te
misschien vooral veel mopperen. Niet om dat laatste te
beginnen.
veroordelen, soms hebben ze ook alle reden om te
Carnavalsvereniging De Reigers was toe mopperen, maar om te kijken hoe dit gedrag beetje bij
aan een nieuwe website. We waren over
beetje kan worden omgebogen. Want als je de hele dag
de inhoud van de oude site nog best
gemopper hoort, ben je geneigd om zelf mee te gaan
tevreden, alleen de verpakking was een
mopperen, chagrijnig te worden, of sluit je je af en luistert
beetje uit de tijd. Daarom hebben we
niet meer. Sommige kinderen zitten de hele dag boven
bureau "PUP webdesign" in de arm
achter de computer, om het gemopper van hun ouders niet
genomen. Daar is kritisch naar de site gekeken en op basis
te horen. Niet dat alle kinderen die boven achter de
daarvan, in goed overleg met de PR-commissie, een nieuwe computer zitten mopperende, chagrijnige ouders hebben,
site gebouwd. Het resultaat daarvan kun je vanaf vrijdag 25 hoor. Pubers zitten nu eenmaal graag achter de computer en
oktober bekijken op www.cvdereigers.nl.
brengen daar vaak vele uren door. Meer dan hun ouders
eigenlijk zouden willen.
De inhoud van een aantal
pagina’s is herkenbaar. Op
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
de homepage zijn nog
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
steeds allerlei actuele
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
zaken te vinden, terwijl je
via het menu wat meer
over de vereniging te weten kunt komen. Er zijn echter ook
een paar inhoudelijke veranderingen. Het gastenboek is
verdwenen omdat er nauwelijks nog reacties op kwamen.
Een jaar geleden hebben we daar al op ingespeeld door een
facebookpagina aan te maken. Daar hebben we intussen
meer dan 500 vrienden. Ook het bekijken van de foto's is
aangepast. Van het lopende seizoen worden alle foto's
getoond, van de laatste seizoenen blijft een album met een
jaaroverzicht staan. De inhoud van de site laat zich ook
goed lezen op een tablet of op een smartphone.
Wij hopen dat je op onze site kunt vinden wat je zoekt.
Carnavalsvereniging De Reigers
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Avondvliegoefeningen 2013 vanaf vliegbasis Volkel
Het avondvliegprogramma vindt plaats in week 44 (28
oktober tot 1 november), 46 (11 tot 15 november), 48 (25
tot 29 november), 50 (9 tot 13 december) en 51 (16 tot 20
december). Er wordt in principe gevlogen van maandag tot
en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Tijdens het
avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor
17.00 uur en in de avond. Vanwege operationele redenen of
door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand
vliegprogramma worden afgeweken.
Voor meer informatie over vliegbewegingen, zie
http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of teletekst
NOS pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via
http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het
gratis telefoonnummer 0800-0226033.

Informatiebijeenkomsten
vergeetachtigheid en dementie
Op maandag 28 oktober en op donderdag 7 november zijn
er in de Blauwe Kei twee informatiebijeenkomsten over
vergeetachtigheid en dementie.
Vergeetachtigheid of is er meer aan de hand?
Iedereen vergeet wel eens wat. Maar waar ligt nou de grens
tussen vergeetachtigheid en dementie? Om daar meer
duidelijkheid over te geven en uw vragen te beantwoorden,
organiseren de gemeente Veghel en de gezamenlijke
ouderenbonden twee informatiebijeenkomsten over dit
onderwerp.

THEMA-AVOND

“Die van ons doet dê nie”
Jongeren en groepsdruk

Het “CJGgeeftantwoord” organiseert samen met de GGD
Hart voor Brabant, Novadic Kentron en het jongerenwerk
van “Welzijn de Meierij” een thema-avond voor ouders van
jongeren tussen de 11 en 18 jaar.
Wilt u hier meer over weten?
Kom dan op maandag 28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur of Op een interactieve manier worden de onderwerpen
op donderdag 7 november van 19.45 tot 21.45 uur naar De alcohol, drugs en social-media besproken. Theatergroep
Helder zal u door middel van pakkende sketches aan het
Blauwe Kei in Veghel.
denken zetten.
De zaal is een half uur van tevoren open.
Wanneer:
dinsdag 29 oktober 2013
Tijdens beide bijeenkomsten verzorgt een deskundige op
het gebied van vergeetachtigheid en dementie een
Tijd: Van 20.00 tot 22.00 u (zaal open vanaf 19.30u)
presentatie. Er is ook een panel van professionals aanwezig Waar: Mariendael, Laan van Henkenshage 2, Sintom uw vragen te beantwoorden en Alzheimer Nederland is Oedenrode
aanwezig met een informatiestand.
Kosten:
Geen
De toegang is gratis en het is niet nodig om van tevoren aan
Voor informatie en/of aanmelding:
te melden.De avond is niet alleen voor ouderen bedoeld.
Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan kunt u zich
Ook kinderen, vrienden, buren of dorpsgenoten van
tot uiterlijk 27 oktober 2013 aanmelden. Dit kunt u doen
ouderen zijn van harte welkom.
door te bellen naar onderstaand nummer of een email te
Meer informatie over de bijeenkomsten is te krijgen bij
sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en
Esther de Bie, sociaal werker bij Vivaan; telefonisch op
het
aantal deelnemende personen. We verzoeken u om uw
werkdagen op nummer (0413) 367309 of via e-mail:
bevestigingsmail mee te nemen.
esther.de.bie@vivaan.nl.
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zijn als vacatures waarvoor de vrijwilligers wel wat in hun
mars moeten hebben. “Het maakt ook niet uit of je jong of
oud bent, voor praktisch iedereen is vrijwilligerswerk te
vinden,” weet Floor Jilesen uit ervaring. “Als mensen echt
iets willen doen en doen wat ze afspreken, lukt het om iets
te vinden. Of mensen in Veghel wonen of in een van de
kerkdorpen maakt niets uit. Er zijn altijd vrijwilligers nodig
in hun omgeving.” Met het motto “Maak jezelf sterk, kies
voor vrijwilligerswerk” roept zij enthousiast iedereen op
om naar het inloopspreekuur te komen.

Stoeprand stop

Inloopspreekuur Vrijwilligerspunt in
Veghel
Inwoners en organisaties uit de gemeente Veghel die
vragen hebben over vrijwilligerswerk, kunnen sinds 23
oktober terecht op het kantoor van Vivaan. Op de
Wilgenstraat nummer 15 houdt het Vrijwilligerspunt elke
woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur een
inloopspreekuur. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen
en organisaties die vrijwilligers zoeken, kunnen dan zonder
afspraak binnen lopen voor een gesprek met Floor Jilesen,
de consulente van het Vrijwilligerspunt. Ook op de digitale
vacaturebank van het Vrijwilligerspunt,
www.vivaan.nl/vrijwilligerspunt , kunnen vrijwilligers en
organisaties terecht om werk te vinden of te plaatsen.
Buiten het spreekuur om is een afspraak te maken met
Floor Jilesen. Dat kan door tijdens kantooruren te bellen
naar Vivaan, tel. (0413) 36 73 09 of door een e-mailbericht
te sturen naar floor.jilesen@vivaan.nl.
“Door vrijwilligerswerk te doen, kunnen mensen zich
ontwikkelen, ze helpen anderen ermee vooruit én het levert
waardering op,” zegt Floor Jilesen. “En er is
vrijwilligerswerk voor iedereen, je hoeft daar niet per se
een speciale opleiding voor te hebben. Heel vaak zie je dat
vooral interesse en levenservaring van mensen een rol
spelen.” In de vacaturebank van het Vrijwilligerspunt staan
zowel vacatures waarvoor geen opleiding en ervaring nodig

2 oktober is op Kindcentrum Zijtaart (SKS De Plu) de
feestelijke projectafsluiting van JONGleren in het verkeer
geweest “Stoeprand stop” zingen de peuters en dreumesen.
Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn deze weken actief in de
weer met allerlei verkeersactiviteiten en materialen uit de
projectkist van JONGleren in het verkeer. Op hun eigen
(loop)fietsjes oefenen de kinderen spelenderwijs op een
fietsparcours in de gymzaal. Als het licht op rood staat
steken de allerkleinsten samen met de pedagogisch
medewerkers veilig over bij het zebrapad. Ze spelen na wat
op straat gebeurt en ontvangen een verkeersdiplomaatje als
beloning!
Ook worden er boekjes voorgelezen over verkeer en liedjes
gezongen. Zo leren de kinderen al vroeg enkele regels in
het verkeer: de auto rijdt op de straat, we lopen op de stoep,
bij het oversteken moet je goed uitkijken, bij rood licht
moet je stoppen.
De gemeente Veghel maakt het project JONGleren in het
verkeer mogelijk. Na de projectaftrap bij het stadhuis in
Veghel vorig jaar zijn er ook dit jaar weer
kinderdagverblijven gestart met het project. De
pedagogisch medewerkers hebben in het voorjaar een
training gevolgd. Voor de ouders van de kinderen vond er
een ouderinformatiebijeenkomst plaats over
verkeersopvoeding en veilig vervoer, verzorgd door
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Tonneke Font Freide van Edux Onderwijsadvies.
Stichting Vivaan Veghel, centrum
Jonge kinderen, ook de kinderen van 0-4 jaar komen in
voor participatie en MiK Pieter
aanraking met verkeer: al in de buggy of achter op de fiets
pikken baby’s en peuters ongemerkt veel op over hoe het er
Brueghel, presenteren:
in het verkeer aan toe gaat. Als ouders zich daarvan bewust
zijn, kunnen zij hun jonge kinderen een stevige
Destroy your jeans
verkeersbasis meegeven.
Ontwerp zelf de look van je jeans! Ga je jouw jeans bleken,
verknippen, voorzien van slijtplekken , kleuren of naai je
versieringen of studs erop? Het kan allemaal! De
versieringen ga je zelf haken, breien, knippen en naaien. In
Verslag primitieve voettocht
deze workshop mag je jouw jeans lekker toetakelen en loop
Afgelopen weekend hadden wij
je de deur uit met een fashionable jeans, helemaal volgens
primitieve voettocht van Jong
de laatste trends.
Nederland met de junioren 1, 2 en
3. Dit jaar bleven we in de
Voor wie: Jongeren vanaf 12 jaar
blokhut van Zijtaart slapen, en dat
Datum: Vrijdagdag 1 november, 8 november, 15 november,
was heel gezellig.
22 november en 29 november 2013 - 19.00-21.30 uur
Duur: 5 bijeenkomsten van 1,5 uur
We liepen eerst naar de Jumbo in
Prijs: 27,75 euro voor 5 bijeenkomsten
Veghel. Daar moesten we eten
Inclusief materiaalkosten, maar breng je eigen spijkerbroek
kopen voor het primitief koken. Het
mee!
koken was erg leuk. ’s Avonds hadden we nog een
Locatie: Mik PieterBrueghel, Middengaal 23-25 te Veghel
dropping. We moesten naar Sint-Oedenrode lopen.
Onderweg kwamen we langs de Kienehoef, daar hadden we
even gepauzeerd en in de speeltuin gespeeld. Daarna liepen
Omleiding N279 langs Zijtaart
we door naar het eindpunt, waar we een lekker broodje
Afgelopen tijd zijn er diverse organisaties benaderd om
knakworst kregen. Toen we bij de blokhut kwamen hadden duidelijk te maken wat er rond Veghel te gebeuren staat
we een kampvuur en daarna gingen we lekker naar bed.
met de verbreding en omleiding van de N279.
De volgende dag moesten we vroeg op (9 uur) om te
ontbijten en een lunchpakketje te maken. Daarna
vertrokken we naar de verrassing: de film Turbo. Dat was
een hele leuke film over een slak die de beste autocoureur
ter wereld wil worden. Daarna liepen we terug naar de
blokhut. Onderweg gingen we ergens zitten om te eten.
Toen we terug waren bij de blokhut moesten onze spullen
inpakken en opruimen. Daarna kwamen onze ouders ons
ophalen.
Het was een geslaagd weekend!
Groetjes,
Marloes van Kessel

Onderstaande brief is bijvoorbeeld naar alle politieke
partijen in de provincie Brabant gestuurd.
Gooit de provincie 300 miljoen over de balk?
In Veghel is recent ophef ontstaan aangezien in de
Veghelse raadsvergadering van 5 september bleek dat de
wethouder jarenlang twee onderzoeksrapporten
achtergehouden heeft voor de gemeenteraad. Uit die
rapporten (maatschappelijke kosten baten analyse) is klip
en klaar dat aanleg van een vierbaans middendeel van de
N279 (de weg tussen Veghel en Beek & Donk) bijzonder
onrendabel is. Tegen over de investering van ongeveer 300
miljoen euro staan namelijk geen positieve baten, maar juist
het tegenovergestelde. Namelijk min 58 miljoen euro! Dit
komt simpelweg omdat er geen bereikbaarheidsprobleem is
op de bestaande weg. Die wordt namelijk voor maar 40%
van zijn capaciteit benut en kan elke vorm van groei aan.
Vanzelfsprekend zijn de grote bedrijven in Veghel wel
voorstander van aanleg van deze weg. De huidige
aansluiting van de bedrijventerreinen op de A50 is
onvoldoende en gevaarlijk en had allang verbeterd moeten
zijn. De nieuwe weg realiseert die verbetering en doet nog
meer. Een mooi cadeau sla je natuurlijk niet af, maar zou je
gaan collecteren bij de bedrijven voor het gehele
middeldeel bij Veghel, dan kwam het benodigde geld niet
binnen. Simpelweg omdat bedrijven niet bereid zijn te
investeren in het oplossen van niet bestaande problemen.
Het middendeel bij Veghel hoort overigens niet bij de door
de reeds lang besproken ruit om Eindhoven, maar wordt er
gemakshalve wel bij betrokken. De voltooiing van de
'echte' ruit wordt gerealiseerd door de geplande Oost-West
verbinding tussen Eindhoven en Helmond. Die nieuwe weg
kent volgens berekeningen van de provincie een
rentabiliteit van 200% (300 miljoen levert daar 600 miljoen
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op) en wordt daarom waarschijnlijk wel aangelegd. Als
gevolg daarvan wordt het wegstelsel in Brabant robuuster
en verbeterd de ontsluiting van de regio. Het vrachtverkeer
vanuit Veghel dat naar Asten wil, kan in de toekomst via de
A50 naar de nieuwe Oost west verbinding en zo via
Helmond door naar Asten. De iets langere reistijd die dan
nodig is door het missen van een vierbaans middendeel, ligt
in de ordegrootte van een tot twee minuten. De aanleg van
het middendeel is dus niet noodzakelijk, tenzij je graag een
nog iets snellere route van de A2 (Den Bosch) naar de A67
(Asten) wilt realiseren.
Dit inzicht ontbreekt nog, net als de aandacht voor
gezondheid. Gedeputeerde Van Heugten gaf tijdens een
informatieavond op 9 september in Veghel namelijk aan dat
er daar geen geld is voor gezondheidsbeschermende
maatregelen zoals een tunnel, verdiepte ligging of
overkapping. Dat betekent dat burgers die straks binnen een
afstand van een kilometer langs de vierbaansweg wonen,
niet alleen ervaren dat hun belastinggeld weggegooid is,
maar dat ze zonder goede reden ook nog eens de rekening
gaan betalen met hun gezondheid. Dit is voor veel mensen
niet te bevatten.
Hopelijk worden er meer politici wakker en grijpen ze in
voordat er daadwerkelijk gesold wordt met geld en
gezondheid van Brabantse burgers. Bijvoorbeeld door het
uitgespaarde geld te besteden aan het beschermen van de
gezondheid van de inwoners van Helmond, verbeteringen
afslag 10 (A50) en versterking van de financiële situatie
van gemeenten met onverkoopbare grondposities.
Erik de Vries (TEL Veghel)

Herinneringen ophalen aan
Erp en Veghel met de online
geschiedenisboekjes
Op dinsdag 5 november 2013 van 20.00 – 22.30 uur
organiseert het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) in Zaal De Stapperij in Veghel de bijeenkomst
‘Terug in de tijd met René’ over de geschiedenis van
Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Veghel en
Zijtaart onder de titel ‘Het geheugen van Veghel’. Deze
avond wordt speciaal georganiseerd vanwege de nieuwe
informatie die te vinden is op de online
geschiedenisboekjes van Erp en Veghel, te vinden via:
www.bhic.nl/veghel.
Ook de heemkundekring Vehchele zal zich deze avond
presenteren. Deze online boekjes zijn interessant voor
iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van
Veghel. Maar ook voor nieuwe inwoners of voor studenten
en scholieren die bezig zijn met een werkstuk. Het BHIC
heeft de online boekjes gemaakt voor alle gemeenten van
zijn werkgebied (17 in totaal).
Het gaat om verhalen. Verhalen over bijvoorbeeld
burgemeester Verheijen uit Erp, zijn ontberingen in het
concentratiekamp Vught en wat hij toen voor zijn
medelotgenoten betekende; over de geschiedenis van het
Pyjama-House aan de Ottenstraat in Erp en zijn bewoners.
Over de ‘Veghelsche Schroefstoomboot Maatschappij’ en
de betekenis van deze rederij voor Veghel. Over
Wilhelmina Hurkens, een vergeten oorlogsslachtoffer uit
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Veghel; over zuster Teresia van Miert en haar strijd voor
onafhankelijkheid. Over het vetmesten en verhandelen van
kalveren, ooit één van de specialiteiten van Veghel. Dit en
nog veel meer op: www.bhic.nl/veghel.
Voor wie deze online geschiedenisboekjes al dacht te
kennen: Het BHIC heeft ze voor Erp en Veghel weer
opgefrist. Aparte knoppen voor foto’s van o.a. het
religieuze, het economische en het verenigingsleven en een
rondwandeling met regiohistoricus Henk Buijks door het
hele gebied.
Heel belangrijk blijven echter de verschillende forums voor
inwoners om te reageren en verhalen aan te vullen met
“zoals het vroeger was”. Dus als een webbezoeker een goed
verhaal weet over vroeger, een leuke anekdote of een mooie
herinnering of foto heeft, dan kan zij/hij dit op simpele
wijze insturen. Op deze manier worden deze
geschiedenisboekjes iets vóór en dóór de inwoners van de
gemeente Veghel en blijft de lokale geschiedenis ook voor
latere generaties behouden. Het programma van deze avond
staat op www.bhic.nl/nieuws
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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.
Meld je aan vóór 22 uur en zing gezellig mee.
Let op gewijzigd! Nu ook met tekst op groot scherm!
Wees er snel bij, elk nr. komt 1 keer voorbij.

Eigen muziek voor een live optreden op CD of USB aanleveren.
Instrumentaal nummer aanleveren tot en met vrijdag 25 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

