Helpt u ook mee?
Het Zijtaarts dorpspark wordt deze zomer geopend
Het ziet er naar uit dat het dorpspark bij de brede basisschool Edith Stein komend
voorjaar daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Het inrichtingsplan voor de
NatuurSpeelLeerTuin (NSLT) staat eindelijk in de startblokken, vele maanden later
dan gepland.
Het besluit van schoolleider Mariëtte van der Pas en haar team om deel te nemen aan het
provinciale project WereldSchoolWereldWijk begint vruchten af te werpen. Sinds de start
van het project, vorig jaar september, zijn de gemeente Veghel en vrijwel alle organisaties
in Zijtaart, de dorpsraad, het dorpshuis, enz. enz., betrokken bij allerlei activiteiten rondom
duurzaamheid en sociale samenhang. Hoofdproject in Zijtaart is de herinrichting van de
voormalige kloostertuin. Het grondwerk en aanleg van paden zijn al gerealiseerd, maar er
moet nog veel gebeuren.
Daarvoor is een plattegrond gemaakt waarop o.a. de geplande buurtmoestuin, amfitheater,
natuurleerpad, biodiversiteitsgroen, bankjes, sport/speelveld en een houten vlonder in de
grote vijver zijn ingetekend. Alles bij elkaar een dertigtal speel-, beleef- en genietelementen
die samen een dorpspark vormen waar jong en oud in Zijtaart van kan genieten. De eerste
stappen om die plannen op papier werkelijkheid te laten worden, zijn gezet. Diverse
verenigingen en organisaties hebben hun leden gemobiliseerd en zijn delen van de
inrichting aan het plannen. Zo is bijvoorbeeld Jong Nederland bezig met de buurtmoestuin,
buurtvereniging Rudebroeck en de Jeugdnatuurvereniging gaan samen de kruiden- en
bloementuin inrichten en op school wordt begonnen met het aanleggen van
schoolmoestuintjes. De school heeft ook een kippenren en een natuurleerpad in het
dorpspark op het programma. De insectenmuur, gesponsord door de plaatselijke Rabobank,
is al gerealiseerd en staat klaar om de vliegende bestuivers te ontvangen zodra de winter
voorbij is.
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KERKBERICHTEN
Zaterdag: 25 januari 19.00 u. Presentatieviering H.Vormsel met als voorganger Pastor
H. van Bemmel m.m.v. Gitaarclub “Pizzicato”
Zondag: 26 januari 9.30 u. Presentatieviering 1e H.Communie Pater van Delden en
Pastor H. van Bemmel m.m.v. “Vivace”
Wij gedenken:
Piet en Grarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante Mien; Jrgt. Cor en
Bertha Oppers-van Erp; Overl.oud. Jan van der Linden, zijn echtgenotes, Drika van Doorn
en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk
een overl.familie; Jrgt. Corrie van den Berkmortel-Verbruggen.
Zaterdag: 1 februari 17.00 u. Marialichtmisviering Pastor H.van Bemmel
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen
van het afgelopen jaar aan de ouders uitgereikt.
Overleden: Lambèr Stoffelen in de leeftijd van 79 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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
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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.
Gezocht: Wie heeft er zaterdagavond na de
pronkzitting in het dorpshuis per ongeluk mijn zwarte
wollen jas mee genomen. Ik heb nu een grijze wollen
jas, bel even zodat we ze om kunnen ruilen.
Tel. (0143) 34 18 12.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 27 januari 2014 om 14.00 uur
een ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het
Klooster. Nieuwe belangstellenden kunnen zich
melden bij mevrouw Th. Van den Hurk, tel. 36 37 34,
of bij mevrouw M. Hooijmans, tel. 34 01 13

R.K. basisschool Edith
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Wie gaat er met het Rode Kruis mee
op vakantie in Someren?
In week 16 vóór Pasen (maandag 14 april tot en met
zaterdag 19 april) gaat het Rode Kruis afd. Veghel, met een
groep van 9 gasten voor de jaarlijkse vakantieweek naar
Someren. Er zijn nog twee plaatsen voor gasten uit Zijtaart.
De gehele week is onder begeleiding van een professioneel
team van 7 personen.
Kosten zijn € 350,00.
Hierbij is inbegrepen:
• 24 uur professionele zorg
• uitstapjes met de Rode Kruis bus
• gezellige avondactiviteiten
• rolstoelen aanwezig
• heerlijke maaltijden
• tijd voor ontspanning en buitenwandelen in een
bosrijk gebied
Heb je interesse neem dan voor 1 maart contact op met:
Ine Habraken
Boskamp 2
5465 RX Zijtaart
Tel. (0413) 34 29 17
harrie-habraken@home.nl

Stein
Bibliotheekpunt Zijtaart

Pastoor Clercxstraat 52
5465 RJ Zijtaart
0413-365168
info@edithstein.skipov.nl

BASISSCHOOL ZIJTAART
Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van een peuter, die in het
schooljaar 2014-2015 vier jaar wordt.
U kunt uw kind aanmelden op Bs Edith Stein, op een van
de twee aanmelddagen: maandag 3 en dinsdag 4
februari van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Brengt u bij de aanmelding s.v.p. het volgende mee:
- Het volledig en duidelijk leesbaar ingevulde
aanmeldformulier dat u via de gemeente Veghel
ontvangen heeft.
- Een kopie van het officiële document van de
belastingdienst of een kopie van het identiteitsbewijs of
een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie,
waarop het Burger service nummer (BSN) van uw kind
staat vermeld.
Mocht u op een van deze dagen verhinderd zijn, maakt u
dan een afspraak via tel. (0413) 36 51 68.
Wanneer u uw kind al eerder aangemeld heeft, is het niet
nodig nogmaals van deze gelegenheid gebruik te maken.
Bent u al bekend met onze school, dan mag u ook de
gevraagde formulieren op school afgeven.
Op onze website www.bsedithstein.nl kunt u, naast veel
andere informatie, een actuele schoolgids en het jaarinformatieboekje van het huidige schooljaar vinden.

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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KBO

Komend voorjaar en zomer worden zoveel mogelijk
onderdelen gerealiseerd. Daarvoor zijn veel helpende
handen nodig. De organisatie vraagt daarom ook alle
inwoners van Zijtaart om een handje toe te steken bij kleine
en grote klussen. Aanmelden kan vanaf nu bij
natuurspeelleertuin@gmail.com . In de komende maanden
worden de klussen- en takenteams gevormd, u krijgt na
aanmelding zo spoedig mogelijk bericht.

AGENDA
Dinsdag 28 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 28 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 28 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 28 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 29 januari 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 30 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 30 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 31 januari 13.30 uur: Bridgen.

Naast helpende handen is er geld nodig. De eerste €
10.000,- is al binnen en een klein team is begonnen met het
benaderen van het bedrijfsleven. Ondernemers die willen
bijdragen, financieel of in natura, worden ook verzocht
contact op te nemen met de organisatie:
natuurspeelleertuin@gmail.com
Met inzet van zovelen wordt de realisatie van het dorpspark
écht een gemeenschappelijke prestatie en zullen alle
inwoners van Zijtaart nog jarenlang kunnen profiteren van
hun dorpspark. Aan het eind van de zomer hopen we met
een gezellig ‘buurtfeest’ het park te openen.
Het volledige plan kunt u vinden op de website van
basisschool Edith Stein www.bsedithstein.nl en op de
website www.wereldschoolwereldwijk.nl

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 13 jan. 2013:
Jokeren:
1. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Mieke .v.Boxmeer
2. Diny v.Heertum
88 pnt.
3. Harry Rooijakkers
78 pnt.
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
- 43 pnt.
Loterij:
Marie Habraken
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 16 jan. 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
113 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
80 pnt.
2.Marjo Vissers
63 pnt.
3. Leny Henst
62 pnt.
Poedelprijs:
Mieke v. Boxmeer - 128 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens.
BRIDGEN
Zijtaartse Bridgeclub ZBC 14 januari 2014
Lijn A
1 Cor Mollen & Marietje Mollen
2 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
3 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
4 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
5 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(10) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(10) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
12 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
13 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Lijn B
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
2 Mieke Toebast & Toos Vissers
3 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
4 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
5 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
8 Henk v.d. Linden & Trudy Smulders
9 Joke Petit & Maria Rijken
10 Anneke Jans & Maria Pepers
11 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
12 Hein de Wit & Jo de Wit
13 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

62,08
58,33
56,25
55,42
53,33
50,42
50,00
48,75
46,25
44,58
44,58
42,08
37,92
63,75
61,25
54,17
52,50
51,67
51,25
50,83
49,17
46,67
43,33
42,92
42,50
40,00
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Bridgeclub KBO onderling 17 jan 2014
Lijn A
1 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
2 Cees v. Hout & Riet v. Hout
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(8) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(8) Harrie Lucius & Jan v. Helvoirt
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Henk v.d. Linden & Adriaan v.d. Tillart
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
13 Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor
14 Mien Verhoeven & Mien Vissers
15 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

70,83
57,99
55,56
55,49
55,21
52,43
47,43
47,22
47,22
46,81
46,53
45,69
42,01
40,63
38,96

Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
3 Mariet van OS & Wim v. Os
4 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
5 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
9 Jo Delisse & Marietje v.d. Horst
10 Frans Burg & Ton Sleenhof
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen

59,90
55,52
54,06
53,13
52,60
50,31
48,96
47,40
46,35
45,42
36,35

Te Koop
2x voorfront paardenstal
3 meter breed
2,2 meter hoog met schuifdeur
2x tussenspijlenrek (tussenwand)
3 meter lang 1,2 meter hoog
2x voederbak
2x hooiruif
Alles gegalvaniseerd.
Vraagprijs € 1200,-.
Tel. 06-36373019
Wim Kremers
Cor Coppens
Johan v.Zutphen
Piet v.d.Hurk
Tonn Verbruggen
Gerard Oppers
Jan v.Uden

BILJARTEN

Regionaal dinsdag 14 januari 2014 Nijnsel Zijtaart
R.der Kinderen
R.v.Haaren
M.Versantvoort
R.v.Eertwegh
P.v.d.Sande
M.v.Nuland
Ad Hurkmans
H.Raaymakers

44
29
25
25
25
18
24
15

43
19
14
22
37
12
25
19

-

71
31
29
39
24
15
23
13

-

Sjef Teunissen
Peter v.Leest
Harrie Migchels
Jan Migchels
Ben de Louw
Sjef Bollen
Wim Derks
Dorus Janssen

62
38
46
31
19
20
20
13

55
36
33
33
28
27
21
15

66
25
24
50
21
19
12
29

KBO onderling 16 jan 2014
Jan de Wit
Piet v.d.Hurk
Tonn Verbruggen
Chris v.Helvoirt
Wim v.d.Sanden

29
37
22
19
52

57
62
31
20
52

-

26
21
20
37
22
13
18

26
22
18
32
16
7
8

-

Cor v.Zutphen
62
Martien v.Zutphen 15
Grard v.Eert
18
Ttonnie v.Uden 32
Johan v.Zutphen 20
Jan Rijkers
17
Johan v.Zutphen 20

SPORTAGENDA

Cor v.Zutphen
66
Wim v.d.Sanden 51
Frans v.Leuken
36
Tonnie v.Uden
29
Cor Coppens
19
Jan Rijkers
17
Jan v.d.Oever
16
Martien v.Zutphen 15

Regionaal Maandag 20 Januari 2014 Zijtaart Nuenen
Cor v.Zutphen
66
Wim v.d.Sanden 51
Frans v.Leuken
36
Tonnie v.Uden
29
Cor Coppens
19
Jan v.Uden
17
Jan v.d.Oever
16
Martien v.Zutphen 15
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Martien v.Zutphen 15
Rien v.Tiel
28
Willy Henst
30
Jan de Wit
29
Gerard Oppers
13

15
17
20
26
10

VOW Jeugd
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

25 jan 2014
uit
VCO B1
14:30u
thuis Vorstenbosche Boys B1 13:00u
uit
EVVC C2
13:00u
vrij
thuis Erp E2
9:30u
uit
Prinses Irene E5
9:30u
thuis Schijndel/ De Wit E5
9:30u
thuis Schijndel / De Wit F1
10:30u
uit
MVC F3M
9:30u
thuis Irene F3
10:30u
thuis Vorstenbosche Boys MB1 14:30u
thuis Vorstenbosche Boys MC1 13:00u
thuis MVC MD1
10:00u
vrij

VOW Veteranen 25 jan 2014
VOW Veteranen
ASV
VOW Senioren 26 jan 2014
VOW H1
thuis Racing White
VOW H2
thuis Nijnsel 3
VOW H3
thuis SCMH 3
VOW VR1 uit
HVCH VR1

15:00u
11.00u
11.00u
11.00u
11.00u

49
6
16
14
9
6
9
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 14 jab 2014
VOW B1
WEC B1
VOW Jeugd jan 2014
VOW B1
Avesteyn B1
VOW B2
Avesteyn B2
VOW C1
Rhode C5
VOW D1
Avesteyn D1
VOW E1
Ollandia E1
VOW E2
Ollandia E2
VOW E3
Gemert E4
VOW F1
Erp F1
VOW F2
Venhorst F3
VOW F3
ASV'33 F5
VOW MB1 MVC Mb1
VOW MC1 Erp Mc1
VOW MD1 Irene MD1
VOW ME1 Constantia ME1

2-0
3-0
1-4
1-0
0-10
9-3
3-6
2-4
4-0
7-6
6-1
-afgelast
-afgelast
4-0
3-2
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schildermaterialen mee.
Momenteel zijn er wekelijks een aantal vrouwen actief,
maar er is plaats voor meer mensen. Natuurlijk zijn ook
mannen die graag tekenen of schilderen van harte welkom.
Er is geen docent aanwezig, de deelnemers geven elkaar
tips, goede raad en helpen elkaar waar dat gewenst is. Wie
dat liever doet, kan ook rustig op zichzelf werken.
Mensen die een plekje zoeken waar ze wekelijks samen met
anderen hun schilderhobby kunnen beoefenen, moeten
beslist eens komen kijken en kennismaken. Er zijn geen
kosten van deelname aan verbonden op deze ochtend,
alleen de koffie of thee zijn voor eigen rekening. Voor meer
informatie en aanmelden kunnen ge±nteresseerden gewoon
binnenlopen op woensdagochtend.

LEZING ONTSTAAN VAN DE RIJN
donderdag 30 januari 20.00 uur ದ 22.00 uur

De Rijn, rivier en natuurmonument, 30 januari een
lezing over de geologie van de Rijn door Hans de Jong
op uitnodiging van Natuurvereniging IVN in het
verenigingslokaal in de Bundersschool, Buitendonk 3.
Aanvang 20.00 uur, iedereen is welkom, er zijn geen
kosten aan verbonden.
Dat de Rijn bij Lobith Nederland binnenstroomt, leerde
iedereen op school, maar wat weten we nog meer van deze
rivier? Hans de Jong neemt ons mee naar de oorsprong in
Fijnschilderen in de Peppelhof in
de Alpen, het hooggebergte, waarna de rivier al heel snel
Veghel
een niveau bereikt van enkele honderden meters boven
Op dinsdagochtenden van 9.30 tot 12 uur is de grote zaal in zeeniveau. Het rivierwater moet dan nog ongeveer 1000 km
de Peppelhof aan de Wilgenstraat in Veghel in gebruik als
stromen voordat de monding bij de Noordzee is bereikt.
schilderatelier. Tafels zijn op die ochtend aaneen geschoven Bijna bij de benedenloop doorkruist de Rijn nog een
om schildermateriaal neer te leggen en naar hartenlust te
middelgebergte waardoor een diep dal is ingesneden. De
werken aan eigen schilder- of tekenstukken, naar voorbeeld bekende Loreley vindt men hier en is in 2002 aangewezen
of naar eigen creatief inzicht. Iedereen die graag schildert
als Unesco-werelderfgoed. In het laagland van Nederland
of tekent, kan hier terecht. Deelnemers brengen hun eigen
en het aangrenzende Duitsland is de loop van de Rijn in de
recente geologische geschiedenis vaak en aanzienlijk
veranderd. Hoe en waarom is pas enkele jaren geleden
duidelijk geworden.
De geschiedenis van de Rijn is voor een deel af te lezen uit
het in de loop van honderdduizenden jaren meegevoerde
grind en zand. De Rijn heeft op die manier ಫgetuigenಬ
meegenomen uit de Alpen en uit bijna geheel Zuidwest- en
West-Duitsland. Zij zijn de gidsgesteenten van de Rijn.
Waar zoಬn steen ligt, heeft ooit de Rijn gestroomd.
Informatie bij Lidou van Beurden, tel. (0413) 36 57 12 en
www.ivn-veghel.nl
VOW Veteranen 18 jan 2014
BAVOS
VOW Veteranen
3-2
VOW Senioren19 jan 2014
Nijnsel 1
VOW 1
4-2
Boskant 2
VOW 2
AFGELAST
Avesteyn VR1
VOW VR1
1 -1

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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VOW gaat jaarlijks verse oliebollen
bakken op
oudjaarsdag.
Nu we binnen Zijtaart
gewend zijn aan lekkere
verse oliebollen op
oudejaarsdag moeten we hier natuurlijk een vervolg aan
gaan geven. Binnen de activiteiten commissie van VOW
speelde het idee al langer, maar we wilden natuurlijk het
goede doel van Mari, Mark en Mimi niet in de weg staan.
Bij dezen willen we iedereen toch alvast lekker maken voor
een heerlijk vers gebakken VOW oliebol op oudjaarsdag.
Meer informatie zal volgen tegen het einde van het jaar!
Groetjes en tot ziens,
Activiteiten commissie VOW.

Bananen en Oliebollenkramen.
Ook in het nieuwe jaar wil Actiecomité De
Kempkens de ontwikkelingen rond
industrieterreinen en wegen in onze
omgeving blijven volgen. De
ontwikkelingen rond de weg gaan ondanks
de beslissingen in Den Haag gewoon door. Kennelijk
verwacht de provincie eind dit jaar aan te kunnen tonen dat
de ruit Eindhoven wel rendabel is.
Ook zal binnenkort de bestemming van Foodpark De
Kempkens in de Veghelse raad behandeld worden. Nog
steeds hebben we grote moeite met het woord Foodpark
omdat de voorgenomen bestemming zoals wij altijd hebben
aangegeven categorie 5 (zware industrie) is. Ook hebben
we begrepen dat al een gedeelte van het terrein van het
“foodpark” verkocht is aan BAS trucks. Prima bedrijf wat
voor veel werkgelegenheid zorgt in deze regio. Wij vragen
ons echter wel af wat vrachtwagens met “Food” te maken
hebben. Gaat BAS mogelijk mobiele oliebollenkramen
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verkopen? Of interesseert het de gemeente eigenlijk niets
wat voor bedrijvigheid er komt op De Kempkens en was
die naam Foodpark echt alleen om ons zand in de ogen te
strooien?
Toen omwonenden afgelopen zomer de gemeente om
opheldering vroegen over de enorme bergen puin die
illegaal op De Kempkens gestort zijn werden ze van het
kastje naar de muur gestuurd. Nu is er nog steeds niets aan
gedaan terwijl je wettelijk geen puin mag storten zonder
vergunning. Wij hadden de gemeente om opheldering
gevraagd over het reclamebord bij de rotonde
Corsica/Corridor. De gemeente gaf toe dat er geen
vergunning is voor dat bord en gaat het laten verwijderen.
Ze denken dat echter niet binnen de normaal geldende
termijn van 8 weken te kunnen en hebben zichzelf daar 16
weken de tijd voor gegeven. Veghel begint zo
langzamerhand de trekjes van een echte bananenrepubliek
te krijgen. Daar hebben ze ook vaak enorme schulden en
gelden er andere regels voor burgers dan voor de overheid.
Gelukkig wordt dit net voor de volgende verkiezingen
allemaal weer goedgemaakt door de politieke partijen met
een pen of een gratis frietje.
Reacties graag op dekempkens@live.nl
Actiecomité De Kempkens

Cursus EHBO bij Kinderen.
Ieder jaar is er grote belangstelling voor de cursus EHBO
bij kinderen. De Stichting Gezondheidszorg Veghel
organiseert bij voldoende deelnamen wederom een cursus.
De data voor de volgende cursus in 2014 zijn;
Woensdag; 12-19-en 26 maart en woensdag 2 april.
Aanvangstijd; 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel.
De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus
inclusief cursusboek.
Een certificaat van het Oranje
Kruis kost €.15,00.
De meer kosten van deze cursus
worden betaald door de Stichting
Gezondheidszorg te Veghel.
Herhalingsles voor de cursisten van
2013; dinsdag 11 maart 2014.
Docent van deze cursus is;
Mevrouw Hanny van Teeffelen.
Een cursus speciaal voor;
ouders,verzorgers,grootouders,
oppas enz.
Aandachts punten; bloedingen,
kneuzingen, botbreuken,
brandwonden, vergiftigingen,
reanimeren enz.
U kunt zich aanmelden bij:
Anny van den Hurk Verhoeven
Telefoon: 0413-363187
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl
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kernen – één gemeente’. DDB-leden stemden in met zeven
pijlers:
samen aan het stuur; behoud van eigen identiteit en
BrabantZorg organiseert in samenwerking met de
diversiteit; vitale dorpen; zorg dicht bij de mensen;
afdelingen Uden/Veghel en Oss-Maasland van Alzheimer
vrijwilligers koesteren; bouwen op maat; kansen voor
Nederland op dinsdag 18 februari a.s. van 16.00 uur tot
ondernemers. De thema’ s zijn nader uitgewerkt in het
18.00 uur een tweede editie van het Podium PG Café.
partijprogramma, dat binnenkort beschikbaar komt.
Ditmaal over de mogelijkheden van techniek in de
Balans
dementiezorg. Het Podium PG Café is een platform voor
De eerste vijftien namen van de kieslijst van DDB werden
verzorgenden en andere professionals vanuit de Keten
al in december gepresenteerd. De overige namen maakte
Dementie en belangenorganisaties voor mensen met
Caroline van den Elsen bekend tijdens de Kick Off: “We
dementie in Noordoost-Brabant. Het platform is bedoeld
zijn erin geslaagd voor ieder dorp een team samen te stellen
om inspiratie op te doen, ervaringen te delen en te
van enthousiaste DDB’ ers, die zich ook de komende
netwerken binnen de Keten Dementie.
periode zullen inzetten voor de belangen van al onze
Studenten Fontys presenteren prototypes
dorpen. Ook hier zien we weer een balans van zowel
In deze editie van het Podium PG Café staan technische
ervaren als nieuw en jong talent. We zijn trots op onze
ontwikkelingen binnen dementiezorg centraal. Studenten
lijst.” Jan van Burgsteden informeerde de leden ten slotte
van het Fontys EGT (Expertisecentrum Gezondheidszorg
over de komende verkiezingscampagne. DDB zal zowel
en Technologie) kregen de opdracht om wetenschappelijke informatief als ludiek van zich laten horen. Wat zeker op
kennis over dementie toe te passen in technische producten. zal vallen, zijn de drie DDB-gele Smartjes die komende
In een serie korte presentaties tonen zij hun prototypes. Ook maanden in de dorpen van Veghel rondrijden. Met als doel
wordt er ingegaan op de vraag waarom er tegenwoordig
om 19 maart niet te vergeten te gaan stemmen.
veel mogelijk is op het gebied van techniek binnen
Het programma is tekstueel in een afrondingsfase en wordt
dementiezorg, maar hier in de praktijk nog maar weinig
zo spoedig mogelijk op www.ddb-veghel.nl geplaatst. Het
gebruik van wordt gemaakt.
is tevens op aanvraag verkrijgbaar via info@ddb-veghel.nl.
verpleeghuis van de toekomst
Ook de volledige kieslijst is te vinden op de website.
Aansluitend gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over
het verpleeghuis van de toekomst. Welke rol speelt techniek Kieslijst 2014
daarbij en hoe bewaken we de kwaliteit van zorg. In dit
1. Jan van Burgsteden
Mariaheide
tweede deel is er tevens ruimte om te netwerken met
2. Caroline van den Elsen
Eerde
aanwezigen vanuit de diverse organisaties en
3. Wern van Asseldonk
Erp
beroepsgroepen.
4. Abdulkadir Evlek
Veghel
Interesse?
5. Pascal Timmers
Boerdonk
Het Podium PG Café vindt plaats op dinsdag 18 februari
6. Maurice van den Ende
Keldonk
van 16.00 uur tot 18.00 uur in Laarstede, Laar 40 in
7. Marja van der Heijden-Peters
Zijtaart
Nistelrode. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet
8. Marie-José van de Graaf-van der Cammen
Mariaheide
nodig.
9. Paul Cuppen
Veghel / Erp
10. Geert van de Ven
Eerde
11. Nico van Hoof
Erp
12. Dirk van den Tillaar
Mariaheide
DDB trapt af naar verkiezingen
13. Luc van Heijst
Mariaheide / Veghel
14. Sander Donkers
Keldonk
Tijdens de Campagne Kick Off, afgelopen maandag in
15. Jos van der Wijst
Boerdonk
De Bolle Akker in Erp, presenteerde DDB haar
16. Jacqueline van Krieken
Zijtaart
programma en volledige kieslijst aan haar leden. Onder
17. Joep van Ganzewinkel
Keldonk
aanvoering van boegbeelden Jan van Burgsteden en
18. Marc Nouwen
Veghel
Caroline van den Elsen gaat de partij de verkiezingen in
19. Jan Fransen
Erp
onder het vertrouwde motto ‘Uw dorp, ons belang’.
20. Jelt van Veenenedaal
Eerde
Huidig fractievoorzitter Cor van der Aa is lijstduwer op
21. Carola van Rossum-Verbrugge Boerdonk / Keldonk
plaats 33.
22. Aard van Hoof
Zijtaart
23. Eric Rath
Veghel
DDB kiest bewust voor handhaving van het motto ‘Uw
24. Yvette Bloemen
Erp
dorp, ons belang’. “Wij vinden onze slogan nú – en zeker
25. Elles Ploegmakers-Gloudemans
Eerde
met het oog op de komende herindeling - méér inhouden
26. Lia van Kemenade-Timmermans
Erp
dan ooit”, legt Jan van Burgsteden uit: “Dorpen moeten hun
27. Christ van Eerdt
Boerdonk
eigenheid behouden. En met ‘dorpen’ bedoel ik
28. Ireen van den Berg-van Gerwe
Erp
nadrukkelijk ook Veghel. De kleinere kernen zijn gebaat bij
29. Pieter van Dijk
Zijtaart
een sterk Veghel en andersom heeft Veghel belang bij
30. Jan Gasseling
Eerde
sterke kerkdorpen.” Van Burgsteden presenteerde de
31. Jan van Dijk
Erp
hoofdlijnen van het DDB-beginselprogramma ‘Zeven
32. Christ van Bree
Erp
33. Cor van der Aa
Zijtaart

Podium PG Café over techniek in de
dementiezorg
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met meerdere Centra van Jeugd en Gezin in de regio.
MATCH zorgt al meer dan
10 jaar voor een zorgvuldige,
professionele begeleiding
van vrijwilligers.

Het hoofdthema van dit programma is Veghel moet weer
van de burger worden. TEL zet hierbij zwaar in op het weer
luisteren naar iedereen en hier ook echt iets mee doen. Onze
Meer informatie? Kijk op
dorpen en wijken moeten weer leefbaarder worden zegt
www.oosterpoort.org/match
fractievoorzitter Robert Elbertse Hierbij is het belangrijk
of bel (0412) 46 53 00
om weer te luisteren naar de mensen, zij weten het beste
wat er in hun omgeving moet gebeuren. TEL bedoelt hier
Bijschrift foto: Samen genieten van het winterse weer (foto
niet alleen de dorps- en wijkraden mee maar iedere
Match)
groepering of persoon met een belang. Dit kunnen inwoners
van een enkele straat zijn, een vereniging of een
jongeren/ouderenbond. Een goed idee moet gehoor vinden
vervolgt Elbertse Het mooie hiervan is dat als je dingen in
een keer goed doet, dit niet duurder is dan hoe het nu gaat.
Vaak is het makkelijker om samenwerking te vinden als het
een door alle betrokkenen gedragen idee is. Verder is uit het
verkiezingsprogramma op te maken dat TEL ook zwaar
inzet op gezondheid en milieu. Met goede
woonvoorzieningen voor iedereen, meer bedrijfsgerichte
opleidingen, een evenwichtig bedrijfsleven van zowel
productie en dienstverlenende bedrijven en een solide
financieel beleid moet Veghel een toekomstbestendige
gemeente worden waar het prettig wonen is. We moeten
uitgaan van onze eigen kracht besluit Elbertse. Het
volledige verkeizingsprogramma is te vinden op

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

12 februari 2014
KANTINE

http://www.telveghel.nl/
MATCH = PLEZIER VOOR TWEE!
Ali (7 jaar): “Match is gewoon leuk, héél leuk!”
Vrijwilligster Anneke (30 jaar): “Ik vind het echt geweldig
om Ali iedere week die broodnodige ontspanning te kunnen
geven. Onze match doet Ali zichtbaar goed, en mijzelf zeker
ook. We leren bovendien veel van elkaar.”
Vrijwilligersproject MATCH koppelt een kind of jongere (6
t/m 16 jaar), voor wie ontspanning en plezier maken niet
vanzelfsprekend is, aan een volwassen vrijwilliger. Als
koppel ondernemen ze wekelijks gezellige activiteiten.
Samen genieten van het winterse weer bijvoorbeeld om
vervolgens op de bank te ploffen met een kop warme
chocolademelk. Of samen pannenkoeken bakken na een
potje Yathzee of een sportief avontuur. De exclusieve
aandacht en de positieve ervaringen die een kind een jaar
lang tijdens de matchafspraken krijgt, hebben een gunstige
uitwerking op diens zelfbeeld en sociale ontwikkeling.
Vrijwilligers zien de kinderen opknappen: een stralende
lach, nieuwe ervaringen, pretlichtjes in de ogen,…
MATCH is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste,
positief ingestelde mensen (18+), uit Zijtaart en omgeving
die het project willen komen versterken. Op maandag 27
januari aanstaande houdt Match een informatiebijeenkomst
voor belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats bij
Stichting Oosterpoort aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss.
De avond begint om 19:30 uur.
MATCH wordt uitgevoerd door Stichting Oosterpoort, een
instelling voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking

SPORTPARK DE
VONDERS

ZIJTAART
HOOFDPRIJS
€ 250,00
en diverse andere leuke

(geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR
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ruiten, klaveren en schoppen vrouw.
De dames van Exercise 4 you waren met hun dans een
leuke afwisseling in het programma.
Afgelopen vrijdag en zaterdag was het
Het sterke begin van de Raad van Elf en bestuur met een
dorpshuis weer omgetoverd in het theater
hoofdrol voor Harm en Hans ging over in een act met
van dans, lach en entertainment. Al tijdens
struisvogels wat naar onze mening niet langer mocht duren.
de kaartverkoop bleek er erg veel
Showgroep Return had met de juiste muziekkeuze gelijk
belangstelling te zijn voor deze avonden. Ze
aansluiting met het publiek.
waren daarom snel uitverkocht. Jammer
Al jarenlang staan ze op het podium: ಯk B zeggeರ. Zoals
voor diegenen die het gemist hebben,
ieder jaar gingen diverse dorpsgenoten over de tong. Dit
volgend jaar meer succes. Complimenten
jaar kwam natuurlijk de uitgestelde weg die ons dorp zou
aan de pronkzittingscommissie.
Beide avonden begonnen met de showdans doorkruisen ter sprake maar dit keer op een ludieke manier.
van de dansmariekes, die helemaal opgingen in de wondere Jammer dat ze het voornemen hebben om te gaan stoppen.
Als pronkzittingscommissie zou ik maar eens een keer gaan
wereld van de Efteling. Geweldig om deze meiden met
kletsen met Frans en Christ om ze te behouden voor de
zoveel plezier te zien dansen. Complimenten aan de
zittingsavonden.
leidsters die dit in elkaar gezet hebben. De slagwerkgroep
kwam dit jaar met een zeer verrassend optreden. De
De buitendorpse optredens van de ಯTwo Petjesರ en
combinatie van slaginstrumenten met xylofoons, een DJ en
tonproater Dirk Kouwenberg waren van hoge kwaliteit.
een zangeres is helemaal van deze tijd. Daarmee krijg je het
Licht en geluid waren bij de familie van Nunen in goede
publiek wel enthousiast. Met zo'n perfect optreden kun je
handen. Zo ook de muzikale omlijsting van blaaskapel ಯDe
overal komen.
Oude bekende zagen we ook weer terug op het podium.
Boemelaarsರ, onder leiding van Bj¸rn van der Heijden.
Hullie heeft versterking gekregen van Patrick en kwam met
De presentatie lag in de vertrouwde handen van Wiljan met
een act waarbij iedereen nog lelijker is dan zijzelf. Succes is
ondersteuning van Susan.
dan verzekerd. Omdat er zo veel zangtalent in deze groep
We kunnen terugkijken op een paar geweldige, gezellige,
zit, is het een aanrader om daar meer gebruik van te maken.
sfeervolle, muzikale, dansrijke, komische en carnavaleske
Nog meer succes is dan verzekerd. Natuurlijk mogen de
avonden waarbij lachen de hoofdrol voerde.
ondernemers uit ons dorp niet ontbreken. Ook in het ZOTteam zagen we verjonging, wat zeker een stimulans is voor
Een paar aandachtige toeschouwers.
nog meer optredens de komende jaren.
Na een jaar van afwezigheid was Suhemi weer op het
podium. Diverse medische adviezen werden gegeven aan
KERSTMARKT ZIJTAART 2014
verschillende dorpsgenoten. Jullie stemmen mogen er zijn,
geweldig om alles live te zingen. Als rode draad liepen er
twee Oosterse dames rond die tijdens het op- en afbreken
Dit jaar wordt voor de 2e keer de Kerstmarkt
van het podium een mooie opvulling waren.
in het kloostergebouw georganiseerd op
Uit ons eigen dorp was er een opvallende rol voor
zaterdag 13 december van 14.00 uur tot 20.00
tonproater Patrick van den Elzen. Met zijn creatie als Ad
uur.
Rem de Rijschoolhouder knoopte hij de lachsalvoಬs aan
Wilt u een kraam buiten of een tafel binnen
elkaar en liet hij horen dat hij in de loop der jaren een
enorme groei heeft doorgemaakt.
huren, neem dan contact op Maria van Eert,
De groep Meer as Elf bracht met hun medley uit de jukebox
tel: (06) 419 734 94 of e-mail
een optreden waar veel leden aan konden meedoen.
eertvertraten@hotmail.com
Complimenten aan Hannie en Agnes die de dames voor 38
seconden op het podium geschminkt hadden voor harten,

Pronkzittingen 2014
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DE BESTE 3 KOPPELS VALLEN IN DE PRIJZEN
VOOR EEN HAPJE & ZOUTJE WORDT UITERAARD GEZORGD
WEET JIJ ALLES OVER MUZIEK UIT DE 60's, 70's, 80's, 90's en 2000+
DOE DAN MEE MET DE 3e EDITIE VAN DE ZIJTAARTSE MUZIEKQUIZ
DEZE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP ZATERDAG 1 FEBRUARI IN

ŉņŕġŅŐœőŔŌłŇŇņņġŕņġśŊŋŕłłœŕġ
INSCHRIJVEN VOOR ZATERDAG 1 FEBRUARI 20:30 AAN DE BAR VAN 'T DORPSKAFFEE
INSCHRIJFGELD **********€ 2.- PER KOPPEL ************AANVANG QUIZ 21:00 UUR

Geweldige verrassing voor 98 jarige imker!
Compleet verrast was Grard van Eert uit Zijtaart toen hij afgelopen zondag (19/01)te horen kreeg dat er die middag in zijn
biljartzaal een receptie voor hem was georganiseerd in verband met zijn 80 jarig lidmaatschap van de Bijenbond.
Bijenhoudersvereniging “St. Ambrosius” Veghel/Erp en de familie van Eert waren hiervoor verantwoordelijk.
Grard werd door veel familieleden en collega imkers gefeliciteerd met deze unieke mijlpaal.
Hij werd toegesproken door
Vincent Sterring,
vertegenwoordiger van de
Nederlandse
Bijenhoudersverening NBV ,
wethouder Annemieke van de
Ven en natuurlijk door
voorzitter Ad van der Heijden
van bijenhouders vereniging
Veghel/Erp.
Grard was zeer vereerd met alle
aandacht en genoot met volle
teugen. Hij is nog steeds actief
imker, samen met zijn twee
schoonzonen.
Ook hoorde hij op zondag, en
dat was voor hem een mooie
verrassing, dat een kleinkind
van hem in zijn voetsporen
treedt en lid is geworden van
de Bijenbond.
Grard is stellig van plan als
actief imker de 100 te halen!
(foto gemaakt door Peter Vissers)
Grard en Jans in gesprek met wethouder Annemieke van de Ven

Verstuureenbloemetje.nl verkozen tot goedkoopste online bloemist
Verstuureenbloemetje.nl uit Veghel is niet alleen de
grootste online bloemenwebshop, maar nu ook verkozen tot
landelijk goedkoopste online bloemist van 2013. De
verkiezing werd gehouden door onafhankelijke
vergelijkingswebsite bloemenbestellenbezorgen.net onder
meerdere bloemenwebshops, waaronder Fleurop en
Euroflorist.
Rick Broks: “We zijn trots dat Verstuureenbloemetje.nl
uitgroeit tot een van de grotere spelers op het gebied van
online verkoop van bloemen.” Verstuureenbloemetje.nl biedt
haar klanten de mogelijkheid om vanaf €9,99 een mooi vers
boeket te bestellen. “Wij vinden dit een vriendelijke prijs voor
een boeket bloemen”, aldus Rick Broks. Van een voordelige
attentie tot een luxe boeket bloemen, er is voldoende keus in
verschillende prijsklassen. Voor bedrijven is er de
mogelijkheid om online op rekening
bloemen te bestellen
Sinds 2009 is Verstuureenbloemetje.nl actief met de online verkoop van
bloemen. Als onderdeel van bloemengroothandel Broks Bloemen B.V. verstuurt
Verstuureenbloemetje.nl veilingverse boeketten door heel Nederland.
Speciaal voor de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode hanteert
Verstuureenbloemetje.nl extra lage bezorgkosten.

