Computerproblemen in Zijtaart!!
Ook dit seizoen gaat de jeugd van de Zijtaartse Toneelvereniging voor u een toneelstuk op
de planken zetten. Het stuk heet “computerperikelen op de boerderij”. Wat een computer
voor problemen kan zorgen!! Ook komen er gasten op de boerderij langs, die ieder met een
eigen verhaal het heel interessant maken. Het boerenstel krijgt bezoek van een
schoolvriendin van vroeger, een gladde computerverkoper en een non die het klooster
moest verlaten.
Hopelijk bent u benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen? Kom dan kijken op zaterdag 22
en zondag 23 maart om 14.00 uur in het Dorpshuis in Zijtaart.
Ook de volwassenen gaan een toneelstuk brengen en dat op zaterdag 22 en zondag 23 maart
om 20.00 uur. Dit zal ook gaan gebeuren in het Dorpshuis in Zijtaart.
Graag tot ziens in Zijtaart.

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: voederplankjes maken
Als het winter is en de grond hard bevroren of als er sneeuw ligt, dan kunnen de dieren
rondom het huis wel wat hulp gebruiken. Maar ook als de lente begint, kunnen we voor de
vogels zorgen om hun vet reserves weer op peil krijgen door vet bollen op te hangen, een
snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een appel neer te leggen. Als je dat vlak bij ’n raam
doet, kun je ze ook nog eens mooi bekijken.
Daarom gaan we op zaterdag 9 maart voederplankjes maken. Zorg dat je om 14.00 uur bij
het klooster bent! Van daaruit gaan we gezamenlijke met de fiets naar de Timmerbedrijf vd
Linden op het industrieterrein in Veghel.

KERKBERICHTEN
Zondag: 16 februari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Gerardus Verhoeven; Jrgt. Pastoor van de Kant;
Overl.oud. Antoon en Betje van den Berg- van Eijndhoven (vanw.verjaardag);
Overl.oud. Harrie en Nel van der Linden- van Berkel;
Maria van Uden- Henst (vanw.verjaardag); Overl.oud. Theo en Tineke van
Zutphen- Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en schoondochter Hannie;
Martien van de Braak; Jan van de Wetering en Dina van den Biggelaar;
Jrgt. Dina van Rijbroek- van Boxtel en dochter Betsie; Marinus van Nunen.
Overleden: Marinus van Nunen in de leeftijd van 88 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

Jaargang 23 nr 20
12 febr. – 19 febr. 2014
© zijtaarts belang
Banknr. 1608 09 002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel
Kopij voor nr. 21
inleveren uiterlijk
17 febr. voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 20

12 febr. – 19 febr. 2014

pagina 2 - 15

BELANGETJES

IVN VEGHEL, IVN UDEN en IVN Bernheze
ORGANISEREN NATUURCURSUS

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.

Op woensdag 19 maart start een nieuwe korte natuurcursus
van het IVN Veghel in samenwerking met IVN Uden en
IVN Bernheze.
De cursus bestaat uit 3 binnenlessen op de woensdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur en 4 excursies op de zondagochtend
van 9.00 tot 12.00 uur.
In deze voorjaarscursus wordt aandacht besteed aan
thema’s van het voorjaar zoals:
ontluikend groen, takken en bomen, waterkringloop,
amfibieën en vogels.
De excursies gaan naar bekende en minder bekende
natuurgebieden in noord oost Brabant zoals Dommeldal, ‘t
Hurkske, Kasteel Heeswijk en Aa-broeken.
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
De kosten bedragen 30 euro (leden IVN 15 euro) en zijn
inclusief lesmaterialen en koffie.
U kunt zich aanmelden vóór 10 maart via email:secretariaat@ivn-veghel.nl. of telefonisch bij Fer Kalis
0413 – 341348
Uw inschrijving is pas definitief, als uw betaling is
ontvangen op giro nr. NL09INGB0004154271 tnv
Penningmeester IVN Veghel

Te Koop gevraagd:
Autostoeltje + buggy in zeer goede staat.
Tel: 0413-342171

KBO Zijtaart vertoont klassieker!
De komende filmmiddag 17 februari gaan we kijken naar
de verfilming van de musical Mamma Mia.
Mamma Mia! de Nederlandse musical.
Mamma Mia! verbindt ABBA's grootste hits
met een onweerstaanbaar liefdesverhaal. Een
verhaal over het verwezenlijken van dromen,
over liefde, vriendschap, familie en de
betekenis van het verleden voor het geluk van
de toekomst. Filmbewerking van de populaire
musical die al door meer dan 30 miljoen mensen in 160
steden en acht talen is gezien.
Donna (Meryl Streep)woont met haar dochter Sophie op
een klein Grieks eiland. In het dagboek van haar moeder
ontdekt Sophie dat ze drie mogelijke vaders heeft. Ze staat
op het punt te trouwen met haar jeugdliefde Sky, maar wie
van de drie vaders, Bart, Sam of Harrie, moet haar nu op
deze belangrijke dag weggeven? Om dit uit te zoeken,
nodigt ze de drie mannen uit naar het eiland te komen.
Daarnaast komen ook Tanja en Roos, Donna's beste
vriendinnen van vroeger, langs om herinneringen op te
halen aan de tijd van het trio Donna and the Dynamo's.
Maar Sophie heeft in het geheim zelf drie gasten
uitgenodigd. Ze is op zoek gegaan naar de identiteit van
haar vader die haar naar het altaar moet begeleiden en ze
haalt drie mannen uit Donna's verleden naar het
mediterrane paradijs waar ze 20 jaar
daarvoor waren geweest. In de 24
chaotische, magische uren bloeit er
nieuwe liefde op en vatten oude
romances opnieuw vlam op dit
weelderige eiland vol mogelijkheden.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 17 februari 2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

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

Binnenlessen: 19 maart, 26 maart en 9 april
Excursies:
23 maart, 30 maart, 13 april en 27 april

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 20

12 febr. – 19 febr. 2014

KBO
AGENDA
Maandag 17 februari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 17 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 18 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 18 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 19 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 20 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 20 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 20 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen kaartmiddag op donderdag 6 febr.. 2013
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers 97 pnt.
Rikken:
1. Karel Bekkers
117 pnt.
2. Bert Vissers
104 pnt.
3. Jan v.Zutphen
77 pnt.
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmeer
- 44 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 10 febr.2014
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
104 pnt.
Rikken:
1. Gerard Pepers
77 pnt.
2. Martien v.Zutphen
70 pnt.
3. Bert Vissers
56 pnt
.Poedelprijs: Karel Bekkers
18 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Ven

BRIDGEN
Zijtaartse bridgeclub 4 febr 2014
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
65,28
(2) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
61,46
(2) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
61,46
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
55,90
5 Bert Kanters & Diny Kanters
53,82
6 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
52,78
7 Cor Mollen & Marietje Mollen
50,00
8 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
49,31
9 Toos v. Berlo & Corry Kastelijn
48,96
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
48,26
11 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
46,88
12 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
46,18
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 32,64
14 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
27,08
Lijn B
1 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
67,08
2 Anneke Jans & Maria Pepers
58,33
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
54,17
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 53,75
5 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
52,50
6 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
50,83
7 Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,00
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
49,58
9 Fien Rooijakkers & Mieke Toebast
44,17
10 Joke Petit & Maria Rijken
42,92
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11 Hein de Wit & Jo de Wit
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen

39,58
37,08

Uitslagen Bridge Club KBO 7 febr. 2014.
A-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
2.Piet Thijssens & Riek Rijkers
3.Bert & Diny Kanters
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Ad & Riet Koevoets
6.Harrie & Rina v.Berlo
7.Henk v.d.Linden & Fien v.Boxmeer
7.Jan Langenhuizen & Tonnie Kivits
9.Cor & Marietje Mollen
9.Ben & Tiny v.d.Steen
11.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers
12.Cees & Riet v.Hout
13.Harrie & Marietje v.d.Wijgert
14.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk
B-lijn:
1.Wim Kooijmans & Ad v.d.Sangen
2.Frans Burg & Ton Sleenhof
3.Mies & Jo
v.d.Burgt
4.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
5.Anny v.d.Hurk & Ria Swinkels
5.Mien v.d.Crommenacker & Maria Rijken
7.Toon v.Creij & Wim v.Os
8.Bert & Anneke v.Helvoort
9.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
10.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
11.Martien v.Cleef & Marietje v.d.Horst
12.Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk
13.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven
13.Harrie v.Boxmeer & Ton Verbruggen
15.Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
16.Chris & Christien v.Helvoirt

65,97 %
64,24 %
60,07 %
52,43 %
49,31 %
48,96 %
47,92 %
47,92 %
47,57 %
47,57 %
46,18 %
42,71 %
40,28 %
38,89 %
61,61 %
58,63 %
58,33 %
54,76 %
53,57 %
53,57 %
52,98 %
51,79 %
49,40 %
48,81 %
45,83 %
43,45 %
43,15 %
43,15 %
41,07 %
39,88 %

Biljarten KBO Onderling 6 febr 2014
Frans v.Leuken
39 58 - Rien v.Tiel
28 36
Chris v.Helvoirt
19 26 - Martien v.Zutphen 15 16
Wim Kremers
26 32 - Tonn Verbruggen 22 26
Jan v.Uden
18 23 - Gerard Oppers
13 8
Cor v.Zutphen
62 80 - Piet v.d.Hurk
37 20
Jan Rijkers
17 19 - Wim Kremers
26 19
Frans v.Leuken
39 45 - Cor Coppens
21 14
Cor Coppens
21 23 - Jan de Wit
29 22
Willy Henst
30 29 - Johan v.Zutphen
20 17
Tonnie v.Uden
32 23 - Jan v.d.Oever
18 10
Grard v.Eert
18 13 - Jos Claassen
21 10
Willy vd Berkmortel 25 17 - Johan v.Zutphen
20 10
Biljarten KBO Regionaal 10 febr 2014 Lieshout B –
Zijtaart
Antoon Korsten
65 37 - Cor v.Zutphen
66 66
Jozef v.Leuken
58 64 - Wim v.d.Sanden 51 51
Theo v.Veggel
50 37 - Frans v.Leuken 36 40
Lucien v.Veggel
48 27 - Tonnie v.Uden
29 29
Antoon v.d.Broek
43 57 - Jan de Wit
25 30
Wim v.Veggel
26 34 - Cor Coppens
19 17
Gerrie Dekkers
22 27 - Jan v.Uden
17 22
Jos de Beer
19 24 - Jan v.d.Oever
16 12
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Vudelburcht herbergt jonge en oude
carnavalsvierders
Kaarten verkrijgbaar voor Vudels Glorie
Carnaval is een volksfeest voor jong en oud. Daarom wordt
in de Vudelburcht naast het Vudel Kroningsbal en het
Vudel Koningsfeest ook weer die mooie middag voor onze
iets ouder~ medemens georganiseerd: Vudels Glorie. Een
gezellige start van de Carnaval georganiseerd door e.v.
Vudel voor de 'jeugd van vroeger' op vrijdagmiddag 28
februari.
Na de geslaagde edities van voorgaande jaren is er voor de
'jeugd van vroeger' ook dit jaar een feestmiddag
voorafgaand aan het Vudel Koningsfeest. In een feestelijke
ambiance kan men, onder het genot van een kopje koffie of
een borreltje, lekker even bijkletsen met bekenden uit de
regio.
Rond 13.00 uur klinkt het startsein voor Vudels Glorie.
Iedereen die zich thuis voelt bij de 'jeugd van vroeger',
wordt uitgenodigd een gratis kaart af te halen( zolang de
voorraad strekt ) bij Dhr. J. Nikkelen, Rijbroekstraat 9,
Zijtaart. Er is vanwege de capaciteit slechts een beperkt
aantal kaarten beschikbaar per gemeente. Er worden bussen
ingezet voor het vervoer van en naar de Vudelburcht. De
bus schema's worden bekend gemaakt op
www.vudel.nl/vudelsglorie.
De organisatie wil nogmaals benadrukken dat Vudels
Glorie bedoeld is voor de 65+'ers. Meer informatie en
kaarten via www.vudel.nl
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Inwoners van Zijtaart
Altijd al eens willen weten of

TENNIS
een sport voor U is?

Tennisvereniging Zijtaart brengt U de
mogelijkheid dit eens uit te proberen.
Op woensdag 19 februari 2014 is er van 18.00 uur
tot 20.00 uur de gelegenheid om een tennis-racket
(reeds aanwezig) in de hand te nemen.
Een lid van onze vereniging zal U dan proberen de
basisbegrippen uit te leggen.
Zo kunt U kennismaken met de tennissport.
Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met
het Secretariaat, info@tvzijtaart.nl
of tel. nr. 0413-353742.
Tot dan en vergeet niet Uw sportieve kledij
(sportschoenen).
TV Zijtaart, Corsica 17,
5465 PS Zijtaart

Help Mari, Mark en Mimi van der Heijden naar de ALPE D'HUZES!!!!
In navolging van onze geweldige oliebollen-actie volgt er autowas- en potgrond-actie!
Wilt u profiteren van een mooi gewassen auto, maak dan nu een afspraak bij M. van der Heijden Autocentrum
Zijtaart of bel 0413-363374! Voor slechts 15 euro laten wij uw auto weer blinken. Er komt nog een
“zaterdag autowasdag”! Meer informatie volgt.
Vooraankondiging, potgrond-actie.
U kunt ons nog meer steunen, laat uw groene vingers kriebelen en koop bij ons uw
potgrond! Op zaterdag 8 maart komen wij langs alle huizen in Zijtaart om potgrond te verkopen en u kunt het
ook afhalen.
4 euro per zak van 50 liter.
Iets voor uzelf en u steunt het goede doel!
Hopelijk worden deze acties net zo succesvol
zodat we ons het verplichte sponsorgeld behalen.
Wilt u ons helpen, neem dan contact met ons op.
Alvast bedankt voor alle steun!
Mari, Mark en Mimi van der Heijden
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 15 febr 2014
VOW B1 uit
ASV'33 B1
14:30u
VOW B2 uit
Rhode B4
13:00u
VOW C1 thuis DVG C2G
13:00u
VOW D1 uit
Irene D1
11:30u
VOW E1 uit
WEC E1
9:30u
VOW E2 uit
Gemert E8
9:15u
VOW E3 thuis WEC E3G
9:30u
VOW F1 uit
WEC F1
10:30u
VOW F2 thuis Gemert F7
10:30u
VOW F3 thuis Blauw Geel'38/JUMBO F16 10:30u
VOW MB1 thuis Schijndel/DE WIT MB2
14:30u
VOW MC1 uit
DAW MC1
10:15u
VOW MD1 thuis Irene MD1
11:30u
VOW ME1 thuis HVCH ME1
9:30u
VOW Veteranen
16:30u Oostrum

15 febr 2014
VOW Veteranen

VOW Senioren 16 febr 2014
14:30u VOW H1
Boskant 1
11:30u VOW H2
UDI'19/Beter Bed 5
11:00u VOW H3
Gemert 11
10:00u Avanti'31 11
VOW H4
11:00u Toxandria VR1
VOW VR1
12:30u FC de Rakt VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 8 febr 2014
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

Someren B2
???
WEC C1
Mierlo Hout D3
Gemert E4
ASV'33 E3G
Bavos E3
Mariahout F1G
Sparta'25 F4G
RKVV Keldonk F2
UDI'19/Beter Bed MB1
MULO MC1
Rhode MD1
DAW ME1

afgelast1-1
afgelastafgelastafgelast2-6
afgelast-afgelast
-afgelast
-afgelast
afgelast-afgelast
3-1
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VOW Veteranen 8 febr 2014
VOW Vet
Avanti '31
VOW Senioren 9 febr 2014
NLC'03 1
VOW 1
RKVV Keldonk 2 VOW 2
Avanti'31 10
VOW 3
VOW H4
Erp 10
VOW VR1
SVEB VR1
VOW VR2
Elsendorp VR1

Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
0-1
0-4
Afgelast

Zijtaart toneel voor Crime Scene
Investigation
Afgelopen vrijdagavond vond de eerste aflevering van
Crime Scene Investigation Zijtaart plaats. In de blokhut
van Jong Nederland Zijtaart hadden zich 35 jonge
enthousiaste detectives verzameld om een gruwelijke
moord op te lossen. Een moord die de avond ervoor plaats
had gevonden en waarbij onze geliefde mede-leiding Teun
van der Heijden ‘om het leven was gekomen’.
Gesierd met een afstreeplijstje van alle mogelijke
moordenaars, moordwapens en moordlocaties, gingen de
kinderen aan de slag. Alle mogelijke moordenaars waren in
het dorp aanwezig om flinke ondervragingen van de
kinderen te ondergaan. Gelukkig hadden ze allemaal een
geldig alibi, behalve de moordenaar, die zijn avond
nauwelijks terug kon vertellen.
Daarnaast droegen de potentiële moordenaars allemaal een
moordwapen bij zich. Echter ontbrak er één, die was door
de moordenaar natuurlijk goed verstopt.
Om het scenario helemaal compleet te maken, moesten de
detectives ook nog op zoek naar de locatie van de moord.
Vlak voor de hel los barstte kon Teun gelukkig nog één,
helaas vrij onduidelijke, foto maken. Deze foto hielp de
kinderen zoeken naar een roos die Teun op de moordlocatie
achter gelaten had.
Na twee uur speurwerk zat de tijd erop en keerde iedereen
weer terug naar de blokhut. Daar werd uiteindelijk bekend
gemaakt welk groepje de moord compleet opgelost had,
met de snelste tijd. Pien, Rychel, Amy, Lily en Jolijn
wonnen en mogen zich dit jaar de opperdetectives noemen!
Verder willen we alle detectives bedanken voor hun
aanwezigheid en goede speurwerk: Tot volgend jaar!
Jong Nederland Zijtaart

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 20

12 febr. – 19 febr. 2014

DDB wil graag het standpunt verduidelijken over wat
afgelopen donderdag in de commissie Ruimte & Milieu
besproken is over het bestemmingsplan Foodpark, beter
bekend als “De Kempkens “. Industrieterreinen ontwikkel
je voor de toekomst en eerder onderzoek heeft uitgewezen
dat het Foodpark in de toekomst noodzakelijk is,
ondernemend Veghel kent een groeiambitie en we zouden
het betreuren als ze uit in Veghel vertrekken. De regio
Noordoost-Brabant heeft aangegeven: “ Ga voor een
duidelijke focus op Food, Health en Farma, waarbij
Foodpark Veghel als een van de vijf toplocaties wordt
aangemerkt.” De gemeente Veghel heeft inmiddels al ter
voorbereiding vele miljoenen geïnvesteerd om het park te
kunnen realiseren en in het voorstel wordt de afgesproken
grens waarvoor Zijtaart op de fiets is gegaan gerespecteerd,
nl, de grens is de Biezendijk.
Wel heeft DDB nog een aantal zaken waar we ons hard
voor maken in de komende raadsvergadering.
¾ DDB wil geen categorie 5 ( zware industrie)
bedrijven en gelijk aan wat op industriepark
Doornhoek geldt, dient altijd aan de raad te worden
voorgelegd als men daar van wil afwijken, wij
zullen daarvoor een amendement
(aanpassingsvoorstel) indienen
¾ DDB wil een tijdig een fatsoenlijke groenbuffer
aangelegd zien tussen Zijtaart en het Foodpark
¾ DDB wil dat er ruimte wordt gereserveerd op het
Foodpark voor een omlegging van de N279, als de
verkeerskundige noodzaak daartoe aanleiding geeft
Cor van der Aa, fractievoorzitter DDB
ps. stem 19 maart op de hoogst geplaatste Zijtaartse DDB
kandidaat, Marja van der Heijden 7e op de kieslijst

Inschrijven optocht 2014
Nog ruim 2 weken en dan zal de
optocht door Reigerland trekken. Als
het waar is wat de optochtcommissie
links en rechts heeft gehoord moet het
weer een prachtige optocht worden.
De optochtcommissie is druk in de
weer om de laatste puntjes op de i te
zetten en zit dan a.s. vrijdag ook klaar
om de deelnemers in te schrijven.
Deze inschrijfavond is van 19.30 tot
21.00 uur in ’t DorpsKaffee. Natuurlijk
zijn Prins Carlo I, adjudant Rob en hun
gevolg aanwezig om alle inschrijvingen in ontvangst te
nemen.
Deelnemers die zich ook voor de optocht van Veghel willen
inschrijven, worden verzocht om dit zeker op deze avond te
doen omdat er op zondag 16 februari al in Veghel
ingeschreven wordt. Ook voor de buitendorpse deelnemers
is het belangrijk op deze avond in te schrijven, omdat de
optochtcommissie deze wagens op zaterdag 15 februari wil
bekijken
Bij het inschrijven van een carnavalswagen moet ook nu
weer een chauffeursverklaring worden ingevuld met een
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legitimatie. Om alles enigszins te vergemakkelijken kunnen
via de site van CV de Reigers de chauffeursverklaringen,
het inschrijfformulier en het reglement worden
gedownload.
Kun je echt niet a.s. vrijdag, dan is het voor de Zijtaartse
deelnemers nog tot en met woensdag 19 februari mogelijk
om zich op te geven bij Harrie en Sjaan van Nunen, Pastoor
Clercxstraat 28, Zijtaart.
De optochtcommissie ziet jullie graag op vrijdag 14
februari in ’t DorpsKaffee, waar we er dan volle bak tegen
aon knalle.
De optochtcommissie

Winterwandeling in het Lijnt.
Op zondag 23 februari a.s.van 10.00 –12.00 uur houdt het
IVN-Veghel een winterwandeling in het Lijnt aan de
overzijde van de \zuid Willemsvaart ter hoogte van
Keldonk. We verzamelen om 10.00 uur op het
Stadhuisplein. Vanaf daar carpoolen we naar het Lijnt.
Het Lijnt bestaat uit een bosgebied met open stukken, lanen
en een waterloop. Aan één zijde wordt het gebied
afgesloten door de Zuid Willemsvaart en de overige door
akkers en weilanden.
Wilt u meer informatie hierover, dan kan dat via tel. nr.
(0413) 36 57 12, mobiel tel. nr. (06) 812 364 84 of website
www.ivn-veghel.nl
Voor degenen die rechtstreeks willen gaan, is het startpunt
van de wandeling, de plaats waar de straat Lijnt lopende
vanaf sluis 5 bij de bosrand uitkomt.
Het wil maar niet vlotten met de echte winter. Wel wat
lichte vorst, maar op het moment dat ik dit schrijf nog geen
sneeuw. Op sommige dagen denk je dat het al lente is. Maar
wie weet wat de komende dagen nog voor verrassingen in
petto hebben. Zo reken je voor een geplande
winterwandeling op sporen in de sneeuw, maar dan blijkt
het toch op sporen in de modder uit te lopen. De winter is
ook een periode om allerlei andere sporen te zien, sporen
van vraat of van bewoning. Nesten die in de zomer nog in
het bladerdek verborgen waren, zijn nu zichtbaar. Een bos
is in de winter veel opener, doorzichtiger geworden en dat
opent nieuwe perspectieven. En wat te denken van de
sporen van een zich aankondigende lente in de vorm van
knoppen en ander pas ontluikend groen. De hazelaar heeft
al volop gebloeid en de eerst bloemetjes van de rankende
helmbloem zijn alweer gesignaleerd. Komt dat zien.
Stevige wandelschoenen of laarzen, dikke kleding en een
kijker zijn gewenst, maar evenzeer een open oog en oor om
van alles te genieten.
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Vlooienmarkt JJC Erp
Zondagmiddag 16 maart organiseert het Jeugd- en
Jongerencentrum JJC in Erp weer een gezellige
vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. Particulieren die
overtollige gebruikte spullen willen verkopen, kunnen voor
€ 10,- een tafel huren, afmeting 2,50 m x 0,75 m. De markt
duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur en vindt plaats in JJC
gebouw aan de Ottenstraat in Erp. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of te bellen,
tel. (06) 152 573 66.
Wees er snel bij, want VOL = VOL! Meer informatie op
www.jjc-erp.nl.

Veghel uit evenwicht
De coalitie in Veghel wil nog een extra industrieterrein
creëren en noemt dat eufemistisch een Foodpark. Elk
bedrijf dat daar grond wil kopen is welkom en hoeft niets
met Food te doen. Zelfs zware industrie, categorie 5, kan
daar een plaatsje krijgen. Maar waarom? Wordt er met dit
industrieterrein soms een probleem opgelost? Nee, dat niet
direct. Veghel heeft een groot overschot aan
arbeidsplaatsen ten opzichte van de eigen
beroepsbevolking. Ze heeft ongeveer 50% meer banen dan
er aan beroepsbevolking aanwezig is in Veghel. Daarmee
voldoet Veghel ruimschoots aan haar regionale functie qua
werkgelegenheid. Voor het nieuwe industrieterrein heeft
Veghel zelf onvoldoende werknemers. Daardoor stijgt de
behoefte aan werknemers verder uit de regio of het
buitenland. Voor die mensen is helaas weinig fatsoenlijke
huisvesting beschikbaar in Veghel.
Waarom dan wel? Volgens het college levert de verkoop
van grond Veghel geld op. Ook wordt de provincie blij van
een bedrijventerrein waar zware industrie mag komen. Dat
komt omdat er maar een beperkt aantal terreinen zijn in
Brabant waar zich zware industrie mag vestigen. Dit
natuurlijk vanwege de milieuhinder die dat met zich mee
brengt. Juist hier ligt het grootste probleem wat ons betreft.
De bestaande problemen met verkeer en fijnstof gaan
toenemen door de komst van zware industrie. Als
Actiecomité vinden we dat de dorpen Zijtaart
en Eerde al genoeg belast zijn door de
ontwikkeling van de bestaande
bedrijventerreinen en dat er onvoldoende
reden is voor verdere uitbreiding. Jammer dat
er een partij is die in hun
verkiezingsprogramma heeft staan dat
inbreiding voor uitbreiding gaat (HvV) maar
zijn mond niet opendoet in de Raad. Tenslotte
is er nog 30 hectare over aan bedrijventerrein
in Veghel, wat niet eerst uitgegeven hoeft te
worden. Ook jammer dat er een partij is die al
in 2010 een nut en noodzaak onderzoek
beloofd heeft (DDB). Dat onderzoek is er
nooit gekomen. Wel zijn nagenoeg alle
agrariërs weggekocht uit De Kempkens,
waardoor we nu voor een voldongen feit
staan. We zijn benieuwd hoe dit nieuwe
bedrijventerrein straks wordt ingericht. Zou de
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gemeente nog ruimte laten voor een variant op de N279? Of
wordt die ruimte snel ingevuld, zodat als de N279 verbreed
wordt, deze wel om het nieuwe terrein gelegd moet
worden? Voor ons komt vertrouwen uit daden, niet uit
verkiezingsbeloftes.
Actiecomité De Kempkens

Dementie en intimiteit
Als iemand de diagnose dementie heeft gekregen, dan is dit
niet alleen zeer ingrijpend voor de persoon zelf, maar ook
voor de mensen in zijn omgeving. Partners van mensen met
dementie vertellen regelmatig dat hun relatie zo veranderd
is. Dit vormt de aanleiding om het op dinsdag 18 februari in
het Alzheimercafé Uden-Veghel en omstreken speciaal
over deze kwestie te hebben. Mevrouw Arnold, psycholoog
van GGZ Oost Brabant, legt dan uit wat voor effect
dementie op een relatie kan hebben. Er komt ook een
ervaringsdeskundige aan het woord. Het Alzheimercafé is
gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie
heeft. De deuren van de Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in
Uden gaan open om 19.00 uur, het programma begint om
19.30 uur.
patronen
Door het dementieproces verandert iemand als persoon en
daardoor verandert een relatie ook voortdurend. Vaak
hebben de naasten moeite om zich steeds opnieuw aan te
passen. Het is immers moeilijk om vaste patronen in een
relatie te doorbreken. Kun je als partner een relatie
behouden die niet alleen uit 'zorgen voor' bestaat? Iedereen
zal hier op een eigen manier mee om gaan. Behalve de
uitleg van de psychologe krijgen de bezoekers ook de
ervaringen van een partner van iemand met dementie te
horen. Hoe kun je respectvol met elkaar om blijven gaan in
een veranderende relatie? Zoals altijd is er in het
Alzheimercafé voldoende ruimte voor vragen en eigen
inbreng. Er zijn ook verschillende professionals aanwezig
om in de pauze en na afloop antwoord te geven op vragen
die er leven.
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enthousiaste leerlingen zijn mét en soms zonder
coachtraject aan de slag gegaan. Er zijn een paar bijzondere
cross-overs gemaakt. Zo is er een danser aan de slag gegaan
Patrick was destijds een jaar gescheiden. In het begin waren
met een solo van trompettist Eric Vloeimans. Ze wordt live
er veel problemen geweest, maar nu werd het rustiger.
begeleid door Imke op trompet (leerling van docent Marc
Iedereen had zijn plek weer gevonden en was inmiddels
van Kessel) en Jip op piano (leerling van docent Maarten
gewend aan de nieuwe situatie.
van den Hoven). Een andere danser heeft zich laten
De kinderen woonden bij moeder maar kwamen (naast de
inspireren door schilderijen van kunstenares Liseth Visser
gebruikelijke regeling van af en toe een lang weekend bij
die kracht én kwetsbaarheid uitstralen. Het Open Dans
vader) regelmatig door de week even bijkletsen. Patrick
Podium belooft één grote happening te worden met dansen
nam er dan ook de tijd voor, want hij realiseerde zich dat de
vanuit verschillende dansdisciplines. Ook worden de 3
kinderen als ze op de middelbare school zouden zitten,
FestiDans choreografieën van het docententeam uitgevoerd.
misschien minder tijd zouden hebben om tussendoor langs
Kaarten zijn beschikbaar tegen contante betaling bij de
te komen.
receptie aan de Noordkade tussen 14.00 en 21.30 uur van
Op een dag zat zijn dochter (toen 12 jaar), lekker met een
maandag t/m vrijdag. Alle inkomsten gaan naar het goede
kopje thee tegenover hem. “Papa,” (en terwijl hij dacht,
doel, dat is Het vergeten Kind, deze stichting heette
wat wil ze nu weer hebben) vroeg ze “je gaat toch geen
voorheen de Guusje Nederhorst Foundation. De kaarten
nieuwe vriendin krijgen hè?” Hij schrok, want inmiddels
kosten € 2,50 (tot 18 jaar) en voor volwassenen: € 5.
had hij inderdaad iemand leren kennen.
Aanvang is 19.00uur.

“Papa, als je een vriendin krijgt dan ga ik
dwars liggen.….”

“En wat dan nog?” vroeg Patrick, “daar heb jij lekker niks
mee te maken…”. “Nou” antwoordde ze “Femke heeft ook
een stiefmoeder, en dat is zo’n vreselijke trut! Ze bemoeit
zich met alles, dat wil ik niet….als jij dat ook doet kom ik
niet meer…”.
Op dat moment realiseerde Patrick zich dat hij er niet aan
gedacht had wat het voor zijn kinderen zou betekenen als
hij een vriendin kreeg.
Hij nam zich voor om het rustig aan te doen en zijn
(mogelijk) nieuwe vriendin, nog maar niet voor te stellen
aan zijn kinderen. Het was voor hem ook de aanleiding om
een gesprek te plannen met mij. Ik kon hem tips aan de
hand doen om de toekomstige introductie soepel te laten
verlopen. Zijn vriendin zag het niet zitten, ze had zelf geen
kinderen en begreep ineens dat het zwaar kon worden.
Momenteel heeft Patrick een andere vriendin, die tevens
moeder is en waardoor hij in de stiefvaderrol terecht komt.
Nadat ze enkele gesprekken met mij hebben gehad, zijn ze
nu de voorbereidingen aan het treffen om te gaan
samenwonen.
Zijn kinderen accepteren het, maar behouden wel een
kritische houding naar hun aanstaande parttime
stiefmoeder… Maar Patrick en zijn vriendin hebben wel de
nodige vaardigheden om hun relatie succesvol te laten
verlopen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

MIK Open Dans Podium aan
Noordkade Veghel
Op vrijdag 21 februari dansen leerlingen van MIK voor een
goed doel en presenteren ze eigen gemaakte
choreografieën. Het is alweer voor de 10e keer dat de
dansafdeling van MIK Veghel dit Open Podium
organiseert. De leerlingen hebben een eigen dans gemaakt,
ze zorgen zelf voor kostuums, decor en grime. Heel veel

Twee keer muziek op zondagmiddag
Twenty Sicks & The Void of Expansion
Kunstgroep De Compagnie verzorgt komende zondag, 16
februari niet één maar liefst twee concerten, die in
muzikaal opzicht flink van elkaar verschillen, maar beide
de moeite zeker waard zijn. In galeriecafé De Afzakkerij is
het om 15.00 uur eerst de beurt aan de rockabilly formatie
Twenty Sicks. Vervolgens begint om 16.30 uur in de
Podiumzaal het concert van drummer Tomas Järmyr &
gitaris Dirk Serries. Speciale gast is John Dikeman op
saxofoon. Zij spelen een combinatie van freejazz, ambient
en avantgarde. Beide concerten zijn gratis toegankelijk.

MIK Pop&CO band battle op
Noordkade Veghel
Gratis entree, mooie sfeer en klinkende, swingende muziek
van jonge artiesten in opleiding: dat staat te gebeuren op
woensdagavond 19 en 26 februari tijdens de MIK Pop&Co
battle avonden! De winnende band gaat er vandoor met een
hele mooie prijs: één dag studio bij Pablo van de Poel (De
Wolff). Beiden avonden beginnen om 19:30 uur, locatie is
de fraaie popzaal aan de Noordkade, NCB-laan 52-g in
Veghel. De entree is gratis.
Op woensdag 19 februari staan deze bandjes op het
programma: Another Time, Young 54, Seek & Hide, Flying
Tosti's, Headset, Take Over en Back before Friday
Op 26 februari presenteren zich: Zuurstof, Juvenline, The
Well, Yellow Pants, Div Brian, Sticky Glue en No Elevator.
De bandjes worden door een professionele jury boordeeld,
op 19 februari bestaat deze uit Gijs de Louw, programmeur
van de Pul Uden, Jan van Hoof van Fabriek Magnifique en
Antonio Almeida, manager bij MIK en afgestudeerd aan het
conservatorium. Op 26 februari is de jury: Gijs de Louw
van de Pul Uden, Marjolein Kooijmans programmeur van
de Groene Engel in Oss (en muzikante in oa The Gathering
en The Sugarettes) en Jan van Hoof van Fabriek
Magnifique.

Slagwerkgroep Zijtaart Nederlands Kampioen!
Na het grandioze succes van de slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia uit Zijtaart tijdens het concours in
Drachten in oktober 2013, werd op 8 februari deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Assen.
Omdat de KNFM en de VNM vanaf 1 januari één bond zijn, ben je ook echt Nederlands Kampioen als je wint.
In de 4e Divisie werd met 3 orkesten gestreden om het Nederlands Kampioenschap.
Om 7.30 uur werd met een volle bus richting Assen vertrokken. Het slagwerk in de vrachtwagen was toen al
een uur onderweg.
Het optreden o.l.v. dirigent Henk Schellekens ging fantastisch. Maar wat hadden de andere 2 korpsen gedaan?
Tijdens de tussentijdse prijsuitreiking was het spannend. Nr. 3: het slagwerkorkest van Concordia Schaijk
behaalde 85,25 punten. Nr. 2: de slagwerkgroep van Excelsior uit Oostendorp behaalde 87,67 punten.
En Zijtaart ging met het Nederlands kampioenschap naar huis met maar liefst 92,42 punten! Wat een fantastisch
resultaat.
Bij thuiskomst werd de slagwerkgroep ontvangen door het fanfareorkest en de majoretten met een welverdiende
serenade.
Van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

1. Afscheid voorzitter Jan van Boxmeer.
Bij zijn afscheid als voorzitter werd Jan van Boxmeer door de
Algemene Ledenvergadering van heemkundekring Vehchele op 4
februari benoemd tot erelid.
Jan was acht jaar voorzitter en heeft in deze periode van de
heemkundekring weer een bloeiende vereniging gemaakt.
Uit handen van secretaris Harry Boot ontving Jan van Boxmeer
bovendien de Zilveren Speld van Stichting Brabants Heem.
Jan heeft zich jarenlang ingezet voor heemkundekring Vehchele,
maar ook voor het Veghels erfgoed. Met name archeologie,
monumentenbeleid en de gemeentelijke Commissie Straatnamen
kregen daarbij zijn aandacht.

Carnaval bij Jong Nederland
Jong Nederland Zijtaart organiseert dit jaar twee carnavalsfeesten
voor alle jeugd van Zijtaart. Compleet met disco, schminken,
spelletjes, ranja en versnaperingen. Allemaal gratis!

:RHQVGDJIHEUXDULYRRUGHDOOHUMRQJVWHQ MDDUWRWHQPHWJURHS 
Van 14:30 tot 16:00 uur
9
9
9
9

Schmink
Disco
Spelletjes
Knutselen
Ranja
Snoepjes
Voor de ouders is er koffie en thee

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

'RQGHUGDJIHEUXDULYRRUJURHSWRWHQPHWJURHS
Van 18:30 tot 20:00 uur
9 Disco
9 Snoep

Spelletjes
Ranja

Natuurlijk verwachten we je in je mooiste carnavalsoutfit !
Tot ziens in onze blokhut!
Jong Nederland Zijtaart

Benieuwd naar de dansmariekes?
Kom dan eens kijken

Wanneer:
Ma. 17 febr.: Maandag
bij de PaarseNovember
dansmariekes van 18.00 tot 19.00 uur
Ma. 17laat:
febr.: 18:00
bij de Groene
dansmariekes
van 19.00dansmariekes
tot 20.00 uur
19:00
bij
de
paarse
Hoe
Di. 18 febr.: bij de Zwarte dansmariekes van 19.30 tot 20.30 uur
ELMGHGDQVPDULHNHV
Wo. 19 febr.: bij de Roze dansmariekes van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Dorpshuis
Zijtaart
Waar:
'RUSVKXLV=LMWDDUW

Fanfare Sint Cecilia presenteert:

m.m.v.
Fanfareorkest
Slagwerkgroep
Blaaskapel De Boemelaars

Datum:
Locatie:
Aanvang:
Entree:

Zaterdag 15 februari 2014
Dorpshuis Het Klooster
19.30 uur
Gratis
WWW.SINTCECILIAZIJTAART.NL

FANFARE SINT CECILIA ZIJTAART

Jubilarissenconcert en
Start jubileumjaar 50 jaar
blaaskapel De Boemelaars

Programma:
Fanfareorkest
O.l.v. Albert-John Vervorst
Marco Pütz
Michael Giacchino

Huldiging 12,5 jaar lid:
Milou van Asseldonk
Nicole van Eijndhoven
Emmy Jonkers
Sanne van Nunen
Colinda vd Rijt
Arnhem

A.E. Kelly

Huldiging 25 jaar lid:
Albert van Grootel
Slagwerkgroep
O.l.v. Henk Schellekens
Samen met fanfareorkest

Intrada
The Four Winds of Heaven
Stick Bits
The Atlantis Saga

F. Buis
L. Camp
L. Camp
E. Houben

Blaaskapel De Boemelaars
Presentatie nieuwe pakken

Met dank aan:

FANFARE SINT CECILIA ZIJTAART

Omaggio
Music from The Incredibles

Eredivisie Poule
Laatste 10

Win V.I.P. plaatsen WK 2014
In 4 stappen V.I.P. plaatsen voor WK 2014
1. Schrijf in via kleijngeld@live.nl vóór 21 februari

2. Ontvang inlog gegevens poule
3. Voorspel wedstrijden eredivisie via www.voetbalpoules.nl
4. Top 6 maakt kans op V.I.P. plaats

Natuurlijk bij Kleijngeld

