C.V. De Reigers.

OPTOCHT REIGERLAND 2014
Afgelopen vrijdag was in de ‘t DorpsKaffee de inschrijfavond voor de Zijtaartse optocht.
Het inschrijven begon om 19.30 uur en al vanaf het begin was er een gezellige drukte.
Om 21.30 uur kon de balans worden opgemaakt en deze kwam uit op 43 inschrijvingen en
meer dan 600 deelnemers.
Naast vele oude bekenden waren er ook weer enkele nieuwelingen bij. Bij de jongeren
wagens kwamen na enkele jaren van afwezigheid nu 2 inschrijvingen binnen. Opvallend bij
de kinderen was dat er geen individuelen bij zaten, maar de diverse groepjes die zich wel
hadden opgegeven, maken dit meer dan goed. Bij de buitendorpse wagens is de
Bloemenwijk na een jaar van afwezigheid weer van de partij, daarnaast ook een paar
nieuwelingen. De kwaliteit van de Zijtaartse inschrijvingen lijkt zeker de kwaliteit van het
afgelopen jaar te evenaren. Dus wordt het ook dit jaar weer een prachtige optocht.
Degenen die mee willen doen en nog niet zijn ingeschreven, kunnen zich nog opgeven bij
Harrie en Sjaan van Nunen, Past. Clercxstraat 28 (men kan zich alleen schriftelijk
opgeven). Inschrijven door buitendorpse deelnemers is niet meer mogelijk.
DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start van de optocht is op zaterdag 1 maart om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. van
Lankvelt, Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Kapt. S.
Klapwijkstraat – Keslaerstraat. Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de
Reibroekstraat).
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN
Zondag: 23 februari 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. Adriaan en Anna van Dommelen-Thijssen en schoonzoon
André; Herman en Marie Hooijmans-van der Ham en Annie; Jan van den Hurk
(vanw.verjaardag) Overl.oud. van Bakel-de Koning en overl.familie;
Overl.oud. Harrie en Grarda van der Linden-van der Asdonk; .

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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VERSIERDE GEVELS
Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevels.
Ook dit jaar hopen we dat de bewoners langs de route hun
gevel weer gaan versieren. Het geeft de hele optocht een
nog feestelijkere tint en het is tevens een waardering voor
de deelnemers die vaak al maanden hebben gebouwd.

Afsluiting route voor het verkeer
Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan uit om te
komen kijken. Hou er wel rekening mee dat de route vanaf
13.30 uur kan worden afgesloten voor het verkeer. Ter
hoogte van Gebr. van Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur
afgesloten.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking is in Het Klooster en
begint om exact 17.30 uur. De zaal gaat al
direct na de optocht open. Na afloop van de
prijsuitreiking is er nog een afterparty.
De Optochtcommissie.

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.

Hallo Reigers en Reigerinnen
Jullie hebben hem misschien allemaal op de mat gevonden
onze carnavalskrant van 2014. Mede dankzij de
adverteerders hebben we er weer een mooie
uitgave van kunnen maken. We hebben hem
weer met veel plezier gemaakt.
Wij willen je ook wijzen op een foutje. De
oplossing van de puzzel kan gemaild worden
naar krant@cvdereigers.nl i.p.v. naar
krant@cv.dereigers.nl
Mocht je geen krant in de bus gevonden hebben, neem dan
contact op met Gerjanne/Harm van de Ven (377485) of
stuur een mailtje naar krant@cvdereigers.nl.
De Krantencommissie.

Te koop of te huur
Woonhuis
Pastoor Clercxstraat 63
Zijtaart
0413-362074 of 06 53353767

Voor de aandacht, bezoekjes
en belangstelling die
Marinus van Nunen
mocht ontvangen alsmede de goede
zorgen, zang en medeleven tijdens
zijn afscheid, willen wij iedereen
bedanken.
Fam. Van Nunen
Fam. Van de Burgt
Rectificatie
MENSEN IN NOOD
Mensen in Nood mede ontstaan uit Oostpriesterhulp en
Vluchtelingenwerk (1961).
Aan de Katholieke Vrouwen Organisaties werd gevraagd
hun medewerking te verlenen en verzamelen en maken van
kleding.
Sinds 1962 wordt in Zijtaart en de andere kerkdorpen door
Mensen in Nood kleding opgehaald dat geheel ten goede
komt aan de goede doelen.
De gemeente heeft nu aan een andere organisatie de
vergunning verleend waarvoor zij zelf een bedrag per kilo
ontvangen. Hierdoor is Mensen in Nood buiten spel gezet.
En de goede doelen? Is dat de gemeente?
Dus de halfjaarlijkse Sams kledingactie waar u op 5
adressen in Zijtaart uw kleding kon brengen is voorlopig
niet meer.
Nu hebben we met mevr. T.v.Kasteren besloten dat bij haar
en bij ons steeds kleding gebracht kan worden. Hierbij
namens Mensen in Nood hartelijk dank aan de mensen waar
elk half jaar de kleding gebracht kon worden en die dit van
hun ouders over hebben genomen.
Dat waren:
fam. J.v. Zutphen, Krijtenburg 5,
voorheen ouders en grootouders
fam Egelmeers, Hool 62,
voorheen Frida van Dooren (vanaf 1962)
fam. v.d. Heijden, Past.Clercxstraat 10,
voorheen Truus v.d. Heijden
Mien Dortmans vanaf 1962 tot 2011
fam Adriaans, Jekschotstraat sinds 2011
T v.Kasteren, voorheen Nel v. Eert 1962
fam .v Boxmeer, sinds 1962,
Bij de twee laatste vermeldingen kunt u kleding blijven
brengen.
Joh.v.Boxmeer
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KBO
AGENDA
Maandag 24 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 25 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 25 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 25 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 25 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 26 februari 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 27 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 27 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 27 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 27 februari: Carnaval
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 12 febr.2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
112 pnt.
2.Ciska Coppens
102 pnt.
Rikken:
1. Pieta v.d.Hurk
91 pnt.
2. Henk v.d.Linden
72 pnt.
3. Gerard Pepers
72 pnt.
Poedelprijs:
Harrie v.Asseldonk
-85 pnt.
Loterij:
Karel Bekkers

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie 17 febr 2014
Zijtaart – Mariahout
Cor v.Zutphen
66 82 - Jan v.d.Heuvel
Wim v.d.Sanden 51 84 - Tiny Gilsing
Tonnie v.Uden
29 19 - Tiny v.Leuken
Rien v.Tiel
29 20 - André Leenders
Cor Coppens
19 35 - Huub v.Rooij
Jan Rijkers
17 16 - Gerrit Beniers
Jan v.Uden
17 18 - Bert Vialle
Jan v.d.Oever
16 16 - Kees Eleveld

46
49
40
42
34
19
20
15

58
61
41
23
44
21
21
19
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KBO Onderling 13 febr 2014
Wim Kremers
26 36 - Jan de Wit
29 34
Rien v.Tiel
28 38 - Wim v.d.Sanden
52 37
Grard v.Eert
18 23 - Cor Coppens
21 23
Piet v.d.Hurk
37 37 - Johan v.Zutphen
20 15
Chris v.Helvoirt 19 20 - Jan v.Uden
18 7
Jan v.d.Oever
18 15 - Tonn Verbruggen 22 17
Jan v.Uden
18 14 - Jan Rijkers
17 7
Gerard Oppers
13 9 - Tonny v.Uden
32 12
Willy Henst
30 15 - Martien v.Zutphen 15 7
BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club ZBC 11 febr 2014-02-18
Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
64,58
2 Bert Kanters & Diny Kanters
60,76
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
59,03
4 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
57,64
5 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
55,21
6 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
53,13
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
50,00
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
49,65
9 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
48,26
10 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
47,57
11 Petra v.d. Hurk & Fien Rooijakkers
45,14
12 Cor Mollen & Marietje Mollen
40,28
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
39,24
14 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
29,51
Lijn B
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
65,97
(2) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
59,38
(2) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
59,38
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
55,90
5 Mieke Toebast & Toos Vissers
54,17
6 Hein de Wit & Jo de Wit
52,78
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
51,39
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 48,61
9 Joke Petit & Maria Rijken
48,26
(10) Anneke Jans & Maria Pepers
44,44
(10) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
44,44
12 Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 41,67
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
40,28
14 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
33,33
KBO 14 febr 2014
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
62,80
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
60,71
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
60,12
4 Cees v. Hout & Riet v. Hout
58,04
5 Cor Mollen & Marietje Mollen
56,25
6 Bert Kanters & Diny Kanters
53,27
7 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
51,49
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
50,30
9 Mien Vissers & Toos v. Berlo
48,21
10 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
47,32
11 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
44,35
12 Ad Koevoets & Riet Koevoets
43,15
13 Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
42,86
14 Piet Thijssens & Riek Rijkers
41,96
15 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
39,88
16 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
39,29
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Lijn B
1 Anny v.d. Hurk & Tonny Rijkers
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(4) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(4) Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
6 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
7 Toon v. Creij & Wim v. Os
8 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
9 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
10 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
(11) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
(11) Frans Burg & Ton Sleenhof
13 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
14 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

19 febr. – 26 febr. 2014

68,06
66,67
60,76
55,21
55,21
53,47
51,39
48,26
43,75
43,40
39,58
39,58
38,89
35,76

Gemeente Veghel: gewijzigde
openingstijden rondom Carnaval
Op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart zijn het stadhuis,
de werf en de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is op beide dagen uitsluitend
voor het doen van aangifte van geboorte en aangifte van
overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. Op zaterdag 1
maart is de milieustraat normaal geopend van 08.00 uur tot
16.00 uur. Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van
graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling
Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het
storingsnummer, tel. (0413) 35 03 63.
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BYTZ – De jongens tegen de meisjes
Afgelopen vrijdagavond
14 februari jl. hebben de
jeugdigen zich vermaakt
met het spel ‘De jongens
tegen de meisjes’. De twee
groepen gingen de strijd
aan met elkaar. Er werden verschillende onderdelen tegen
elkaar gespeeld.
Het was genieten en lachen met de opmerkingen en
antwoorden die gegeven werden. Een voorbeeld hiervan is
het antwoord op de vraag ‘Bij welk land horen de
Canarische eilanden?’ Er werd gedrukt en het antwoord was
‘wat is dat?. Dat antwoord was natuurlijk niet goed.
Na het spel hebben we nog een film gekeken. Een gezellige
avond, aldus de jeugd!
Op onze facebook pagina zijn de foto’s van deze avond te
zien.
Onze volgende activiteit vindt plaats op zaterdag 1 maart in
samenwerking met CV De Reigers. We hebben dan een
discoavond in de ontmoetingsruimte van het Dorpshuis.
Hopelijk tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Potgrondactie voor het goede doel!
Op zaterdag 8 maart vanaf 16.30 uur komen
wij langs alle huizen in Zijtaart om potgrond
te verkopen en u kunt het ook afhalen bij
M. van der Heijden Autocentrum Zijtaart.
4 euro per zak van 50 liter.
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de mail; mimivanderheijden@hotmail.nl of bellen naar 0413-363374.
Mocht u 8 maart niet aanwezig zijn dan kunnen we het later nog leveren.
Alvast bedankt voor u steun! Mari, Mark en Mimi van der Heijden
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 22 febr 2014

VOW Jeugd 15 febr 2014-02-18

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

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

thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit

Liessel B1
14:30u
MULO B2
13:00u
Rhode C2
13:00u
SC Helmondia D3
11:30u
Blauw Geel'38/JUMBO E3 9:30u
Blauw Geel'38/JUMBO E12 9:30u
Ollandia E2G
10:30u
Gemert F2
10:30u
Schijndel/DE WIT F6
10:15u
Sparta'25 F8G
10:30u
Hapse Boys MB1
14:30u
EVVC MC2
13:00u
Ravenstein MD1
11:00u
Nulandia ME1
10:00u

Blauw Geel'38 Vet. A

15.oou

Oostrum

VOW Veteranen

VOW Senioren 23 febr 2014

VOW Senioren 16 febr 2014

VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

VOW H1
VOW H2
VOW H3
Avanti'31 11
Toxandria VR1
FC de Rakt VR1

uit
uit
uit
uit
uit
uit

-afgelast
-afgelast
2-0
-afgelast
1-6
-afgelast
5-3
2-5
2-1
12-1
3-2
0-5
4-0
0-1

VOW Veteranen 15 febr 2014

VOW Veteranen 22 febr 2014
VOW Vet

ASV'33 B1
Rhode B4
DVG C2G
Irene D1
WEC E1
Gemert E8
WEC E3G
WEC F1
Gemert F7
Blauw Geel'38/JUMBO F16
Schijndel/DE WIT MB2
DAW MC1
Irene MD1
HVCH ME1

FC Uden 1
14:30u
Sparta'25 4
12:00u
Blauw Geel'38/JUMBO 19 12:00u
Blauw Geel'38/JUMBO 20 11.30u
Boekel Sport VR1
12:00u
Boekel Sport VR2
12:00u

Boskant 1
UDI'19/Beter Bed 5
Gemert 11
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

Afgelast
3–2
1–2
6–0
3–0
Afgelast
1 -1

Groot carnavalsbal op
maandagavond
Op carnavalsmaandagavond organiseert CV De
Reigers ook dit jaar weer een groot
carnavalsbal in “Het Dorpshuis”
De avond zal muzikaal opgeluisterd
worden door coverband

ಯBrªvisರ
Tussen de setjes door draaien onze eigen “huis dj’s”
muziek onder het motto “voor elk wat wils”
Uiteraard zijn Prins Carlo d´n Urste, Adjudant Rob,
het bestuur en de Raad van 11 ook aanwezig. De
aanvang van dit grote feest is 21.00 uur en natuurlijk is
de entree gratis.
Graag zien wij u op maandagavond om samen met ons
carnaval te vieren en ook dat onder het motto :

ಯWe knalle dur volle bak tegen aonರ.
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART

Kleats langste rij….
en daar blijft het niet bij….
Een nieuw jaar en een nieuwe
optocht in aantocht. Met
spectaculaire nieuwe features…
deelname publiek,
wereldrecordpoging Guinness book,
een snelle make-over, een incredible
machine en
publieksintegratiemobilisatie. U
hoort het al.. een spectaculaire
deelname gaat dit worden. Kleats valt dus na hun 19-jarig
jubileum geenszins in een diep zwart gat, maar reikt tot
grote hoogte. In het diepste geheim zijn ondertussen een
twintigtal spreuken bedacht. Spreuken die ook onze Poolse
medemens voorzien van voldoende informatie om van dit
spektakelstuk te genieten. Ofwel… Przysáowia stanowią
równieĪ nasz polski bliĨniego wystarczająco duĪo
informacji, aby cieszyü siĊ tym widowiskiem.
Voor alle lezers van deze krant volgt nu wel een heel
speciale aanbieding. Kleats heeft namelijk een aanbieding
voor alle lezers van Het Seiterts Belang. Knip de bon uit en
loop gezellig mee met de optocht. Mocht de fantastisch
mooie wagen van de Kleats eraan komen pak dan uw ticket
erbij. Lever deze ingevuld en wel in, en sluit aan in deze
magnifieke belevenis.
Een kans die u niet kunt laten schieten. Ik heb mijn bon al
ingevuld en klaarliggen voor 1 maart! U toch ook?
Tot dan! De Kleats-reporter.
JA, ik wil graag deelnemen aan de optocht met de Kleats.
Ik wacht tot de wagen nadert en sluit dan gezellig aan bij
deze FANTASTISCHE publieksintegratiemobilisatie.
Naam ______________________________ Leeftijd
_________
Deelname is geheel op eigen risico, Kleats stelt zich niet verantwoordelijk voor
een eventuele lachbui, feestgevoel en andere carnavaleske uitingen.

TV Zijtaart gaat in maart
2014 wederom van start met
tennislessen voor senioren
(beginners of gevorderden).
De tennislessen zullen gaan
plaatsvinden op:
- woensdagavond van 12
maart tot en met 28 mei, in
de meivakantie (30 april en 7
mei) gaat de les niet door. Mochten er lessen niet doorgaan
dan zijn de inhaaldatums 30 april, 7 mei, 4 juni en 11 juni.
(zie onderaan inhaalreglement).
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra
uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
(graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p.)
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 5 maart 2013.
Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja van Hamond.
Tel.nr.: 0413-490500 of
e-mail info@tvzijtaart.nl
Naam :
_______________________________________________
Adres :
________________________________________________
Postcode :
_______________________________________________
Telefoonnummer :
_______________________________________________
e-mail adres :
________________________________________________
speelsterkte :
_______________________________________________
kan op vrijdagavond tussen 18:30- 20 :30 uur : Ja/Nee
P.s.:
Ben je geen lid van onze vereniging dan dien je eerst lid te
worden alvorens je kunt deelnemen aan de tennislessen.
Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is
deze er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de
tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde
regenles wordt ingehaald. Dit tot een maximum van
twee inhaallessen;
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan
wordt deze les ingehaald.
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Blaaskapel De Boemelaars
presenteren nieuwe carnavals outfit
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Na afloop was het nog lang gezellig in het Dorpshuis en
werden de outfits van de Boemelaars nader geïnspecteerd
door het aanwezige publiek.

Afgelopen zaterdag 15 februari hebben de Boemelaars
tijdens het jubilarissenconcert van fanfare Sint Cecilia de
nieuwe carnaval outfits gepresenteerd. In een vol Dorpshuis
Het Klooster kwamen de Boemelaars tevoorschijn op een
podium vol met pakken van weleer, uit de roemrijke
geschiedenis van de Boemelaars.
Door Björn van der Heijden werd het jubileumjaar geopend
en de diverse evenementen van het jubileumjaar
gepresenteerd. Zo is er op 10 mei een jubileumavond waar
de Boemelaars het jubileum officieel vieren. Tijdens
“Zijtaart Biedt Meer” op 15 juni is er een
blaaskapellenfestival in de straten van Zijtaart. In het najaar
willen de Boemelaars als afsluiting van het jubileumjaar
een Heilige mis opluisteren in de kerk, om de reeds
ontvallen Boemelaars te herdenken.

Bijdrage Prins Bernhard
Cultuurfonds voor fanfare St. Cecilia
Zijtaart

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft
fanfare St. Cecilia Zijtaart een bijdrage toegezegd van 
4.500,00 voor aankoop van instrumentarium. Dit is 25%
van het bedrag wat nodig is voor de instrumenten die nodig
zijn.
Fanfare St. Cecilia heeft in 2013 een aanvraag gedaan bij
Na de vele oh’s en ah’s werden Rob en Edith Kuijpers van
het fonds voor de aankoop van instrumenten. Door de
Rob Kuijpers Transport op het podium uitgenodigd om hen aanwas van jeugd zijn diverse nieuwe instrumenten nodig.
te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage was het niet
Een aantal oude instrumenten, soms wel 40 jaar oud, zijn
mogelijk geweest deze nieuwe pakken te maken. Ook het
echt afgeschreven en niet meer te gebruiken. Omdat
naaiteam, Ine Habraken, Jo Kivits, Mirella van Nunen,
kwalitatief goed instrumentarium erg duur is heeft de
Ellen Habraken, Ilse van de Hurk en Inge van Liempd,
vereniging een aanvraag gedaan bij het fonds.
werden uitgebreid bedankt. Vele uren aan werk en ambacht Hierdoor hebben we in 2013 3 nieuwe bugels kunnen
hebben de dames gestoken in de nieuwe maatpakken van de kopen, 4 nieuwe trommen en een grote trom. Op het
Boemelaars. Elke maandagavond werd er in huize Van
wensenlijstje staan nog een tenorsax en een drumstel.
Liempd hard gewerkt om de pakken voor deze presentatie
Dankzij de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds
klaar te hebben. Zelfs de laatste dag werden er nog 2 jurkjes kan de jeugd weer op een goed instrument spelen. Hartelijk
voor de dames van de Boemelaars gemaakt.
dank daarvoor.
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DDB verrast over het besluit van afsluiten
van een gedeelte van de Vlagheide!
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bezuinigingen op natuur, verenigingen en dorps en
wijkraden rechtvaardigde.

Het bovenstaande laat zien dat TEL een helder tegengeluid
laat horen. Tegen onnodige prestigeprojecten, tegen
Volledig verrast las DDB afgelopen donderdag op
verslechtering van de gezondheidssituatie en tegen
Kliknieuws: ”De Scheiweg, gelegen in het gebied
bezuinigingen op de verenigingen die onze samenleving
Vlagheide, tussen de gemeente Veghel en gemeente
juist sterk maken. Maar als je ergens tegen bent, ben je ook
Schijndel, wordt aan beide zijden afgesloten. Dat maakt ergens vóór. Leefbaarheid staat wat ons betreft centraal. Zo
de gemeente Veghel donderdagmiddag bekend”.
is TEL sterk voorstander van het meewegen van
Een besluit dat al is gepubliceerd zonder dat wij als Raad
gezondheidsaspecten bij grote ruimtelijke ontwikkelingen.
dit hebben terug kunnen lezen in de collegebesluiten?
Het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van onze
DDB heeft het college nu gevraagd hoe dit besluit is
dorp draagt ook bij aan die leefbaarheid. Sporten vinden we
voorbereid en op welke gronden het besluit is gebaseerd.
essentieel. Het is niet alleen gezond maar zorgt ook voor
DDB wordt er namelijk op aangesproken dat de Vereniging meer verbinding tussen inwoners. Daar gaan we dus niet op
Vlagheide er anders in zit als in het artikel wordt
bezuinigen. Dorpsraden, wijkraden en verenigingen vinden
gesuggereerd en bij het nalezen van de verslagen van de
we belangrijk voor de verbinding tussen inwoners en
dorpsraad Eerde komen we ook nergens tegen dat er door
daarmee voor welzijn en leefbaarheid in dorpen en wijken.
de dorpsraad en/of door de inwoners van Eerde een
Over ruim een jaar zullen de taken op het gebied van
gedragen besluit als dit is genomen. Onze grootste
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken
bezorgdheid zit hem namelijk in het feit dat dit besluit
en ouderen door de gemeente moeten worden uitgevoerd.
betekent dat al het landbouwverkeer en beheersverkeer door En worden betaalt! De gemeente krijgt echter straks veel
de bebouwde kom van Eerde zal moeten o.a. langs het
minder geld van het Rijk dan ze nodig heeft voor die taken.
speelterrein aan de Busstraat. Tevens willen wij nader
Wijkraden en verenigingen kunnen met hun gebouwen en
geïnformeerd worden over de mate en aard van het
mensen hier wellicht ook een bijdrage leveren. Dus ook
misbruik op de genoemde locatie. Want het afsluiten van
vanuit dat perspectief gezien moet je daar niet op
de Scheiweg betekent niet automatisch dat het leidt tot een bezuinigen, want zij zijn straks hard nodig voor de
oplossing voor de drugshandel, vernielingen en
gemeente. TEL is daarnaast ook voor een meer
brandstichting als waarover in hetzelfde artikel gesproken
evenwichtige ontwikkeling van Veghel. Dus niet alleen
wordt.
industrie, maar ook andere banen. Bijvoorbeeld in de zorg
en dienstverlening. Door de bevolkingskrimp die over een
Veghel moet weer van haar burgers
flink aantal jaar gaat komen, zal er dan een overvloed aan
banen en woningen zijn. Niet alleen in Veghel, maar in de
worden
hele regio. Als er zoveel keus is qua werk en wonen, dan
TEL is opgericht vlak voor de vorige verkiezingen in 2010.
telt de hoeveelheid niet meer voor de keus waar je wilt
Vooral als antwoord op de arrogantie van de partijen die al
wonen. Dan telt maar 1 ding: kwaliteit! Kwaliteit qua
jarenlang aan de macht zijn in Veghel, zoals DDB, CDA,
wonen, werkaanbod, zorg, verenigingsleven, openbare
Hart van Veghel( en voorheen VVD). Dat zijn partijen die
ruimte, natuur en landschap, etc. Daar kan je niet pas mee
er destijds voor verantwoordelijk voor waren dat een
starten als we gaan krimpen. Daar moeten we nu mee
structuurvisie De Kempkens niet ter inspraak werd
beginnen. Ik wil me voor uw belang en het belang van onze
voorgelegd aan inwoners van Zijtaart. Die structuurvisie
samenleving sterk maken in de nieuwe gemeenteraad.
heeft er in geresulteerd dat er nu nog meer industrieterrein
tussen Zijtaart en Eerde gecreëerd wordt. De genoemde
Erik de Vries en Marcel Zoete (TEL)
partijen hebben tevens ingestemd met een financiële
bijdrage van de gemeente aan de verbeding en omlegging
Prikpost in Zijtaart.
van deN279 langs Zijtaart. Een vierbaansweg die de
leefbaarheid van het dorp flink zou aantasten, zonder dat er
een noodzaak voor is. De coalitie stemde ook in met de kap De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
van 5000 bomen, zodat ze op het beheer in het buitengebied Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
kon bezuinigen. Ze werden niet herplant zoals voor een
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
inwoner vaak wel verplicht is. Daarnaast is er bezuinigd op De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
de verenigingen en dorps- en wijkraden. Maar waarom?
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
Aan de andere kant ging het geld namelijk met bakken
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
tegelijkertijd over de schutting. Zo ging er meer dan tien
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
miljoen naar de Noordkade en is er ondertussen voor meer
dan 70 miljoen aan grond gekocht in Veghels Buiten. Waar Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
alle ander gemeenten na de start van de crisis stopten met
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
het kopen van grond, ging Veghel door met
zie: www.dcbernhoven.nl.
grondverwerving in 2010, 2011 en 2012. Er was in onze
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
ogen dus niet bepaald een financieel tekort, dat de
trombose@bernhoven.nl

organiseert op

Carnavals dinsdag

een

Spelletjesmiddag

Vanaf 15.00u
Bij Café-Zaal Kleijngeld.
Jij bent daar toch zeker ook bij!!

