Inschrijven JAZ dagen 2014
De voorbereiding voor de komende JAZ dagen zijn alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ dagen gehouden op 19, 20 en 21 augustus 2014.
Het thema dit jaar is “Festival JAZ”
Wil jij mee feesten ter ere van ons 15-jarige bestaan? Kom je dan inschrijven voor deze
dagen op zondag 23 maart van 11.00 uur tot 13.00 uur in het klooster. Natuurlijk zijn jullie
ouders dan ook van harte welkom om zich op te geven als vrijwilliger.
Het JAZ team

Jeugdspellenmiddag op vrijdag 7 maart: 13.30 uur
Kom heerlijke gezelschapsspellen spelen op die vrijdagmiddag! Je bent wel weer
bijgekomen van carnaval en samen met anderen nieuwe of bekende spellen spelen is een
mooie ervaring! Doen!
Je bent welkom vanaf 13.30 uur. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Dus
mogelijkheden genoeg om een fijne middag mee te maken. Je bent 6 jaar en nog geen 15?
Kom naar “Het Klooster”. Wij staan voor jullie klaar om nieuwe spellen te leren of samen
met jullie korte of langere spellen te spelen.
Tot vrijdagmiddag 7 maart!
Entree: € 1,50, inclusief een consumptie.
“Zes!” van EGZ.

KERKBERICHTEN
Zondag: 2 maart 9.30 u. Carnavalsviering, Pater van Delden m.m.v. het koor “Vivace”en
blaaskapel “De Boemelaars”.
Wij gedenken: Alle overleden leden van carnavalsver. “De Reigers” en in het bijzonder
Marinus van Nunen; Martien van Kessel de vader van Prins Carlo I; Tiny van RooijLeenders de moeder van Ine; Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Overl.oud.
Raaijmakers-Adriaans; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk;
Overl.oud. Frans en Martha Reijbroek-van Montfort en dochter Riny (nms.Kath.Bond.van
Oud.); Harrie van Berkel; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert;
Gerard Kremers; Harrie van de Meerakker.
Woensdag: 5 maart 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gem.Koor).
Wij gedenken: Alle overleden parochianen.
Mededeling: Afgelopen zaterdag 22 februari is Harrie van de Meerakker in de leeftijd van
77 jaar plotseling overleden. De plechtige uitvaart is donderdag 27 februari om 10.30 uur,
waarna hij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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

(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
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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.
Te koop: seniorenbed, z.g.a.n. + nachtkastje.
Elektrische bediening, incl. matras.
Tel: (0413) 34 10 60.

Vudelfeest vrijdag 28 februari 2014
voor de “Jeugd van Vroeger”
De bus naar dit Vudelfeest vertrekt om 12.15u vanaf het
kerkplein.
Tot ziens.
De organisatie

Jeugd van de Zijtaartse Toneelvereniging
gaat met de tijd mee!
De jeugd van de Zijtaartse Toneelvereniging presenteert dit
jaar met trots: “Computerperikelen op de boerderij”. Het
verhaal gaat over het boerenpaar Piet en Mien die er niet
onderuit komen om met de tijd mee te gaan en hebben dus
een computer aan moeten schaffen. Aangezien beiden geen
verstand hebben van deze moderne technologieën roepen ze
de hulp in van de gladde verkoper Jean-Pierre. Ondertussen
krijgen ze ook nog bezoek van een oude schoolvriendin en
een non uit het klooster. Wat komen deze mensen allemaal
doen en waarom veroorzaken ze zoveel problemen?
Deze klucht is geschreven door de auteur Peter Damen. De
uitvoeringen vinden plaats op zaterdag 22 en zondag 23
maart om 14:00 uur in het Dorpshuis te Zijtaart. Kaarten
zijn te verkrijgen via het Uitpunt Veghel, via Marian van
den Acker, tel. (0413) 36 62 66 of via de verkoop aan de
kassa.

B.V. de Zwijntjes
Biljartvereniging de Zwijntjes Zijtaart.
Speeladres 't Dorpskaffee.
Is op zoek naar een paar enthousiaste nieuwe leden,
om gezellig een balletje te stoten.
Ook dames zijn welkom!
Wij spelen de clubcompetitie
op maandag en woensdag,
van september tot en met maart.
Proefspelen kan in onze nacompetitie,
van maart tot en met juni.
Aanmelden kan in 't Dorpskaffee,
of via tel. (06) 249 847 60, Cor vd Hurk
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Spellenavond op vrijdag 7 maart
en…..Jeugdspellenmiddag op 7 maart
Na Carnaval….. is iedereen weer welkom op de
maandelijkse gezelschapsspellenavond van vrijdag 7 maart.
Nieuwe kans om in te schrijven voor het 2e
Zijtaartse Keezentoernooi
van 11
april. Diverse teams
zijn al
zeker van een
plaats. Hoog tijd
om
zich aan te
melden!
De spellenavond
wordt vaak
gebruikt om de vaardigheid in “Keezen” verder uit te
bouwen met nieuwe deelnemers. Het moet gezegd: door dit
leuke spel vaker te spelen, wordt het steeds interessanter en
bieden nieuwe mogelijkheden zich aan. Temeer omdat het
een echt teamspel is, zodat samenwerking goed afgestemd
moet worden. Ook nu: oefening baart kunst!
Clans! Een uitdaging!
Het nieuw verworven spel “Clans” zal ook zeker een
blijvertje zijn. Een gevaarlijk spel: verslaving ligt op de
loer. De kunst is om de eigen (voor
anderen geheime!!) clan de
overwinning te laten behalen door
zoveel mogelijk districten te
bevolken. Een heel mooie variant
van een tactisch spel.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Vrije inloop daarna.
Afsluiting rond 23.00u.
Entree: € 3,00 inclusief consumptie.
“Zes!” van EGZ.
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KBO
AGENDA
Dinsdag 4 maart 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 5 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 6 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 6 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 20 febr. 2014:
Jokeren:
1.Marie Habraken
88 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
177 pnt.
2. Henk v.d.Linden
66 pnt.
3. Marjo Vissers
50 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
- 36 pnt.
Loterij:
Pieta v.d.Hurk
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 24 febr.2014
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
147 pnt.
1. Harry Rooijakkers
85 pnt.
2. Henk v.d.Linden
81 pnt.
3. Jan v.Zutphen
79 pnt.
4. Anny Vissers
75 pnt.
Poedelprijs:
Leny Henst
- 39 pnt.
Loterij:
Harry v.Zutphen.
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Zijtaartse Bridge Club ZBC 18 febr. 2014
Lijn A
1
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
61,46
2
Bert Kanters & Diny Kanters
57,64
3
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
55,56
4
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
54,86
5
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
51,39
6
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
51,04
7
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
48,26
(8) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
47,57
(8) Ben v.d. Steen & Anny v.d. Hurk
47,57
10
Cor Mollen & Marietje Mollen
46,18
(11) Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
45,83
(11) Marietje v. Schayk & Mari v.d. Steen
45,83
13
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 44,44
14
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
42,36
Lijn B
1
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 58,75
(2) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers 56,67
(2) Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 56,67
4
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
55,00
5
Joke Petit & Maria Rijken
52,92
6
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
50,83
Rikken:
(7) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
50,00
(7) Mieke Toebast & Toos Vissers
50,00
9
Clasien Nolle & Trudy Smulders
49,58
(10) Ad Koevoets & Jacqueline Brus
41,25
(10) Hein de Wit & Jo de Wit
41,25
12
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
37,08
Bridge KBO 20 febr 2014
Lijn A
1
Mien Verhoeven & Mien Vissers
2
Cees v. Hout & Riet v. Hout
3
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
(4) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(4) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7
Bert Kanters & Diny Kanters
(8) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(8) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
10
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
11
Piet Thijssens & Riek Rijkers
12
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
13
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
14
Cor Mollen & Marietje Mollen
15
Ad Koevoets & Riet Koevoets
16
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Lijn B
1 Mien Vermeulen & Ria Swinkels
2 Frans Burg & Ton Sleenhof
3 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
4 Toon v. Creij & Wim v. Os
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(6) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(6) Anny v.d. Hurk & Jo Delisse
8 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
(9) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(9) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
11 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
12 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

59,82
53,87
53,27
52,98
52,98
52,68
52,08
51,79
51,79
51,49
50,89
48,51
46,13
42,86
41,07
37,80
67,92
61,81
58,33
57,64
53,82
51,39
51,39
48,61
47,22
47,22
44,17
42,71
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13 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
14 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
15 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
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40,83
40,00
34,58

Biljarten KBO onderling 20 febr 2014
Cor Coppens
21 29 - Tonn Verbruggen 22
Jan v.Uden
18 21 - Wim v.d.Sanden
52
Cor v.Zutphen
62 73 - Wim Kremers
26
Martien v.Zutphen 15 17 - Piet v.d.Hurk
37
Frans v.Leuken
39 44 - Grard v.Eert
18
Willy Henst
30 30 - Willy vd Berkmortel 25
Jan Rijkers
17 18 - Tonnie v.Uden
32
Jos Claassen
21 23 - Cor v.Zutphen
62
Tonn Verbruggen 22 18 - Gerard Oppers
13
Johan v.Zutphen 20 15 - Martien v.Zutphen 15
Chris v.Helvoirt 19 13 - Jos Claassen
21
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
18
54
25
29
12
22
28
38
10
10
11

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.
onderaan inhaalreglement).
LR. Sint Gregorius – Viertal kür op muziek (zie
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra
in top 3
uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
Afgelopen weekend vond de eerste, van een reeks van drie, (graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag
kür op muziekwedstrijd plaats in Boxtel. Vanuit de
beschikbaar bent).
rijvereniging deed er een viertal mee in de klasse L. Het
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
viertal, bestaande uit Ellen van Asseldonk, Hanneke van
bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p.)
Asseldonk, Monique van Berkel en Ilse van Erp, wist onder Heb je interesse?
leiding van Monique van Geffen een mooie 3e plaats te
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
behalen. Ondanks wat onrust van enkele paarden vond de
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
jury het een zeer sterke draf tour met leuke kür muziek. Dat Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 5 maart 2013.
smaakt naar meer. De volgende wedstrijden vinden plaats
Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja van Hamond.
op zaterdag 15 en 29 maart.
Tel.nr.: 0413-490500 of
e-mail info@tvzijtaart.nl

8 stokjes kipsaté
compleet met satésaus in een magnetronbeker
Hamburgers

6 halen 5 betalen

Worstenbroodjes

10 + 2 gratis

Zult en roggebrood

samen voor

Diverse soorten soep

2e beker halve prijs

6,95

Naam :
_______________________________________________
Adres :
________________________________________________
Postcode :
_______________________________________________
Telefoonnummer :
_______________________________________________
e-mail adres :
________________________________________________
speelsterkte :
_______________________________________________

2,95

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

Saté balletjes 400 gram met gratis bakje joppie saus
Dinsdag 4 maart gesloten ivm Carnaval

Nu weer volop
ambachtelijke yoghurt en karnemelk

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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DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET
ZIJTAART
Voor mensen die mee willen doen met het
driebandentoernooi van biljartvereniging Poedelpret maar
zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit nog doen t/m
a.s. donderdag 27 februari.
Het toernooi wordt gehouden vanaf woensdag 19 maart tot
en met woensdag 26 maart a.s. in zaal Kleijngeld,
georganiseerd door biljartvereniging Poedelpret. De
mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle
inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. De partijen
beginnen dagelijks om 18.45 uur. In het weekend kunnen
de partijen, afhankelijk van de deelname, al eerder
beginnen.
Men kan zich opgeven bij Caf«-Zaal Kleijngeld, Past
Clercxstraat 55 in Zijtaart, bij Gerard Oppers, Past
Clercxstraat 79 of via de mail
(m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl). Ook voor nadere
inlichtingen kan men op dit mailadres terecht of bij Martien
Verbruggen, tel. (06) 543 788 32.
B.V. Poedelpret

Inloopavond renovatie drukriolering Zijtaart
In maart 2014 start de gemeente Veghel met de renovatie
van de drukriolering in Zijtaart.
In het kader hiervan is er voor belangstellenden op
maandag 10 maart a.s. om 19.00 uur een inloopavond
georganiseerd in het Dorpshuis “Het Klooster” op de
Pastoor Clercxstraat 50 te Zijtaart.
Renovatiewerkzaamheden drukriolering
In het buitengebied van Zijtaart zijn de meeste woningen
aangesloten op een drukrioleringssysteem. Om ervoor te
zorgen dat het drukriool in de toekomst optimaal blijft
functioneren, worden renovatiewerkzaamheden aan het
systeem uitgevoerd.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van maart tot
en met juni 2014.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hierover met de
heer De la Roy contact opnemen op telefoonnummer 14
0413.

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.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 22

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 8 maart 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

thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
???

Someren B2
Rhode B4
Schijndel/DE WIT C4
Mierlo Hout D3
Gemert E4
Gemert E8
MULO E5
Mariahout F1G
Sparta’25 F4G
RKVV Keldonk F2
Heeswijk MB1
Vorstenbossche Boys MC1
HVCH MD2

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

Senioren Programma
Omdat het carnaval is hebben we geen programma
komend weekend, fijne carnaval

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 19 febr 2014
VOW B1
Den Dungen B1
VOW Jeugd 22 febr 2014
VOW B1
Liessel B1
VOW B2
MULO B2
VOW C1
Rhode C2
VOW D1
SC Helmondia D3
VOW E1
Blauw Geel’38/JUMBO E3
VOW E2
Blauw Geel’38/JUMBO E12
VOW E3
Ollandia E2G
VOW F1
Gemert F2
VOW F2
Schijndel/DE WIT F6
VOW F3
Sparta’25 F8G
VOW MB1
Hapse Boys MB1
VOW MC1
EVVC MC2
VOW MD1
Ravenstein MD1
VOW ME1
Nulandia ME1
VOW Senioren 22 febr 2014
VOW Vet
Blauw Geel’38 Vet. A
VOW Senioren 23 febr 2014

0-6
2-7
2-1
0-3
1-3
6-4
3-1
1-1
1-3
2-0
6-1
-afgelast
2-1
1-4
3-2

4-0

26 febr. – 5 maart 2014
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FC Uden 1
VOW H1
Sparta’25 4
VOW H2
Blauw Geel’38/JUMBO 19 VOW H3
VOW H4
Blauw Geel’38/JUMBO 20
Boekel Sport VR1 VOW VR1
Boekel Sport VR2 VOW VR2

6-0
3–1
3–1
0–5
4–1
0–2

DISCOAVOND
(BYTZ in samenwerking met CV De Reigers)
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Zaterdag 1 maart
20.00 – 23.00 uur
Ontmoetingsruimte in het Dorpshuis
Gratis

Na de prijsuitreiking kan de jeugd losgaan
tijdens de discoavond in het Dorpshuis. Prins
Carlo en Adjudant Rob zullen hier een bezoek
brengen. Tevens is er een dj aanwezig die
voor een gezellige muzikale sfeer zal zorgen.
Let op: de opzet van deze avond is veranderd.
De jeugdigen (en kinderen) die op deze avond
aanwezig zijn, zullen hier de hele avond
verblijven. Binnen = binnen. Daarnaast is het verstandig om
geld mee te nemen en niet met consumptiebonnen (munten)
van CV De Reigers te betalen (prijzen komen niet overeen).
Hopelijk tot dan!

Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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Maak carnaval geen feest voor
inbrekers
Oost-Brabant - Traditioneel stijgt het aantal
woninginbraken in de week voorafgaande aan de carnaval
en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen in deze periode
op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de politie,
extra alert te zijn op verdachte situaties in hun
woonomgeving en deze ook bij de politie te melden.
Luchtsteun:
Carnaval is altijd een drukke tijd voor de politie. Agenten
begeleiden verschillende evenementen en optochten in de
regio. Ook zorgen zij voor de openbare orde in de horeca.
Daarnaast blijft de politie ook alert op woninginbrekers. Zo
houden we de bekende inbrekers in de gaten en letten we
tijdens de diensten extra op situaties die duiden op een
inbraak. Rond carnaval wordt de politie in Brabant
ondersteund door de Landelijke Eenheid. De Dienst
Luchtvaart zorgt dan voor luchtsteun bij heterdaadsituaties.
De helikopters staan klaar en zijn beschikbaar voor heel
Brabant.
Meldingen doorgeven:
Als inwoner heeft u ook een belangrijke taak bij het
stoppen van inbrekers. Ziet u iets verdachts in uw
omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een
andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel
mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto,
uiterlijke kenmerken, kleding van personen en bel direct de
politie.
Bent u getuige van een woninginbraak? Belt u dan het
alarmnummer 112, daar vangen we boeven mee. Aan de
hand van de melding wordt de inzet bepaald. U begrijpt dat
op een melding "Er wordt nù ingebroken" door de politie
anders gereageerd wordt dan op "Er is afgelopen nacht
ingebroken". In dat laatste geval kunt u 0900-8844 bellen.
Ziet u iets verdachts, dan kunt u dit ook vastleggen met uw
mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we met behulp van uw
beelden, verdachten opsporen.
Neem preventiemaatregelen:
Een inbreker kijkt naar de mogelijkheden; waar zijn
mensen niet thuis en waar kom ik makkelijk binnen. De
gelegenheid maakt de dief. Versiert u uw huis met
carnaval? Wees u er dan van bewust dat inbrekers dit zien
als een teken dat u waarschijnlijk veel van huis bent tijdens
de carnavalsdagen. Uw huis versieren is prima, als u dan
ook zorgt voor extra preventiemaatregelen.
Daarom enkele tips waar u mee aan de slag kunt en wat u
moet doen of laten om een inbreker zo min mogelijk
gelegenheid te geven.
1. Komt u een paar dagen niet thuis of versiert u uw huis?
Vraag dan uw buren, familie of vrienden om een oogje in
het zeil te houden en verdachte situaties direct te melden bij
de politie.
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2. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, door bijvoorbeeld
wat servies of tijdschriften op tafel te leggen of door de
buren gebruik van uw oprit te laten maken.
3. Zorg voor goede verlichting om uw huis. Inbrekers
werken graag ongestoord in het donker.
4. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en
deuren. Sluit uw ramen en deuren af, ook als u maar even
weg bent. Denk hierbij ook aan uw garage, kelder en
toiletruimte.
5. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai
de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw
deur niet met een stukje plastic openmaken (flipperen).
Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat
de inbreker met een handigheidje de sleutel aan de
binnenkant kan bedienen (gaatjes boren en hengelen).
6. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen
verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg.
7. Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, kliko's en
andere grote voorwerpen buiten liggen, waarmee inbrekers
gemakkelijker uw woning binnenkomen.
Meer tips vindt u op
http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
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overkomen door op zijn brieven
in te gaan. Verder: vragen
blijven stellen. Wat schrijf je?
Wat antwoordt hij? Wat vind je
daarvan? Hoe reageert hij
op….?
Op deze manier stimuleer je
kinderen om zélf na te denken
en leren ze hun verstand in te
schakelen, ook als het gevoel
meespeelt en het zo lekker
spannend is om met een
crimineel te corresponderen.
Natuurlijk zijn pubers vaak
naïef, maar dat kun je niet
verbeteren door te verbieden.
Ze worden pas minder naïef als
ze zelf gaan nadenken.
En niet alleen pubers zijn naïef,
ook volwassen vrouwen hebben
soms een grote fascinatie voor

Interpunctie

“Help, onze puberdochter schrijft naar een
pedoseksueel die zijn straf uitzit”
(voor dit soort columns: lees verder op www.interpunctiepraktijkgevallen.nl)

Ik werd plotseling gebeld door iemand van de EO die een
programma maakte op radio 1. Het ging om jonge meiden
die in België naar gevaarlijke mensen schrijven als Marc
Dutroux. In Nederland gebeurt dat soms ook. Of ik
geïnterviewd wilde worden over wat ik ouders in dit soort
gevallen zou adviseren. Ik maak het vaker mee dat ik
geïnterviewd wordt voor radio of TV, omdat men mijn
columns vindt via Google. Vaak valt het tegen wat men dan
uitzendt. Nu ook. Ze knippen en plakken daar wat af in
Hilversum…. Daarom geef ik mijn adviezen hier nog maar
eens.
Als je dochter schrijft met iemand die gevaarlijk voor haar
is, kun je het beter niet verbieden. Dat maakt het nog
spannender. Ik adviseer in gesprek te blijven, vragen te
stellen en door die vragen je kind een kritisch vermogen te
helpen ontwikkelen. Ze moeten zélf het idee krijgen wat
wel of niet pluis is. Je bent er als ouder tenslotte niet altijd
bij.
Niet verbieden, je kunt wel vertellen dat je je zorgen maakt,
dat je bang bent dat je kind ook iets vreselijks zal

“slechte mannen”.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

LAATSTE KANS…
Het hoogtepunt van de week.. het
Seiters Belang. Met vandaag de aller
allerlaatste kans!
Seiters belang kwijt zijn, de kachel
ermee aangestoken, de
carnavalswagen mee beplakt. Geen
nood.. deze week volgt voor alle lezers
van deze krant nogmaals kans op deelname. Zeg maar een
extra unieke mogelijkheid om deel te nemen aan de
carnavalsvreugde van de Kleats. Dit jaar is het een
spektakel wat u echt niet kunt missen. Vanuit geheime
bronnen heb ik vernomen dat de wagen bijna af is en dat er
zowel in als op de wagen van alles te beleven valt. Tevens
kunnen grote aantallen mensen deelnemen. De bonnen zijn
dus daadwerkelijk, om het maar eerlijk te zeggen, goud
waard. Knip dus snel uit, vul in en doe gezellig mee. Een
kans die je echt niet kunt laten liggen.
Tot zaterdag! 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.
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Concert in de kerk van Boerdonk
Op zaterdag 8 maart om 20.00 uur geeft het ensemble “I
Fortunelli” voor het derde jaar op rij een concert in de
Boerdonkse kerk. Deze keer met het programma “My heart
is a holy place”.
Het is een programma van overwegend religieuze muziek
met bekende en minder bekende pareltjes uit de Engelse
koormuziek. Het ensemble bestaat uit 8 zangers en staat
onder leiding van Francien Meuwissen. Ensemble I
Fortunelli is een ensemble dat elke zomer een week
samenkomt in Casa I Fortunelli in Italië om te werken aan
een nieuw programma. Ze sluiten de projectweek af met
een concert in Italië en nu voeren ze datzelfde programma
uit in Nederland en België. Eén van die concerten vindt dus
plaats in Boerdonk.
We nodigen u van harte uit om naar hen te komen luisteren.
De entree is gratis, een vrije gift welkom. Na afloop van het
concert wordt u een kop koffie of thee aangeboden.

…Sterke dorpen voor een fijne
leefomgeving…
Als DDB bedanken wij onze stemmers voor het vertrouwen
wat ze in ons hebben gegeven in 2010. Wij hebben ons best
gedaan om de gestelde ambities te halen. Ondanks de forse
Haagse tegenwind en de economische recessie die we allen
gevoeld hebben, mogen we – terugkijkend - vaststellen dat
we daarin geslaagd zijn.
Dankzij en met de hulp van een trouwe achterban staan wij
inmiddels alweer twintig jaar samen aan het stuur. Onze
succesformule is dat we in iedere dorp vertegenwoordigers
hebben die weten wat er speelt. Onze dorpsbezoeken zoals
“Buurten in de buurt” en de openbare fractievergaderingen
(niet alleen in de verkiezingstijd!) spelen hierbij een
belangrijke rol.
We zijn trots op onze goed florerende dorps- of
gemeenschapshuizen, al jaren een speerpunt voor ons. Deze
zullen in de toekomst een nog belangrijkere rol vervullen.
DDB heeft zich in het verleden sterk gemaakt dat deze er
kwamen en nu zullen we ons sterk maken dat ze kunnen
blijven.
Dit geldt ook voor de scholen. Ook die zijn een belangrijke
schakel in het sociale leven binnen dorpen en wijken.
Gelukkig worden er op dit moment twee nieuwe gebouwd:
in Mariaheide en in Veghel Zuid.
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bereiken door de zorg dicht bij de mensen houden.
Daarnaast door ruimte te maken in regelgeving om de eigen
woning naar behoefte aan te passen of geschikt te maken
voor in- en bijwoning.
Het verenigingsleven draagt eveneens bij aan vitale dorpen
en wijken, of het nu de KBO, de voetbalclub, een
wijkvereniging, het zangkoor, EHBO, toneelvereniging,
carnavalsvereniging of de fietsclub. Ze zorgen voor behoud
van de eigen identiteit en diversiteit van een
leefgemeenschap. Onmisbaar daarbij zijn onze
vrijwilligers. Zij zijn de olie van onze samenleving: geen
vrijwilligers en onze samenleving loopt muurvast en komt
tot stilstand! Vandaar dat zij ook in de toekomst op onze
steun kunnen rekenen.
Om dit allemaal te bekostigen moeten we ons bedrijfsleven
faciliteren, niet alleen de multinationals, of het midden- en
kleinbedrijf maar ook onze talloze ZZP-ers en agrariërs. Zij
moeten ondernemen en wij maximaal faciliteren.
Overbodige regels afschaffen, zorgdragen voor een goede
bereikbaarheid, voldoende bedrijfsterrein en voldoende
ruimte voor onze agrariërs om zeker in deze moeilijke
tijden een familiebedrijf te kunnen voortzetten. We denken
in kansen voor ondernemers, want zonder welvaart geen
welzijn!
Bovenstaand is niet alles maar het pakt wel de kern, wij
hebben dit in zeven pijlers vervat welke boven zijn
verwerkt, deze zijn vet gedrukt.
Nogmaals dank u wel voor uw stem van vier jaar geleden
en we hopen ook dit jaar op uw stem te mogen rekenen.
Dan zijn wij weer voor u!
Dank u wel !!
Marja van der Heijden-Peters, Jacqueline van Krieken,
Aard van Hoof, Pieter van Dijk en Cor van der Aa
Democratisch Dorpsbelang. Uw dorp, Ons belang !!
Op dinsdag 11 maart houden wij een openbare
vergadering in Zijtaart, vanaf 20.00 uur in Zaal
Kleijngeld.

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.

Om te zorgen dat u - maar ook uw kinderen - kunnen
blijven wonen in de omgeving waarin ze zijn opgegroeid is
bouwen op maat een must. Verschillen in grondprijzen
horen daarbij. Als de voorzieningen minder zijn en de
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
afstand naar de hoofdkern groter is, horen lagere
grondprijzen te gelden. Als het aan ons ligt gaan we voor de Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
blijvend laagste grondprijs in de regio!
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
Dorpen en wijken willen we vitaal houden. Zodat ú zo lang trombose@bernhoven.nl
mogelijk kunt blijven wonen en genieten van de omgeving
waar u waarschijnlijk al velen jaren woont. Dat kunnen we
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KIENEN V.O.W.

WOENSDAG
12 MAART 2014

KANTINE
SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART
HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR

De Vrijwilligerspolis van de gemeenten
Uden, Veghel en Landerd is gewijzigd
Vanaf 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden met
betrekking tot de vrijwilligerspolis overgedragen van
Vrijwilligerspunt Eindhoven, naar Vrijwilligersnet
Nederland. Wat betekent dit voor u als vrijwilliger of voor
u als vrijwilligersorganisatie?
Vrijwilligersnet Nederland voert de Vrijwilligerspolis
waarbij iedere vrijwilliger uit de gemeenten Uden, Veghel
en Landerd de zekerheid heeft dat hij/zij verzekerd is indien
hij/zij schade ondervindt of schade toebrengt tijdens het
verrichten van niet betaalde werkzaamheden namens een
vrijwilligersorganisatie.
Registratie niet meer nodig
Registratie en aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is
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vanaf nu helemaal niet meer nodig. Vrijwilligersnet
Nederland heeft geen namen van organisaties en
contactpersonen meer nodig. Ook het aantal vrijwilligers is
niet meer van belang. Alle vrijwilligersorganisaties en alle
vrijwilligers in de gemeenten zijn automatisch verzekerd.
Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire
dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de
eigen verzekering gaat voor.
Het verzekeringspakket van de vrijwilligerspolis bestaat uit
de volgende 6 verzekeringen:
1) Een ongevallenverzekering voor vrijwilligers,
inclusief ongevallen-inzittenden.
2) Een aansprakelijkheidsverzekering voor de
organisatie.
3) Een aansprakelijkheidsverzekering voor de
vrijwilligers.
4) Een schadeverzekering verkeersdeelnemers.
5) Een bestuursaansprakelijkheid verzekering.
6) Een rechtsbijstandverzekering.
Het is daarnaast mogelijk om een aparte Casco Object
dekking bij evenementen af te sluiten. Deze verzekering zit
niet standaard in de vrijwilligerspolis.
Enkel aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden
ontleend. Die polisvoorwaarden staan op de site van
Vrijwilligersnet Nederland,
http://www.vrijwilligersnetnederland.nl/devrijwilligerspolis
Voor aanvullende vragen kunnen belangstellenden ook
altijd contact opnemen met:
Vrijwilligerspunt Vivaan Uden, Veghel en Landerd
Aldetiendstraat 21a
5402 ZC Uden
0413-267882
vpuvl@vivaan.nl

Vlooienmarkt Erp
Zondag 16 maart is er in het Jeugd en Jongeren Centrum
JJC aan de Ottenstraat in Erp van 10.00 tot 14.00 uur weer
een gezellige vlooienmarkt, waar particulieren hun
tweedehands spullen kunnen aanbieden. De entree bedraagt
€ 1,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Er zijn nog enkele
tafels te huur, voor € 10,00 per tafel, afmeting 2.50x0.75m.
Aanmelden kan op vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of via tel. (06)
152 573 66. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.
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HET FEEST KAN BEGINNEN

Optocht Reigerland 2014

Het feest kan beginnen want de
inschrijvingen voor de
carnavalsoptocht van Reigerland zijn
binnen en door de optochtcommissie
op volgorde gezet.
Laat familie, vrienden en kennissen
weten dat er een prachtige optocht
door de straten van Zijtaart zal
trekken, want met 700 deelnemers is
er een groot tekort aan eigen
publiek. Laat ze ook weten dat ze op
tijd moeten komen om een goed
plekje op te zoeken.
De optochtcommissie heeft de wagens gezien en vindt het
kwalitatief beter dan vorig jaar.
Bij de kinderen was alleen maar ingeschreven in de
categorie groepen. De optochtcommissie is naar alle
groepen gaan kijken en heeft nu een splitsing gemaakt in
kinderen groepen klein, groepen groot en wagentjes.
Elders in Zijtaarts belang vind je alle onderwerpen die
meedoen. Het enige wat de optochtcommissie niet in de
hand heeft is het weer. Voor de rest is de optochtcommissie
er klaar voor.

Startnr Onderwerp

Tot a.s. zaterdag
De optochtcommissie
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16
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19
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25
26
27
28
29
31
33
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
56
57
58
59
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Blaasfanfare
Uitdelers publieksprijs
CV Vol gas hi un hutje op groen gras
Blik op de weg
Net als de prins speulen wij ok graag mi zand
Geef ons de ruimte
As gullie volle bak gaot knallen, komme wij
binnenvallen
Alcoholwet
Wij blussen heel de carnaval dur want we hebben
pieperdienst
Mi Prins Carlo vurop, goat deez kraan mi carnaval
op slot
You never wok alone
Wij hebben een band met Carnaval
Wa nou 18 vur d'n drank? Wij steken er d'n draak
mee
Wij lichten de boel op
Mi carnaval goat alle plat
Jeugdprinsenwagen
Zwaailamp
Nix 18
Wij met ons 4-en
De beste huisvrouw
Wij zijn in de weer voor onze prins
Mi de vergrijzing vur de deur gift d'n babyboom
wir kleur
French kiss
(gooi)sche vrouwen ಹ
We gaan voor goud, maar kennen de goei sport niet
vinden
Wij zitten goed in de slappe was
'n bak vol minions
Onderwaterwereld
Ik zag wel dat je naar m'n cup keek
Te fout vur goud !?
Carnaval is een 8 baan van plezier
Polonaise
Poli-mobiel Veghel!
Wij zijn zwart gemaakt
Wij zen in d'n overgang
Wij zitten gebakken
Mi carnaval trekken we de vis uit de kom
Voor ons een weet, voor jou een vraag
Zwaar geschu(d)t
Slechte goocheltruc(k)
Piraten
'T is droakebal mi carnaval
Souldaat van Oranje
Wij kleuren de optocht met prins Carlo
Vur dizze Prins zen we dur BIJ
Wild weg Seitert
Ik steel de show. Wij showen onze steel
Grote Prinsenwagen
Ophalers publieksprijs

