Solidariteitsmaaltijd: Vastenaktiemaaltijd 2014
Wij willen u hierbij uitnodigen om op dinsdag 1 april deel te nemen aan de
traditionele solidariteitsmaaltijd. Deze zal plaatsvinden in de aula van het Fioretti
College aan de Muntelaar 4 in Veghel. De groep Missie en Ontwikkeling en Vrede
(MOV) van Veghel organiseert deze solidariteitsmaaltijd.
Het delen van onze welvaart is het begin van een betere toekomst.
De opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd zal in zijn geheel aan de Vastenaktie ten
goede komen.
Verder kunt u tijdens de maaltijd luisteren naar muziek en verhalen uit de Derde
Wereld.
U kunt zich voor de solidariteitsmaaltijd aanmelden voor 25 maart per e-mail: movveghel@live.nl of tel. (0413) 36 56 19. De solidariteitsmaaltijd begint om 18.00
uur.
De kosten bedragen € 10,00 en het staat u vrij om meer te geven.
Bord, mok en bestek dient u zelf mee te brengen.
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MOV groep Zijtaart

KERKBERICHTEN
Woensdag: 5 maart 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gemengd koor)
Wij gedenken: Alle overleden parochianen
Zondag: 9 maart 9.30 u. Pater van Delden (Gemengd koor)
Wij gedenken: Overl.oud. Pepers-van Lankvelt; Piet en Sien Jansen-van Lankvelt; Lise
van den Donk en Cato; Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan;
Overl.oud. Johan en Drika van Berkel-van der Steen; Overl.oud. Piet en Tonnie van
Heeswijk-van den Acker, overl.oud. van den Acker-Vervoort en Broeder Christinus;
Overl.oud. Langens-Gevers en zoon Harrie; Pater Jan van den Hurk (vanw.verjaardag);
Overl.oud. van den Hurk-de Visser en overl.fam.leden; Sientje en Cornelis Pennings-van
der Eerden en zoon Rien; Overl.oud. Ties en Jaan van den Tillaart-Pepers en Frits
Verbakel; Janus van Uden (nms.petekind Anita, vanw.verjaardag); Dien Cissen-van
Zutphen (van w.verjaardag); Martien van den Tillaart
Overleden: Harrie van de Meerakker in de leeftijd van 77 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
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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.

Zijtaartse Jeugnatuurvereniging:
voorjaarswandeling
Na een rustperiode in de winter worden de dieren weer wat
actiever. De eerste vogels komen terug van de trek uit
Afrika. Ook al is het soms ಬs morgens nog koud, voor
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Zijtaartse Toneelvereniging
gaat uit haar dak
Met de carnaval nog strak in pak, op 22 en 23 maart gaat de
Zijtaartse Toneelvereniging uit haar dak! Het verschil met
carnaval is minder alcohol naar binnen gieten en toch net
zoveel genieten.
Dus zin in een avondje vol plezier, kom dan op zaterdag 22
of zondag 23 maart naar het Dorpshuis in Zijtaart om 20:00
uur. 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.
Tot ziens in het Dorpshuis op 22 en 23 maart a.s.

vogels begint het liefdesleven als de zon vroeger opkomt. ಬs
Morgens vroeg zijn ze al actief en wordt er al volop
gefloten als het licht begint te worden. Voor sommige
vogels betekent dat bijvoorbeeld dat ze langzaam aan
beginnen met het bouwen van een nestje. Reigers zijn
bijvoorbeeld van die vroege vogels die al een nest hebben.
Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het
bos, gaan we zondag 9 maart maar eens zelf kijken. Zorg
daarom dat je al om 08:00 uur aanwezig bent bij het
Klooster. We vertrekken van daaruit met de fiets naar de
Roost in Keldonk.

zaterdag 08 maart
A.s. zaterdag speelt MB1 in de 4e ronde van
de beker de volgende wedstrijd:
VOW MB1 – Heeswijk MB1
Aanvang 15:00
!!!! Kom de speelsters aanmoedigen !!!!!!!
Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur

Gemeenschapshuis De Brink in
Eerde zet de deuren open
Na jaren van
voorbereiding en een
bouwperiode van 10
maanden is het dan zover.
De verbouwing
gemeenschapshuis De
Brink in Eerde is
voltooid. Op 16 maart gaan de deuren van het
gemeenschapshuis open voor iedereen die een kijkje wil
komen nemen. Alle ruimten van het gemeenschapshuis zijn
voor de bezoekers toegankelijk van 11.00-17.00 uur.
Daarnaast zijn tal van verenigingen/instanties aanwezig om
hun activiteiten te promoten. Muziekverenigingen uit Eerde
zorgen voor de muzikale omlijsting. Onder het genot van
een drankje kunnen de bezoekers genieten van de optredens
van Blaaskapel De Bergtoeters, Seniorenkoor De
Bergzangers, gelegenheidskoor Cantado en de Brasilandos.
Reden genoeg om naar De Brink in Eerde te komen voor
een paar gezellige uurtjes.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 10 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 11 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 11 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 11 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 11 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 12 maart 13.30 uur: Jaarvergadering
Donderdag 13 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 13 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 13 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 13 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 26 febr.2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers 168 pnt.
Rikken:
1. Harry v.Zutphen
129 pnt.
2. Harry Rooijakkers
82 pnt.
3. Wim v.Hoof
58 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
- 17 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen.

Biljarten KBO onderling
Jan v.d.Oever
18 34
Willy Henst
30 41
Grard v.Eert
18 22
Chris v.Helvoirt
19 24
Frans v.Leuken
39 49
Tonn Verbruggen
22 27
Jan v.Uden
18 21
Cor Coppens
21 23
Cor v.Zutphen
62 62
Willy vd.Berkmortel 25 23
Gerard Oppers
13 12
Wim Kremers
26 23
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- Jan de Wit
- Jos Claassen
- Tonnie v.Uden
- Willy vd.Berkmortel
- Johan v.Zutphen
- Jan Rijkers
- Rien v.Tiel
- Chris v.Helvoirt
- Jan v.d.Oever
- Piet v.d.Hurk
- Jan de Wit
- Johan v.Zutphen

29 41
21 27
32 31
25 23
20 16
17 11
28 21
19 16
18 11
37 35
29 14
20 13

Bridge Zijtaartse Bridge Club ZBC 25 febr 2014
Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
70,63
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
67,19
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
59,38
4 Bert Kanters & Diny Kanters
56,25
5 Jana v.d. Acker & Jo Verhoeven
52,08
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
46,88
7 Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert 44,38
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
41,15
9 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
38,13
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
36,88
11 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
34,38
Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4 Annie v. Berkmortel & Josien vd. Berkmortel
5 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
6 Hein de Wit & Jo de Wit
7 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
8 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
(9) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(9) Clasien Nolle & Trudy Smulders
11 Maria Rijken & Toos Vissers
12 Anneke Jans & Maria Pepers

58,33
57,50
54,58
53,75
50,83
50,42
49,58
47,92
47,50
47,50
45,83
36,25

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

8 maart 2014
thuis Someren B2
uit
Rhode B4
thuis Schijndel/DE WIT C4
vrij
vrij
thuis Gemert E4
uit
Gemert E8
thuis MULO E5
thuis Mariahout F1G
uit
Sparta'25 F4G
uit
RKVV Keldonk F2
thuis Heeswijk MB1
uit
Vorstenbossche Boys MC1
thuis HVCH MD2
vrij
vrij

14:30u
13:00u
13:00u
U
9:30u
9:15u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
15:00u
13:00u
11:30u
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VOW Veteranen 8 maart 2014
VOW Vet
uit
Keldonk

5 maart – 12 maart 2014

16.30u

VOW Senioren 9 maart 2014
Vriendschappelijk VOW H1 thuis Juliana Mill 11.00u
VOW H2
vrij
VOW H3
uit
Avanti'31 10
10:00u
VOW H4
thuis Avesteyn 8
11.30u
VOW VR1 vrij
VOW VR2 vrij
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LR. Sint Gregorius – Lobke van
Popering wint met 11 punten verschil.
Lobke en haar Sweenslags Evy hebben afgelopen weekend
overtuigd gewonnen in de klasse B. In manege het Zwarte
Water wist zij haar concurrenten ver achter zich te laten
door te winnen met elf punten verschil.
Ook Glenn van de Ven scoorde met zijn paard Ziezo. Ze
bleven namelijk twee keer foutloos, wat goed was voor een
6de plaats van de 53 in de klasse Z/ZZ.
Kortom, een mooie prestatie van beiden!

Herinnering :
Op zaterdag 8 maart komen wij
’s middags bij u langs ivm onze
potgrondactie.
Een zak van 50 liter kost € 4,00
Alvast bedankt, Mari, Mimi en Mark van der Heijden

Een lekker kopje koffie
Wat is er nu lekkerder en
gezelliger dan samen met
vrienden en familie een lekker
kopje koffie te drinken? Helaas
is dit niet voor iedereen
mogelijk.
Er zijn in Nederland (te) veel
mensen die onder de
armoedegrens leven. Deze mensen kunnen in aanmerking
komen voor ondersteuning door de voedselbank.
De voedselbank heeft aangeven niet over voldoende koffie
te beschikken. Daarom hebben zij het Damiaancentrum
Nederland (DCN) gevraagd mee te helpen om pakken
koffie in te zamelen die dan door de voedselbank aan de
betreffende mensen worden afgegeven.
Het Damiaancentrum Nederland heeft naast haar eigen
gebouw aan de Schijndelseweg 46 te Sint Oedenrode
meerdere inzamelpunten ingericht. Er zijn ook
inzamelpunten in Nijmegen, Volkel, Dinther, Eerde en
Zijtaart. Alleen al in Eerde en Zijtaart zijn vorig jaar meer
dan 100 pakken koffie ingezameld. Hiervoor onze
hartelijke dank.
Ook nu blijft het inzamelen van koffie hard nodig, want het
beroep op de voedselbanken heeft in 2013 het hoogste
niveau sinds 2000 bereikt. Voor het lopende jaar wordt een
groei van 20 procent verwacht.

Daarom blijven wij een beroep doen op uw medewerking
en kunt u in Eerde pakken gemalen koffie voor dit project
afgeven of in de brievenbus stoppen bij Annie van Geffenvan der Meijden, Valkenbergstraat 4 en in Zijtaart bij Piet
van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5B.
Alle ingezamelde koffie komt voor 100% bij de
Voedselbank terecht.
Meer informatie over de achtergrond van het
Damiaancentrum Nederland en over andere projecten kunt
u vinden op www.damiaancentrum.nl.
Alvast hartelijk bedankt!
Piet van den Tillaart.

Het motorseizoen gaat weer beginnen
MCV (motorclub Veghel) houdt op 9 maart a.s. de Uit 't
Vet rit.
We gaan rustig van start met een gemakkelijk te rijden en
gevarieerd traject. Via Duitsland (dus paspoort meenemen)
richting Varseveld en weer door Duitsland terug. De tourrit
heeft een lengte van ca. 200 km en we rijden in kleine
groepen. Dus heb je zin om weer te gaan rijden en kennis te
komen maken met onze club.: we verzamelen op 9 maart
om 10:30 uur bij D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide. Iedereen met een motor is welkom en er zijn
geen kosten aan verbonden.
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DDB-avond in Zijtaart
DDB houdt op dinsdag 11 maart
een openbare bijeenkomst in Zaal
Kleijngeld aan de Pastoor
Clercxstraat in Zijtaart. De partij
praat met belangstellenden over
actuele themaಬs. Aanvang is om
20.30 uur.
Na het ಯBuurten in de Buurtರ van
afgelopen juli is Zijtaart nu aan de beurt voor een openbare
vergadering, we doen dit om en om. Op de agenda staat
onder meer de herindeling met Sint-Oedenrode en
Schijndel, het leefbaarheidsbudget en bouwen in Zijtaart.
DDB gaat hete hangijzers niet uit de weg en wil met
aanwezigen van gedachten wisselen over de themaಬs die het
dorp aangaan. Zie onderstaand de agenda!
Tijdens de rondvraag kunnen ook andere onderwerpen
worden ingebracht. De raadsleden en wethouders van DDB
zijn die avond aanwezig en ದ voor wie dat wil ದ na afloop
persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30
uur. Iedereen die mee wil praten, is welkom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Herindeling met Sint Oedenrode en Schijndel
Leefbaarheid- en dorpsraadbudget
Bouwen in Zijtaart
DDB kijkt terug en vooruit
N279 actuele stand van zaken
Rondvraag
Sluiting

Prikpost in Zijtaart.
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Bond van Alleengaanden Kring Uden.
Beste leden,
We willen jullie graag uitnodigen voor een uitstapje met
EMA reizen op maandag 17 maart 2014 naar de Kaasboerin
in Postel voor:
DE SCHITTERENDE STERRENSHOW
Met Willy Sommers, Kurt Crabbé, Miss Venuzz, Dirk
Bauters en Venessa Chinitor
Het wordt een mooie middag met volop genieten van
amusement en lekker eten.
De bus is om 10.30 uur aanwezig en we vertrekken om
10.45 uur vanaf het Hertog Jan plein bij de kerk in Erp. We
zijn rond de klok van 21.00 uur weer terug in Erp.
Vanaf de opstapplaats rijden we naar de Kaasboerin in
Postel waar om 12.00 uur het diner wordt geserveerd.
Het diner bestaat uit:
*Champignonroomsoep
*Varkensgebraad met saus
*Warme groenten en aardappelgarnituur
*Dessert
Aansluitend: showprogramma
Na het showprogramma nemen we afscheid van de
Kaasboerin met nog om 18.00 uur een heerlijke
avondlunch. Na deze avondlunch rijden we weer terug naar
onze opstapplaats.
De kosten voor deze mooie middagreis zijn € 54,00 per
persoon, te voldoen voor 10 maart 2014 op
rekeningnummer 1201.93.221 van de Rabobank t.n.v. Bond
van Alleengaanden, A.van Berlo.
Wanneer dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven bent
u deelnemer aan deze reis.
Let op dat U het juiste rekeningnummer invult. Wij hebben
een bus voor 50 personen. Wil je mee, wacht dan niet en
meld je direct aan.

Wij wensen alle deelnemers een fijne middag.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Namens de werkgroep,
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
A.van Berlo, tel. (0492) 32 17 33 of (06) 224 901 71
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
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KIENEN
DATUM: DINSDAG 11 MAART
PLAATS: ZAAL KLEIJNGELD
AANVANG: 20.00 UUR
ZAAL OPEN: 19.30 UUR
DE KOSTEN ZIJN € 8,00
(ALLE 90 NUMMERS)
16 RONDES EN
1 HOOFDPRIJSRONDE
EEN GEZELLIGE AVOND
VOOR IEDEREEN!
DUS: NEEM GERUST EEN BUUR OF
FAMILIELID MEE.

Spellenavond op vrijdag 7
maart. En…..
Jeugdspellenmiddag op 7
maart.
Na de energieke en geweldige
Carnavalsdagen is iedereen weer
welkom op onze maandelijkse
gezelschapsspellenavond van
vrijdagavond 7 maart.
Keezentoernooi 11 april
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 geoefend
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. Verplaats jouw clan en
eventueel ook nog andere clans naar “vruchtbare” gebieden
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en vorm een
dorp. Door
zoveel mogelijk
dorpen te bouwen
en te bevolken,
ga je het spel
winnen. Een heel
mooie, snel
speelbare variant van een tactisch spel.
De zaal is open vanaf 19.00u. Vrije inloop daarna.
Afsluiting rond 23.00u.

Entree: € 3,- inclusief consumptie.

MIK Veghel: Dans je fit 60+
Binnenkort start een nieuwe korte cursus voor de
60plussers bij MIK Dans aan de CHV Noordkade. Het is
bedoeld voor de senioren die wat extra willen bewegen op
leuke muziek of door dans aandacht willen geven aan een
goede houding, kracht en souplesse. Het is een genot te
dansen en bewegen in de ruime dansstudio aan de CHV
Noordkade. De cursus bestaat uit 4 lessen, start dinsdag 18
maart van 10.30 tot 11.30 uur, kosten bedragen 20 euro
(voor 4 lessen). De les begint met een opwarming met
uitnodigende, eenvoudige bewegingen. Alle oefeningen en
dansopdrachten worden stap voor stap opgebouwd onder de
professionele en enthousiaste leiding van Berdy Maertens.
Voor meer info kijk op www.mikweb.nl of bel 0413782000.
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de kernrandzones van onder andere Zijtaart als ongewenst.
Om problemen te voorkomen horen werknemers fatsoenlijk
gehuisvest te worden. De huidige concentraties van
tijdelijke werknemers in het buitengebied (60 per bedrijf) is
IK KOM NIET VOOR OP DE STEMLIJSTEN,
wat ons betreft te groot. TEL wil daarentegen juist graag
TOCH IS MIJN PARTIJ HEEL GROOT
ruim de mogelijkheid bieden voor inwonen of bijwonen (in
Per 1 januari 2015 valt Jeugdzorg,
waaronder pleegzorg, onder de
buitengebied) van ouders bij hun kinderen.
verantwoordelijkheid van de
6 Over een jaar worden de taken op het gebied van
gemeenten. Om er voor te zorgen dat er jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken
aandacht blijft voor het belang van
en ouderen niet langer door het Rijk uitgevoerd, maar
pleegkinderen en om aan te geven dat
overgeheveld naar de gemeente Veghel. Die moet het
er nog altijd een tekort is aan
echter met veel minder geld doen dan het Rijk. Dat vraagt
pleegouders, voert naam Oosterpoort
campagne om het onderwerp hoog op
om een efficint werkende overheid en zorg op maat, dicht
de agenda van de verschillende
bij de mensen. Bijvoorbeeld met een eigen
politieke partijen te krijgen. Kies mij!
verpleegkundige per wijk of dorp.
staat voor al die pleegkinderen die wachten op een plekje in een
7 Vele verenigingen, Dorpsraad en inwoners van Zijtaart
pleeggezin.
maken gebruik van Het Klooster. De exploitatie ervan mag
Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij
niet in gevaar gebracht worden door bezuinigingen.
hun eigen ouders kunnen opgroeien. In 2012 hebben 20.949
kinderen in Nederland voor korte of langere tijd gebruik gemaakt 8 Door budgetten voor het beheer van de openbare ruimte
ook ter beschikking te stellen van verenigingen en
van pleegzorg dankzij de inzet van 16.330 pleeggezinnen. In de
afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van
buurtschappen, neemt invloed inwoners op beheer openbare
pleegzorg verdubbeld.
ruimte toe. Tevens ontstaan zo mogelijkheden om het
Bij Oosterpoort wonen jaarlijks zo’n 500 kinderen bij 400
uitgespaard geld te besteden voor verenigingsdoelen.
pleeggezinnen.
9 De lasten van de burgers m.n. OZB mogen niet stijgen.
De afvalstoffenheffing moet zelfs een stuk naar beneden,
want die is al jaren veel hoger dan noodzakelijk.
TEL verkiezingspunten voor Zijtaart
10 TEL wil zich hard maken voor het creren van
In een vorige versie van Zijtaarts Belang hebben we al
geschreven wat TEL in hoofdlijnen zou willen veranderen. natuurgebied bij Zijtaart ter compensatie van verloren
landschap en natuur als gevolg van komst van fase ««n van
Deze keer gaan we kort in op de punten die TEL in de
komende vier jaar wil bereiken voor Zijtaart.
industriegebied De Kempkens.
11 Daadwerkelijk invulling geven aan de beloofde
1 TEL is tegen een vierbaans N279 tussen Veghel en Beek groenbuffer tussen Doornhoek en Zijtaart.
en Donk. Deze weg is niet alleen aantoonbaar onnodig,
12 Geen tweede fase van industrieterrein De Kempkens.
maar trekt na realisatie vooral veel internationaal verkeer
Het verhoogt namelijk de reeds hoge fijnstofconcentraties
van de A2 aan en verslechtert daarmee de leefbaarheid in
en andere milieuhinder, terwijl er qua industrie en logistiek
Zijtaart en andere dorpen. TEL is vµµr een verbetering van al een enorm overschot aan banen is in Veghel. TEL is
de regionale bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door verbetering vµµr meer variatie in banen, onder andere in de bouw,
van de huidige aansluiting van het bedrijventerrein op de
dienstverlening en zorg. Dat kan prima op bestaande
A50.
bedrijventerreinen en de open plekken in Veghel.
2 Knelpunten in verkeersveiligheid, zoals de aansluiting
van de Hoolstraat op de Zondveldstraat, moeten verbeterd
Erik de Vries en Marcel Zoete (TEL)
worden. Naast veilige fietsroutes is ook
de buurtbus en het vervoer naar
zorgcentra belangrijk.
3 TEL wil maatwerk ondersteuning van
verenigingen en Dorpsraad en andere
vrijwilligers en vindt verdere
bezuinigingen hierop onwenselijk.
4 Er moeten meer mogelijkheden voor
welstandvrij bouwen en eigen
opdrachtgever-schap komen. Ook wil
TEL gedifferentieerde grondprijzen in de
dorpen, zodat de grondprijs
marktconform wordt. Dit om starters
meer kans te bieden en woningbouw te
stimuleren.
5 TEL ziet de komst van grootschalige
wooneenheden voor tijdelijke
werknemers (8 personen op 1 kamer!) in
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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

“Alcoholmisbruik en comazuipen door onze
jongeren”
(voor dit soort columns: lees verder op www.interpunctiepraktijkgevallen.nl)

geweest, keten om je alvast vol te zuipen, zodat je straks
aan één drankje genoeg zou hebben. Daar blijft het meestal
niet bij, dan gaat men juist door omdat men de grens niet
meer voelt. Ik denk dat het belangrijk is om alles met beleid
te doen.
Ik vermoed dat het duurder maken van alcohol juist een
zeer slechte actie is geweest. Toen begon het indrinken en
pas vanaf die tijd hoorde je over comazuipen. En dát is
volgens mij de echte boosdoener bij drankmisbruik
geweest. Ik heb geen onderzoek gedaan, maar dit is wat ik
denk. Ik vrees dat velen met carnaval hun pilsje niet hebben
laten staan.

Deze week was er op TV een programma over het
verbieden van alcohol aan onze jeugd. En inderdaad:
alcohol doet allerlei dingen met jonge hersenen die
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
onwenselijk zijn. Ik ben dus ook beslist niet voor
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
alcoholgebruik van jongeren.
Voor- en tegenstanders van verbieden waren aan het woord. tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
De jongelui lieten weten dat ze toch wel
aan alcohol kwamen. De ouders kregen de
schuld omdat ze het verkeerde voorbeeld
gaven. Soms geven ouders het verkeerde
voorbeeld, maar meestal niet.
Maar dat verbieden zit me dwars. Over het
algemeen werken ge- en verboden niet
geweldig, en zeker bij pubers niet. Ze
verzetten zich met hand en tand en als iets
verschrikkelijk is, is het een recalcitrante
puber…. Dat is nl. oorlog, regelrechte
oorlog.
Tegelijk zie ik ook dat ouders hun
schouders ophalen: wij dronken vroeger
ook. En dat klopt. Toch weet men
tegenwoordig meer over hersenen dan
toen. En hersenbeschadigingen worden
ook veroorzaakt door drank. Bovendien:
toen hadden we nog niet het indrinken.
Volgens mij is dat de allergrootste fout
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Zijtaart kan terugkijken op een bijzonder goed geslaagde
zaterdag. Veel publiek langs de optocht en volle horeca
gelegenheden, waarbij de gezelligheid de boventoon
voerde. Als dank daarvoor moeten we bij de
Al kwam op het eind van de optocht optochtdeelnemers zijn. Doordat zij zich volledig inzetten
de zegen van boven; het mocht de
voor een leuke en kwalitatief hoogstaande optocht is de
pret niet drukken. De optocht in
Zijtaartse zaterdag geworden wat hij nu is.
Zijtaart was weer geweldig.
Elders in dit blad staan de uitslagen van de Zijtaartse en
De optocht begon met de jeugd die Veghelse optocht.
meer dan voortreffelijk voor de dag
kwam en waarbij de jury het
moeilijk had om vast te stellen wie UITSLAG 48e OPTOCHT REIGERLAND 2014
de besten waren. Vorig jaar hadden
Kinderen groepen klein
we geen wagens jongeren in de
optocht, nu waren er gelukkig weer 1 Powergirls - You never wok alone
2 Klup zonder naam - Blik op de weg
twee groepen in deze categorie en
3 NiLaMa - As gullie volle bak gaot knallen, komme wij
het is te hopen dat ze de komende
binnenvallen
jaren mee blijven doen en ook zulke
4
De
Loltrappers - Net als de prins speulen wij ok graag
leuke wagens blijven bouwen.
mi zand
Bij velen was van te voren de gedachte dat het dit jaar
minder zou zijn, omdat er minder startnummers waren. Die Kinderen groepen groot
1 Moi Gekloi (groep 8) - Mi carnaval goat alle plat
mensen kwamen in positieve zin bedrogen uit.
Wat we de laatste jaren in de Zijtaartse optocht steeds meer 2 De Bende van Seitert - Wij hebben een band met
Carnaval
zien is het straattoneel dat door de deelnemers wordt
Kinderen
wagens
opgevoerd. Een prachtig voorbeeld was de Kleats met hun
1 De Feestbeesten - Geef ons de ruimte
polonaise waarbij ze het publiek op een ware polonaise
2 De Klumkus - Wij blussen heel de carnaval dur want
trakteerden dwars door hun wagen. De diverse groepen en
we hebben pieperdienst
individuelen afgewisseld met prachtige wagens maken de
3 Kiek um Goan - Wij lichten de boel op
Zijtaartse optocht compleet.
Op zondag was de optocht in Veghel, waarbij Zijtaart zich 4 Jong d'ist - Mi Prins Carlo vurop, goat deez kraan mi
carnaval op slot
weer van zijn beste kant liet zien en daarbij werd beloond
met diverse prijzen. Jammer dat de jongeren daarbij buiten Wagens buitendorps
1 C.V. De Promillikantjes - 'T is droakebal mi carnaval
de boot vielen.
2 De Bloemenwijk - Poli-mobiel Veghel!
3 De Coole Cowboys - Alcoholwet
4 De Pulluhvullers - Piraten
5 Ut Makt Ginne Prei - Onderwaterwereld
6 CV Goed zat - Nix 18
7 CV de Klumpkes - Wa nou 18 vur d'n drank? Wij
steken er d'n draak mee
8 CV Vol gas - CV Vol gas hi un hutje op groen gras
Wagens jongeren
1 Boelsjit - Mi de vergrijzing vur de deur gift d'n
babyboom wir kleur
2 VC Witte wa - 'n bak vol minions
Volwassen individueel
1 Pat & Patries - Te fout vur goud !?
2 Ietje en Will - Wij zitten goed in de slappe was
3 Petra v Gorkum - (gooi)sche vrouwen …
4 Dubbel X Faktor - Wij zijn zwart gemaakt
5 De Vrouwkes - Wij zitten gebakken
6 De Huishoudsters - De beste huisvrouw
Volwassen groepen klein
1 Bloastrio - Wij zen in d'n overgang
2 Select - Ik zag wel dat je naar m'n cup keek
3 HeKaBeBo - Wij met ons 4-en
4 5 minutenband - French kiss
5 Flûgelgirls - We gaan voor goud, maar kennen de goei
sport niet vinden
7 Fam Prins - Wij zijn in de weer voor onze prins

OPTOCHT WEER
EEN GROOT FEEST

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 23

Volwassen groepen groot
1 BV Soffelt - Carnaval is een 8 baan van plezier
2 Fusie - Souldaat van Oranje
3 Dames C.V. De Reigers - Ik steel de show. Wij
showen onze steel
4 Boskamp - Zwaar geschu(d)t
5 N.I.K.S. - Vur dizze Prins zen we dur BIJ
6 Ut Flos - Zwaailamp
Wagens algemeen
1 De Dupkes - Wild weg Seitert
2 Kneup - Slechte goocheltruc(k)
3 B.V. Niks - Wij kleuren de optocht met prins Carlo
4 Kleats - Polonaise
5 Pudding mi vel - Voor ons een weet, voor jou een
vraag
6 Ut Boeit Nie - Mi carnaval trekken we de vis uit de
kom
7 Boelsjit - Mi de vergrijzing vur de deur gift d'n
babyboom wir kleur
8 VC Witte wa - 'n bak vol minions
Publieksprijs
Wisselromkan

Dupkes
Kleats

UITSLAG OPTOCHT KUUSSEGAT 2014
Individueel en paren
1 Pat & Patries - Te fout vur Goud!?
2 Ietje en Will - Wij zitten goed in de slappe was
3 Piet Verbakel
Groepen klein
1 Bloastrio - Wij zen in d'n overgang
2 De Kamara's
3 Fusie - Souldaat van Oranje
4 TC (technische commissie)
Groepen groot
1 PZM (de 75 dames)
2 BV Soffelt - Carnaval is een 8 baan van plezier
3 Dames C.V. De Reigers - Ik steel de show. Wij
showen onze steel
4 Boskamp - Zwaar geschu(d)t
5 De Stappers
Wagens
1 Promillikantjes
2 De Dupkes - Wild weg Seitert
3 Bloemenwijk

5 maart – 12 maart 2014

pagina 10 - 10

4
5
6
7
8
9
10
11

Kneup - Slechte goocheltruc(k)
B.V. Niks - Wij kleuren de optocht met prins Carlo
TC (technische commissie)
Brandweer
Skoeffels
Makt ginne Prei
Kleats - Polonaise
Ut Boeit Nie - Mi carnaval trekken we de vis uit de
kom
Aanmoedigingsprijs beginners
Boelsjit - Mi de vergrijzing vur de deur gift d'n
babyboom wir kleur
Aanmoedigingsprijs gevorderden
Makt ginne Prei
Publieksprijs
Mooiste trekker

Promillikantjes
Promillikantjes

Jeugdspellenmiddag op
vrijdag 7
maart: 13.30u
Kom heerlijke
gezelschapsspellen spelen op
die vrijdagmiddag! Je bent wel
weer bijgekomen van Carnaval!
De optocht was erg leuk en er
waren bijzonder mooie creaties
te zien! Nu tijd voor wat
anders: samen nieuwe of bekende spellen spelen is een
mooie ervaring! Doen!
Je bent welkom vanaf 13.30. De middag duurt tot ongeveer
16.00u. 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. Voor de wat ouderen is “Clans” ook mogelijk en
bijvoorbeeld “Bloqus” een spannend spel met veelsoortige
vormen die aan elkaar gepast moeten worden. Maar je
medespelers zitten je dwars! Probeer dan maar eens te
winnen!
Tot vrijdagmiddag 7 maart!
Entree: € 1,50, inclusief een consumptie.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

