Dodenherdenking bij monument in een nieuwe vorm
Tientallen jaren werd de herdenking bij het oorlogsmonument aan de kanaaldijk
gehouden op of rond 4 mei; de nationale herdenkingsdag. Daarbij waren dan steeds
oud-militairen en vrienden en kennissen van mob.comp. 1-II-17 R.I. aanwezig.
Vorig jaar is in overleg met die vrienden en kennissen besloten om met die vorm
van herdenking te stoppen; de groep werd jaarlijks steeds kleiner.
Maar met dit besluit werd ook meteen afgesproken dat de jaarlijkse herdenking wel
doorgaat, maar op een andere manier en ook op een andere datum.
Met dit artikel laten wij de Zijtaartse gemeenschap nu alvast weten, dat we de
komende jaren in samenwerking met de basisschool (groep 8) een herdenking
houden waarbij de kinderen, mogelijk hun ouders en graag ook andere
belangstellenden uit Zijtaart aanwezig zullen zijn.
Dit jaar houden wij die herdenking op donderdag 24 april a.s.
’s middags om 14.00 uur.
Op deze manier wordt aandacht besteed aan de herdenking en vervullen we een
wens van de oud- militairen die jaren aanwezig zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
de commissie vanuit de Evenementengroep.

KERKBERICHTEN
Zondag: 16 maart 9.30 u. Uitlegviering 1e H.Communie met als voorgangers
Pater van Delden en Mevr. R.van Stratum en m.m.v. het koor “Vivace”.
Wij gedenken: Overl.oud. Frans en Hanneke van Schaijk-Habraken; Wim van Schaijk;
Ties Habraken.
Mededeling:
Afgelopen vrijdag 7 maart is Ties Habraken in de leeftijd van 91 jaar overleden.
De avondwake is a.s. woensdag 12 maart om 19.00 uur en de plechtige uitvaart vindt a.s.
donderdag 13 maart om 10.30 uur plaats, 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
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.
Gevonden: 1 paar handschoenen merk Adidas kleur
oranje-zwart bij het pana-veldje Ophalen bij Raaijmakers
Drukwerk

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

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

Oudste lid fanfare St. Cecilia Zijtaart
overleden.
Afgelopen vrijdag overleed Ties Habraken op 91-jarige
leeftijd. Hij was het oudste en langst levende lid van de
fanfare ooit. In 1936 begon hij op 13-jarige leeftijd zijn
muzikale carrière op de althoorn. Na enkele jaren stapte hij
over op 1ste bugel. Van 1944 tot 1964 speelde hij solobugel.
Na een cursus gevolgd te hebben werd Ties onder-dirigent.
Het was zijn taak om nieuwe muzikanten les te geven. Dit
gebeurde in het verenigingsgebouw maar ook wel eens op
stal tussen de koeien. In de tijd dat Ties onder-dirigent was
bij de fanfare, was hij ook onder-dirigent bij het kerkkoor
en ook nog vier jaar dirigent.
In 1964 stopte hij met het spelen van de solobugel en ging
hij terug naar eerste, tweede en derde bugel. Later ging hij
bariton spelen. Na gezondheidsklachten stopte Ties in 1991
als actief lid. In totaal had hij 54 jaar geblazen. Hij werd
toen Erelid van de vereniging. Ook mocht hij een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor zijn vele
verdiensten voor de fanfare.
Woensdag 12 maart is de Avondwake die opgeluisterd
wordt door blaaskapel De Boemelaars. Op donderdag is de
H. Mis en de begrafenis waarbij de fanfare hem naar zijn
laatste rustplaats begeleidt.
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een keurig nette dame met een aristocratisch accent. Eliza
Doolittle is een arm meisje dat op straat leeft en bloemen
verkoopt op Covent Garden om aan geld te komen. Eliza
Doolittle heeft een heel sterk Londens accent. Na enige
twijfel stemt Eliza in mee te werken aan de weddenschap.
Professor Henry Higgins zegt dat Eliza Doolittle op straat
blijft leven doordat ze zo’n sterk Londens accent heeft. Hij
spreekt met Kolonel Hugh Pickering af dat als het hem lukt
om in 6 maanden Eliza Doolittle van haar accent af te
helpen en van haar een echte dame te maken, dat Kolonel
Hugh Pickering alle kosten voor de lessen zal betalen. Dan
nemen Professor Henry Higgins en Kolonel Hugh Pickering
haar mee naar een paardenrace en wordt ze op de proef
gesteld.
Een echte filmklassieker die de
moeite waard is om te bekijken.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 17 maart
2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

KBO Zijtaart toont My Fair Lady!
De komende filmmiddag 17 maart gaan we kijken naar de
filmklassieker
My Fair Lady
Een toevallige ontmoeting tussen de
twee Britse taalkundigen, Prof. Henry
Higgins en Col. Hugh Pickering, leidt
tot een weddenschap die de
vaardigheden van Higgins tot het
uiterste test. Higgins durft te wedden
dat hij het bloemenmeisje Eliza Doolittle kan omtoveren in

Ja , ut is echt waar
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Nog maar 2 weken tot de uitvoeringen
van de Zijtaartse Toneelvereniging.
Op het moment zijn het jeugdtoneel en het volwassentoneel
van de Zijtaartse Toneelvereniging druk bezig om de laatste
puntjes op de I te zetten. Dit zodat beiden voorstellingen tot
een succes ten tonele zullen worden gebracht.
Bij het jeugdtoneel wordt een klucht neergezet, waarin een
Beste dorpsgenoten,
boer en zijn vrouw noodgedwongen met de moderne tijd
mee moeten gaan. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige
Hierbij informeren wij u over de gezamenlijke collecte problemen.
op 8 en 9 april a.s Vorig jaar april zijn we gestart met Voor het volwassentoneel heeft de regisseur Daniel Kiggen
een blijspel geschreven. Dit stuk gaat over een man die na
de gezamenlijke collecte van 14 goede doelen.
acht jaar gevangenis vrijkomt en graag op het rechte pad
Dit is positief verlopen, met dat vertrouwen gaan we
wil blijven, maar of dit gaat lukken?
voor de tweede keer van start.
Beiden voorstellingen vinden plaats in het weekend van 22
Voor de goede orde leggen we de werkwijze nogmaals en 23 maart. Het jeugdtoneel speelt in de middagen om
14:00 uur en het volwassentoneel in de avond om 20:00
uit:
uur. De voorstellingen zijn te bewonderen in het Dorpshuis
Elk huis in Zijtaart ontvangt rond 1 april een
te Zijtaart.
begeleidende brief met uitleg, lijst goede doelen en Kaarten voor beiden voorstellingen zijn nog altijd te
de retourenvelop met logo Goede Doelen Week
verkrijgen via het Uitpunt Veghel, via Marian van den
Zijtaart.
Acker, tel. (0413) 36 62 66, via verkoop aan de kassa of via
U heeft één week de tijd om de lijst in te vullen en
de facebookpagina van de Zijtaartse Toneelvereniging.

deze met het bedrag in de Retourenvelop te doen, dicht
te plakken en klaar te leggen voor de collectanten voor
8 of 9 april.
Mocht u in die week niet thuis zijn, kunt u de envelop
ook inleveren op de Meester van de Venstraat 6 .
In de week van 14 april volgt publicatie van de
resultaten in het Zijtaarts Belang.
De bedragen worden rechtstreeks overgemaakt naar de
14 goede doelen!
Wij hopen dat het weer een succesvolle week zal
worden en wensen alle collectanten veel succes!
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
email m.hout1@home.nl

Jong Nederland Zijtaart heeft een
nieuwe voorzitter
Jaap Verhagen is per 1 maart 2014 de
nieuwe voorzitter van Jong
Nederland Zijtaart geworden. Na
ruim 5 jaar geeft Ton van Hout het
stokje door. Ton stopt volledig met
het bestuur, maar blijft wel leiding
geven. Nieuwe voorzitter Jaap is al jaren met de
vereniging verbonden. Hij is begonnen als lid en werd
daarna leiding. Hij heeft ervaring binnen het bestuur
als algemeen bestuurslid.
We bedanken Ton voor zijn inzet als voorzitter en we
wensen Jaap veel succes toe!
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Heemkundekring Vehchele wil in
Zijtaart veldlopen.
De archeologische werkgroep van heemkundekring
Vehchele wil op zaterdag 15 maart een veldloop houden op
onbewerkte akkers rondom de Leinserondweg en Jekschot,
dit om archeologisch materiaal te verzamelen voor
onderzoek naar de geschiedenis van Zijtaart, dus doen we
dit ook voor de Zijtaartse gemeenschap.
Wat houd een veldloop in ? We lopen met een aantal
mensen over de akker en kijken op het oppervlak of hier
archeologische resten aanwezig zijn in de vorm van
vuursteen, scherven etc., er zal niet worden gegraven
(hooguit 10cm diep)
Wat wij nu willen, is toestemming van de grondeigenaren
om hun land te betreden, heeft U onbewerkte akkers
rondom de Leinserondweg of Jekschot neem dan contact op
met Jan van Boxmeer, tel. 36 44 27 of Jan van Erp, tel. 36
28 42 of mail naar archeologie@vehchele.nl. Graag
vermelding om welk stuk grond het gaat en uw naam en
telefoon nummer.
Het resultaat van de bevindingen zal in Zijtaarts Belang
geplaatst worden.

Zijtaart wederom
BEDANKT
voor de grote belangstelling van onze potgrondactie.
Het was een geweldig
succes!
Dank aan: Timmerbedrijf
van der Linden, Smits
Wegenbouw, Peter vd
Burgt, Franc Kleijngeld,
Twan Adriaans, van
Boxmeer, Jo de Bie en
onze vrijwillige verkopers
en chauffeurs :, Tiny, Jochem, Bert, Piet, Tonnie, Piet,
Twan, Rian, Astrid, Martien, Mieke, Martien, Martien,
Francien, Mark, Gerard, Sjef en Tonnie.
Heeft u ons gemist en wilt u toch potgrond ?
Of heeft u toch te weinig zakken gekocht ?
Laat t ons weten, tel. (0413) 363374 en wij bezorgen
het deze week nog graag na.
Kosten per zak a 50 liter zijn € 4,00. Zelf afhalen in t
garagebedrijf mag natuurlijk ook.
Volg ons via:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/vd-heijdenzijtaart/teamactions.aspx
Bedankt voor uw bijdrage !
Mari ,Mark en Mimi van der Heijden

P.S. De auto-was-actie loopt nog tot eind mei.
Kadotip. Geef eens auto-was-bon .
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KBO
AGENDA
Maandag 17 maart 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 18 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 18 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 19 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 20 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 20 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 20 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 6 mrt.2014
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
152 pnt.
Rikken:
1. Mieke v.Boxmeer
113 pnt.
2. Jan v.Zutphen
88 pnt.
3. Lenie Henst
71 pnt.
Poedelprijs: Martien v.Zutphen
-22 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 10 mrt.2014
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
90 pnt.
Rikken:
1. Martien v.Zutphen
96 pnt.
2. Bert Vissers
81 pnt.
Poedelprijs: Anny Vissers
-20 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Ven
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BRIDGEN KBO Zijtaart
Lijn A
1
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
63,69
2
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
62,50
3
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
54,76
4
Cor Mollen & Marietje Mollen
53,57
5
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
51,19
6
Bert Kanters & Diny Kanters
50,60
7
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
50,00
(8) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
49,70
(8) Piet Thijssens & Riek Rijkers
49,70
(10) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
48,81
(10) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort 48,81
12
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
47,02
13
Mien Verhoeven & Mien Vissers
46,73
14
Cees v. Hout & Riet v. Hout
46,13
15
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
44,35
16
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart 32,44
Lijn B
1
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
72,86
2
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 70,36
3
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven 61,79
4
Ad Koevoets & Riet Koevoets
55,36
5
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
55,00
(6) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
54,76
(6) Frans Burg & Ton Sleenhof
54,76
8
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
51,19
9
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
48,21
10
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
47,86
11
Toon v. Creij & Wim v. Os
47,62
12
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,54
13
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
45,24
14
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen 44,35
15
Fien Rooijakkers & José van Kempen
40,18
(16) Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
32,74
(16) Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
32,74
Biljarten KBO onderling 6 maart 2014
Willy Henst
30 43 - Cor Coppens
21 17
Wim Kremers
26 36 - Martien v.Zutphen 15 16
Jan v. Uden
18 25 - Cor Coppens
21 11
Jos Claassen
21 24 - Piet v.d.Hurk
37 38
Tonnie v.Uden
32 36 - Rien v.Tiel
28 18
Martien v.Zutphen
15 15 - Cor v.Zutphen
62 59
Jan Rijkers
17 17 - Jan de Wit
29 22
Tonn Verbruggen
22 24 - Wim v.d.Sanden 52 40
Willy v.d.Berkmortel 25 27 - Cor v.Zutphen
62 45
Jan v.d.Oever
18 18 - Johan v.Zutphen 20 12
Grard v.Eert
18 16 - Chris v.Helvoirt 19 12
Frans v.Leuken
39 28 - Wim Kremers
26 18
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WANDELEN, NATUUR EN
GEZELLIGHEID
elke vrijdagmorgen 9.30 uur – 12.00 uur
Elke vrijdagmorgen, ongeacht het
weer, vertrekt om 9.30 een groepje
wandelende natuurliefhebbers
vanuit de Vondelstraat. Na een korte
begroeting en overleg over de
bestemming springen ze in de auto op weg naar een mooi
natuurgebied: Aa-Broeken, Wijboschbroek, ’t Lijnt,
Maashorst, De Geelders,’t Hurkske. In het wandelgebied
aangekomen, gaan de wandelschoenen aan en gaan ze op
pad. Vaak nemen ze niet de meest gebaande paden. Ze
zoeken immers naar mooie en spannende natuur: bloemen,
planten en dieren. Ze bekijken, onderzoeken en
bediscussiëren. En…..genieten van het buiten zijn en leren
veel van elkaar. Halverwege de wandeling zoekt de groep
een boomstronk of bank voor een koffiepauze. Even tijd
voor de nieuwste mop, een gesprek en dan weer verder.
Tussen 12.00 en 12.30 is men fit, voldaan en weer wat
wijzer terug in de Vondelstraat. De groep heeft dan
ongeveer 5 km gewandeld in een rustig tempo. Even de
autokosten delen en in iedereen gaat huiswaarts met
“Houdoe en tot volgende week”.
Heeft u zin om een keer mee te wandelen met de
vrijdagochtendwandelgroep van natuurvereniging IVN
Veghel, kom dan gewoon een keer op de vrijdagmorgen
naar de Vondelstraat. Aanmelden is niet nodig. Meer
informatie www.ivn-veghel.nl of bij Pieter van den Berk
0413-366084.

Verdien zorgkosten terug via uw
belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks extra
kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of
woningaanpassingen. Die kosten zijn voor een deel
aftrekbaar via de belastingen. Op de website
www.meerkosten.nl van Ieder(in) kunt u precies zien welke
kosten aftrekbaar zijn en hoe u dat moet aanpakken bij uw
belastingaangifte over 2013. Ieder(in) is de
koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke
handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.
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VOW E3
VOW F1
VOW F2
W.T.C. Zijtaart
VOW F3
VOW MB1
Heren: zondag 16 maart, Openingstocht, pauze in
VOW MC1
Stiphout, 65 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 16 maart, Openingstocht, pauze in Stiphout, VOW MD1
VOW ME1
50 km, vertrek 9.00 uur.

SPORTAGENDA

VOW Jeugd 15 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

uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
vrij

Deurne B2
Stiphout Vooruit B3
Rood Wit'62 C4G

15:00u
14:30u
13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO D5 11:30u
Boskant E1
10:30u
Rhode E8
9:15u
Rhode E6
9:30u
Blauw Geel'38/JUMBO F2 10:15u
S.V. Brandevoort F9G 10:30u
Rhode F11
10:30u
Sparta'18 MB1
14:30u
OSS'20 MC2
14:15u
UDI'19/Beter Bed MD1 11:30u
???

VOW Veteranen 15 maart2014
15-03-2014
16:30u VOW Veteranen
Boekel
Sport
VOW Senioren 16 maart 2014
16-03-2014
14:30u VOW 1 SCMH 1
16-03-2014
11:30u VOW 2 WEC 2
16-03-2014
11:00u VOW 3 Schijndel/DE WIT 10
16-03-2014
10:00u SCMH 5
VOW 4
16-03-2014
11:30u VOW VR1
Wittenhorst VR1
16-03-2014
10:00u VOW VR2
Erp VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 8 maart 2014
VOW B1
Someren B2 1-0
VOW B2
Rhode B4
0-2
VOW C1
Schijndel/DE WIT C4 2-2
VOW D1
vrij
x-x
VOW E1
Gemert E4
7-4
VOW E2
Gemert E8
7-3
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MULO E5
3-1
Mariahout F1G 1-3
Sparta'25 F4G 2-2
RKVV Keldonk F2
5-8
Heeswijk MB1 6-2
Vorstenbossche Boys MC1
HVCH MD2 0-2
vrij
x-x

3-6

VOW Veteranen 8 maart 2014
Keldonk

VOW Veteranen

2–3

VOW Senioren 9 maart 2014
VOW 1
VOW 2
Avanti'31 10
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

Juliana Mill
???
VOW 3
Avesteyn 8
??
??

2-3
1-3
0 -2

Recreatief
handbal, iets
voor jou?
Dames opgelet!
Handbalvereniging Saturnus is voor het nieuwe seizoen op
zoek naar dames die ons team komen versterken. Ben je 18
jaar of ouder en lijkt recreatief handballen in een divers
team je leuk om te doen, dan ben jij de persoon die wij
zoeken!
Saturnus speelt alleen een binnen competitie, van
september t/m april. De wedstrijden zijn op zaterdag van
18:00 uur tot 19:00 uur of van 19:00 uur tot 20:00 uur
(gemiddeld 15 wedstrijden per seizoen).
Heb je interesse en wil je graag meer weten of gewoon een
keertje een wedstrijd meedoen om te kijken of het iets voor
je is, neem dan contact met ons op!

Anouk Welte, tel. (06) 422 509 82
Ria van Eerd, tel. (0413) 35 00 34
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Vlooienmarkt Erp
Op zondag 16 maart a.s. organiseert het Jeugd en Jongeren
Centrum kerk de straat in. Meer informatie vindt u op
www.jjc-erp.nl.

KOM OOK BIJ
DE DANSMARIEKES !!!
De carnaval is nog maar net achter de
rug, maar in april beginnen de
dansmariekes al weer aan het nieuwe
seizoen.
Vind jij dansen ook zo leuk?
Kom dan bij de dansmariekes!
Opgeven kan nog steeds!
Iedere week trainen we 1 uur en dan leer
je een gardedans en natuurlijk een leuke
showdans die we diverse keren mogen
laten zien.
Ook mag je dan optreden o.a. bij de
jeugdpronkzitting, de jeugdreceptie, het 11-11 bal, de
prinsenrecepties, de pronkzittingen, de avond voor ouderen
en genodigden en natuurlijk met carnaval.
Opgeven kan als je 4 jaar of ouder bent.
Lever dan het opgaveformulier in bij:
Miranda van der Zanden Keslaerstraat 23.
Geef je snel op, want dansmariekes is top!
Groetjes van alle leidsters van de dansmariekes.

Alzheimercafé over behoeften van
jonge mensen met dementie
In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met dementie,
die nog geen 65 jaar zijn. Tijdens het Alzheimercafé in de
Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden wordt op dinsdag 18
maart besproken tegen welke specifieke problemen deze
groep aanloopt. Met name voor de behoeften van hun
partners en kinderen zal er aandacht zijn. De inleiding op
dit onderwerp zal verzorgd worden door dr. Marjolein de
Vugt, GZ-psycholoog en coördinator bij het
Alzheimercentrum Limburg. Zij begeleidt een onderzoek
naar de behoeften van partners en kinderen van jonge
mensen met dementie. Dr. de Vugt zal vertellen over de
vorderingen van dat meerjarige onderzoek. Zij zal daarnaast
praktische tips geven voor het omgaan met de gevolgen van
dementie op jonge leeftijd. Het Alzheimercafé opent zijn
deuren om 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen
die iets met dementie heeft.
Dementie komt het meeste voor bij oude mensen, maar ook
jonge mensen kunnen dementie krijgen. De meeste
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zorgvoorzieningen zijn overwegend gericht op ouderen,
terwijl de behoeften van jonge mensen met dementie sterk
verschillen van de behoeften van ouderen. Zij zitten in een
andere levensfase, hebben bijvoorbeeld werk, een gezin
met opgroeiende kinderen die veel aandacht nodig hebben
en grootse toekomstplannen. In 2007 is de NeedYD (Needs
in Young Onset Dementia) studie gestart, een onderzoek
onder 215 jonge mensen met dementie en hun familie naar
de behoeften tijdens de eerste fase van de ziekte. Vorig jaar
is een vervolgonderzoek gestart, waarin vooral de partners
en de kinderen gevraagd worden naar hun behoeften in de
latere fase van de ziekte. Bij jonge mensen met dementie is
het risico op overbelasting van de partner vaak groot.
Waardoor raken deze mantelzorgers overbelast en kan dit
voorkomen worden? Met die kennis wordt het mogelijk om
mensen in de thuissituatie zo goed mogelijk te
ondersteunen, zodat de opname in een zorginstelling
uitgesteld of zelfs voorkomen kan worden.
Omdat het niet zo vaak voorkomt dat mensen tussen de 45
en 65 jaar dementie hebben, duurt het meestal lang voordat
de juiste diagnose gesteld wordt. Niet zo vreemd, want bij
dementie op die leeftijd komen gedragsproblemen vaak
eerder voor dan geheugenproblemen. Vier van de tien jongdementerenden kregen aanvankelijk een verkeerde, zoals
depressie of burn-out. Door een foute diagnose blijft ook
passende zorg uit. Mensen kunnen daardoor te maken
krijgen met ontslag op het werk, conflicten met vrienden en
relatieproblemen. Met het juiste begrip voor de ziekte en
met aanpassingen op het werk zou iemand langer kunnen
blijven functioneren.
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bedrijven, maar soms is er behoefte aan een product, dat
niet of nauwelijks wordt geleverd. Sommige voedselbanken
kunnen geen of te weinig koffie in het boodschappenpakket
DDB-Frietje mét… een praatje
doen.
DDB gaat voor u een frietje bakken! Het inzamelen van koffie blijkt daarom nog hard nodig te
zijn. Het beroep op de voedselbanken heeft in 2013 het
Op dinsdag 18 maart - de avond vóór de verkiezingen - sluit hoogste niveau sinds 2000 bereikt. Voor het lopende jaar
DDB haar verkiezingscampagne af met een ludieke actie.
wordt een groei van 20 % verwacht. Daarom vragen wij uw
Vanaf 15.00 uur staan partijleden en kandidaten in Veghel
medewerking en kunt u in Eerde pakken gemalen koffie
en de kerkdorpen klaar om een goudgeel frietje te bakken.
voor dit project afgeven of in de brievenbus stoppen bij
In Zijtaart is dat tussen 19.00 tot 20.30 uur op het
Annie van Geffen-van der Meijden, Valkenbergstraat 4 en
Kerkplein.
in Zijtaart bij Piet van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5B.
Onder het motto ‘voor de lekkere trek en een goed gesprek’ Alle ingezamelde koffie komt voor 100% bij de
nodigt de partij iedereen van harte uit voor een bezoekje
Voedselbank terecht.
aan de gelegenheidsfriettent.
Meer informatie over de achtergrond van het
Wie nog een brandende vraag heeft, die hij of zij graag
Damiaancentrum Nederland en over andere projecten kunt
rechtstreeks aan de plaatselijke kandidaat wil stellen; of wie u vinden op www.damiaancentrum.nl.
nog een boodschap aan de partij wil meegeven; maar ook
wie gewoon zin heeft om nog even de benen te strekken,
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
kan bij DDB langskomen om een (friet)vorkje mee te
Namens het damiaancentrum,
prikken.
Piet van den Tillaart.

DE KOP IS ER AF !!
De eerste tien pakken koffie zijn
binnen en hebben hun weg reeds
gevonden naar tien gezinnen die
afhankelijk zijn van de
voedselbank. Hartelijk dank
daarvoor.
Vorig jaar waren er al een groot aantal mensen uit Eerde en
Zijtaart die de weg naar onze brievenbus hebben gevonden.
Hiermee hebben we veel mensen kunnen helpen.
Ook dit jaar weer staat onze brievenbus voor u open, zodat
u uw pak koffie kunt doneren voor de mensen die niet
voldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te
voorzien.
Het Damiaancentrum Nederland ondersteunt zo mogelijk
organisaties, die zich inzetten voor de meest kwetsbaren.
Tot die organisaties behoren de voedselbanken. Zij
ontvangen de uit te delen boodschappen van allerlei

Met SP en kamerlid aan de
keukentafel
Op vrijdag 14 maart organiseert de SP afdeling Veghel een
middag over de veranderingen van de WMO. Op grond van
veranderingen in deze wet komen er forse bezuinigingen
aan op de zorg die mensen thuis krijgen. Dit zal nogal wat
gevolgen hebben voor de mensen die deze zorg nodig
hebben én voor de mensen die in de zorg werken.
Het thema van de middag is het ‘keukentafelgesprek’. Zo
heet het gesprek waarin WMO-consulenten met de
hulpvrager nagaan welke bezuiniging er mogelijk is in de
betreffende thuissituatie.
Op deze middag is SP kamerlid Henk van Gerven
aanwezig, deskundige op het gebied van zorg, voormalig
wethouder en huisarts.
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die op één of
ander wijze betrokken zijn bij de WMO. Dat kunnen
ouderen of gehandicapten zijn,
maar ook mensen die in de
thuiszorg werken.
Er is een mooi programma met
voorbeelden van
keukentafelgesprekken,
gesprekken met het kamerlid,
accordeonmuziek en
mogelijkheid voor een drankje.
De middag vindt plaats aan de
Noordkade aan de NCB-laan
52a van 15:00 tot 17:00 uur.
Voor mensen die slecht ter been
zijn, is gratis vervoer
beschikbaar. Wie hier gebruik
van wil maken kan contact
opnemen met Nellie van Eijk,
tel. (06) 411 654 14 of Guido
Tubbing, tel. (06) 229 836 28.
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Nog 7 dagen !!!
Aan alle inwoners van Zijtaart!
De afgelopen weken hebben wij
u geïnformeerd over de
speerpunten en de Zijtaartse
Interpunctie
kandidaten op de lijst van
De “lieve vader” spelen
Stiefmoeders vertellen mij vaak dat de gescheiden vader zo Democratisch Dorpsbelang
(DDB).Ons partijprogramma
“de lieve vader” blijft spelen t.o.v. hun eigen kinderen,
voor de komende raadsperiode is vastgesteld, met extra
terwijl de kinderen uit hun nieuwe relatie (of de kinderen
aandacht voor de vitaliteit en eigen identiteit van de kleine
van hun nieuwe partner) minder aandacht krijgen.
kernen. De afgelopen week is een verkorte versie van ons
Vaders die gescheiden zijn, hebben over het algemeen
programma ook in Zijtaart huis aan huis bezorgd en degene
minder contact met hun kinderen dan moeders die
die graag het gehele programma willen hebbenkunn3en
gescheiden zijn. Kinderen wonen meestal bij moeder en
vader krijgt vaak een omgangsregeling van 1x per 14 dagen bellen tel. 36 68 58 of mail c.vanderaa@veghelraad.nl
De verkiezingslijst van DDB is compleet, kwaliteit voert de
een weekend, of zoiets.
boventoon, maar er is gezorgd voor afwisseling wat kern
Schuldgevoel, verdriet, het gemis, zijn allemaal gevoelens
betreft, vrouwen en mannen, jong en ervaring.
die hier een grote rol in spelen. Men heeft het gevoel ze al
Lijst 1 wordt door Zijtaart gesteund met vijf personen.
zoveel tekort te doen, dat ze meer van hun kinderen
Voor de komende raadsperiode staat Marja v/d Heijden als
accepteren dan ze zouden doen als ze niet gescheiden
eerste Zijtaartse kandidaat op de lijst, op plaats 7.
waren.
Haar kwaliteit zeker op het gebied van de zorg en haar
Als stiefmoeder hier kritisch op reageert, dan zie je een
vermogen om met mensen in contact te treden zijn voor
ander fenomeen: stiefmoeder wordt beschuldigd van
Zijtaart en DDB een grote plus. DDB streeft er naar om
jaloezie. Kritiek op jouw kinderen (door derden) is ook
vanuit elke kern minimaal een vertegenwoordiger in de
altijd al onverdraaglijk en wordt nog heviger gevoeld
raad te krijgen. Om de positie van Zijtaart daarom voor
vanwege het schuldgevoel, gemis en verdriet.
Misschien kent u het van uzelf: hoe lichtgeraakt reageert u DDB veilig te stellen vragen wij u op de hoogst geplaatste
Zijtaartse kandidaat van DDB te stemmen, dus geef uw
als men iets van uw kind zegt? Leerkrachten zullen
stem aan Marja, dat geeft de best mogelijke garantie dat
bevestigen dat kritiek op hun kinderen ouders furieus
Zijtaart in de raad vertegenwoordigd wordt. Democratisch
maakt: “Zoiets doet onze dochter/zoon niet!”, zijn
Dorpsbelang is er van overtuigd dat hierdoor onze invloed
veelgehoorde uitspraken van ouders.
Daarom is stiefouderschap zo moeilijk, daarom zijn relaties binnen de Gemeente Veghel vanuit Zijtaart verstevigd en
voor de toekomst geborgd zal worden. Met de
tussen ouders en stiefouders zo vreselijk ingewikkeld. De
kinderen accepteren het gezag van de stiefouder niet, maar gemeentelijke herindeling op komst is een sterke, lokale
de andere ouder kan het gezag niet uit handen geven! Het is partij met oog voor de vitaliteit en eigen identiteit van
Zijtaart meer dan gewenst.
geen wonder dat stiefgezinnen zo vaak uit elkaar vallen.
Wij zullen haar de komende periode hierin
zeker ondersteunen. UW DORP ONS
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
BELANGStem lijst 1, nummer 7
Interpunctie, Smientdonk 2,
De Zijtaartse DDB-kandidaten:
5467 CA Veghel
Cor van der Aa (plaats 33), Pieter van Dijk
tel. 06-21.59.24.35.
(plaats 29) Aard van Hoof (plaats 22),
www.interpunctie.nl
Jacqueline van Krieken (plaats 16) en
Marja van der Heijden (plaats 7).
www.ddb-veghel.nl
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GESPREK TE PAS.
A.s. zondag, 16 maart, is het
alweer de derde zondag van de
maand en gewoontegetrouw (nu
al voor het 7e jaar) "vieren" we
dan ons “Gesprek te Pas” in het
Damiaancentrum. Na een
verkennende inleiding en enkele
teksten bij het onderwerp - deze keer gaat het over
"beperkingen" - praten we hierover in een (lente?-)
wandeling in kleine groepjes over of naar aanleiding van
een aantal vragen. Daarna bespreken we bij een vers bakje
koffie wat er aan de orde is geweest.
Graag wil ik je uitnodigen om op zondag 16 maart, 10.00
uur in het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in SintOedenrode met ons mee te doen. Het onderwerp biedt heel
veel aanknopingspunten om een goed, inspirerend gesprek
te voeren. Om te laten zien, hoe breed dit onderwerp is,
plaats ik onderaan deze uitnodiging het gedicht "Mens" van
de pas overleden dichter Leo Vroman, die op een
wetenschappelijke manier de beperktheid van de mens laat
zien.

Wil je deelnemen aan dit Gesprek te Pas, kom dan
zondag 16 maart om 10.00 uur naar het
Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in SintOedenrode.
Onze kosten bedragen p.p. ongeveer € 4,-. Jouw bijdrage is
naar draagkracht.
Wil je meer weten? Bel me gerust, tel. (0413) 29 12 00 of
tel. (06) 102 230 44.
Graag tot zondag of een volgende keer!
Grote groet,
Hans Lakwijk
Leo Vroman:
Mens
Mens is een zachte machine,
een buigbaar zuiltje met gaatjes,
propvol tengere draadjes
en slangetjes die dienen
voor niets dan tederheid
en om warmer te zijn dan lucht.
Och, hij heeft ademzucht
en hart-arbeid.
Heeft hij een welvig lijfje,
hier en daar wat vetjes,
dan vindt hij iets niet netjes
en noemt zichzelf een wijfje;
bovenin zijn haarkleedje
draait hij dan vaak springveren.
Daar kan hij niet mee leren;
ze dansen alleen een beetje.
Het leren gebeurt in een kastje;
je mag dat niet openmaken,
wel teder, teder aanraken,
maar de rest van het zotte bastje
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blijft ingepakt en bewaard,
want als het zich bepoedert,
ontwatert of ontvoedert,
ontroert, ontstemt, onthaart,
dan kruipt het een hokje in.
Een deurtje gaat op slot,
en het komt niet naar buiten tot
het kleertjes heeft, kalmte, en zin.
Maar soms voelt het zich zoet;
het bekje prevelt: "trouwen",
het gladde buikje moet
een klein machientje bouwen.
God behoede de mens
en geve hem een zoen:
er is verder niets met hem te doen.
Streel zijn zoete pens,
want mens is een zachte machine,
een ingewikkeld liefje.
Verzilver zijn statiefje,
leid hem in een vitrine,
doe bij hem een lichtje aan.
Loop zachtjes om hem heen en
ga elders om hem wenen,
maar laat hem staan.
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Vriendschappelijke muzikale uitwisseling ‘St. Cecilia’ uit
Zijtaart en ‘St. Gregorius’ uit Haaren,
zaterdagavond 22 maart 19.30 uur in ‘De Podiumzaal’ van
het CHV Complex, locatie Noordkade, NCB-laan 52a 5462
GE Veghel. Wij nodigen u van harte uit voor op dit concert.
De entree is gratis.
Op 5 april as. neemt fanfare St. Cecilia deel aan de Open
Nederlandse fanfare Kampioenschappen in Drachten. Ter
voorbereiding hierop vindt een uitwisseling plaatst met
Harmonieorkest Sint Gregorius uit Haaren.
Tijdens het uitwisselingsconcert gaat St. Cecilia het werk
'Omaggio' spelen, het verplichte werk tijdens dit
kampioenschap. Daarnaast Music from the Incredibles van
Philip Sparke en Festmusik der Stadt Wien van R. Strauss.
Het orkest uit Zijtaart bestaat uit
zo'n 47 personen en staat zeven
jaar onder leiding van Albert John
Vervorst.
Harmonieorkest St. Gregorius uit
Haaren o.l.v. Chris Derikx speelt
o.a. het Allegro uit de 9e Symphony van Dvorák, October
van Eric Whitacre en werken van Jan Van der Roost, F.
Cesarini en J.P. Sousa. Het harmonieorkest van Gregorius
komt net als Zijtaart uit in de 1e divisie.

Zeer succesvol ‘Grote Talentenshow’
Voor de derde maal de ‘grote talentenshow’ op
carnavalsmaandag in het Klooster. De middag werd met
een fantastisch en kleurrijk optreden geopend door de
showdans van alle dansmariekes ‘de wondere wereld van
de Efteling’. Vervolgens werd de middag gevuld door 30
Zijtaartse
talenten van
en de drie
jongste
groepen
dansmarieke
s. Er is veel
talent in
Zijtaart en
dit was te
zien aan de
vele variatie van optredens zoals een toneelstuk, live zingen
en gitaar spelen, playback en dans. De jury bestond dit jaar
uit jeugdprins Nick, jeugdprinses Poppy, adjudanten Pim en
Eline, nar Wesly, prins Carlo, Edith Kuijpers en Agnes
Hovens.
De allerkleinste konden zich vermaken bij het schminken,
kleuren en de grabbelton. In de pauze was de zaal zeer goed
gevuld, werd er flink gehost en gedanst. Na alle 12 acts was
het een moeilijke taak aan de jury om de winnaars te
kiezen. Na flink beraad kwamen de winnaars uit de bus. De
originaliteitprijzen gingen naar het de playbackact van
Fenne en Coen (onderbouw) met nummer van Jennifer
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Lopez en Pitbull – Get on the floor en live act met zang en
gitaar van Jesse, Nomi, Jesse en Amber (bovenbouw).
De eerste prijs van de onderbouw ging naar Fenne, Melde,
Robin en Maud ze danste op het carnavalesk nummer
“Boven op de berg staat een kleine dwerg”. Bij de
bovenbouw ging de eerste prijs naar Luc en Stijn die deden
breakdance. Natuurlijk mochten de winnaars nog 1 x hun
act laten zien, ter afsluiting van de middag.
Het was een zeer druk bezochte en gezellige middag. Wij
als jeugdcommissie hopen dat iedereen een leuke en
gezellige middag heeft gehad. Graag zien we deze artiesten
volgend jaar terug en hopen we dat er dan nóg meer
enthousiaste kinderen zijn die voor een compleet
programma zorgen tijdens de talentenshow!
Groetjes namens de jeugdcommissie van CV de Reigers

TI TA Tovenaar in zijn luchtkasteel.
De afgelopen jaren heeft Actiecomit« De Kempkens een
aantal zaken u op de politieke
landkaart gezet. Met een aantal
mensen hebben wij voor U, maar
natuurlijk ook zeker voor ons zelf
vele bijeenkomsten bijgewoond
en meters rapporten
doorgeworsteld. Ook hebben we
vaak vergaderd tot in de kleine
uurtjes maar daarbij de
gezelligheid zeker niet vergeten.
Geen probleem, graag gedaan. Op
woensdag 19 maart bent U aan
zet. Zorg ervoor dat de
luchtkasteelbouwers van Veghel
niet nog eens 4 jaar de kans krijgen om weer vele miljoenen
over de balk te gooien met projecten die straks als een
molensteen om onze nek hangen. Bijvoorbeeld de niet
verkoopbare grond in Veghels Buiten die
€ 10.000,- aan rente per week kost. Of een Noordkade die
met enorm veel belastinggeld (uw geld) en de verhuizing
van de Blauwe Kei straks de bezoekers uit het centrum
trekt, waardoor de bestaande ondernemers in het centrum
failliet gaan. Die molensteen kan ook zijn, de langdurige
negatieve consequenties van een ಫFoodparkಬ met zware
industrie en bijbehorende milieuconsequenties, een
onrendabele vierbaansweg die internationaal verkeer
aantrekt met gevaarlijk fijnstof en geluidsoverlast voor o.a.
Zijtaart en Eerde. Wat iedereen weet is dat luchtkastelen
erg mooi lijken, maar dat alleen Ti Ta Tovenaar er eentje
heeft gebouwd die goed functioneert.
Wij hoeven u beslist geen stemadvies te geven. U weet wat
er de afgelopen tijd gebeurd is in Zijtaart. DDB bleek geen
fan van onafhankelijke nut een noodzaakrapporten. Twee
belangrijke onderzoeksrapporten (MKBAಬs) werden niet
gedeeld met de gemeenteraad en toen ze dankzij TEL
boven tafel kwamen, werden de rapporten door de DDB
weggezet als subjectief. U snapt wel waarom. U weet
daarnaast wellicht ook nog wat partijen vorige verkiezingen
hebben beloofd: CDA en HVV zouden zich hard maken
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voor een tunnel voor de N279. DDB beloofde een nut en
noodzaak onderzoek voor De Kempkens. Gezamenlijk
beloofden ze een groenbuffer bij de Doornhoek, maar er
staat slechts 1 rij boompjes. Hoewel deze partijen alle drie
in de coalitie zaten en het dus vier jaar voor het zeggen
hadden, hebben ze de belangrijke beloftes voor Zijtaart niet
uitgevoerd. Voor ons komt vertrouwen niet uit
verkiezingsbeloftes, maar uit daden. Wat u ook stemt, ga in
ieder geval stemmen en hierdoor kunt u ervoor zorgen dat
Zijtaart leefbaar blijft.
Reageren graag op dekempkens@live.nl
Actiecomit« De Kempkens

TEL staat voor transparant,
evenwichtig en leefbaar
Ontwikkelingen rondom de N279
U weet dat eind vorig jaar door de Tweede Kamer een
motie is aangenomen om geen geld ter beschikking te
stellen aan de verbreding van de N279. Afgelopen maand is
de provincie in samenwerking met het Rijk gestart met het
uitvoeren van een nieuwe studie (MKBA) die aan moet
tonen dat de weg toch rendabel is. Mocht de weg wederom
niet rendabel blijken, dan krijgt de provincie geen geld van
het Rijk. Waarschijnlijk zoekt de provincie dan andere
manieren om aan voldoende geld te komen.
Ondertussen blijft de weerstand tegen de weg groeien. TEL
heeft met diverse partijen (o.a. in Helmond) samengewerkt,
wat geleidt heeft tot de motie die is aangenomen in de
Tweede Kamer. Daarom waren we afgelopen maand ook
aanwezig bij een verkiezingsbijeenkomst in Helmond waar
veel over de N279 gesproken werd. Daar bleken nu 9 van
de 11 partijen tegen verbreding te zijn, waar eerst een
meerderheid voor was. Ze zijn er namelijk ondertussen van
overtuigd dat de verbreding meer problemen creëert dan ze
oplost. Om dezelfde reden lijkt ook in de gemeente
Eindhoven de weerstand te groeien. Daar is ondertussen
ongeveer de helft van de partijen tegen. Ook in de provincie
wankelt de meerderheid. De SP heeft onlangs aangegeven
dat ze alleen ingestemd heeft met de plannen, omdat de SP
het coalitieakkoord getekend heeft. Daarna stopt hun de
steun aan de weg. Over 1 jaar zijn er alweer provinciale
verkiezingen en zal er, afhankelijk van de uitslag, mogelijk
geen meerderheid meer zijn voor een vierbaans N279
tussen Veghel en Asten.
De enige plek waar bij de politiek nog geen ontwikkeling
van betekenis is, is in Veghel. Onlangs bleek bij een
verkiezingsdebat voor ondernemers in het Zwijsen college,
dat de vier traditioneel grote partijen in Veghel nog steeds
vóór zijn. Dit ondanks alle nieuwe inzichten. De DDB gaf
aan dat Veghel ‘zich onsterfelijk belachelijk zouden maken
als we nu iets anders zouden willen’. Jezelf voor schut
zetten is blijkbaar erger dan je mening bijstellen op basis
van nieuwe inzichten en opkomen voor je eigen bevolking.
Voor TEL maakt dat eens te meer duidelijk dat er sprake is
van een traditioneel machtsblok dat niet open staat voor
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nieuwe inzichten. TEL wil dit machtsblok openbreken om
te komen tot een meer transparante besluitvorming in
Veghel. Ofwel alle feiten open op tafel. Dus geen
achterkamertjespolitiek of rapporten weghouden bij de
gemeenteraad. Ook zijn we groot voorstander van meer
betrokkenheid van de inwoners bij besluitvorming.
Daarnaast is TEL voor een evenwichtige ontwikkeling van
Veghel. In Veghel zijn meer dan voldoende banen in de
industrie. Nog meer industrie draagt slechts bij aan de
behoefte aan personeel van buiten de regio, die we niet op
een fatsoenlijke manier kunnen huisvesten. Meer zware
industrie draagt ook bij aan nog meer verkeer en fijnstof in
de lucht. TEL is daarom vóór meer banen in bijvoorbeeld
bouw, dienstverlening en zorg in Veghel en voor het
stimuleren van eigen ondernemerschap.
Het derde belangrijke punt van TEL is leefbaarheid. Dat
betekent bijvoorbeeld wonen in een veilige omgeving
zowel qua criminaliteit als verkeersveiligheid. Een
omgeving waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen.
Waar (sport)verenigingen floreren en zorg dichtbij de
mensen en op maat geregeld is. Leefbaar betekent ook een
omgeving met goede voorzieningen en een aantrekkelijke
openbare ruimte met voldoende zichtbaar groen (bomen en
struiken) en gezonde lucht.
Kortom; TEL staat voor transparant, evenwichtig en
leefbaar.
Erik de Vries en Marcel Zoete

Cubaans temperament met
Los Fulanos
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
is komende zondag, 16 maart om 15.00 uur een optreden te
zien en te beleven van de Cubaanse formatie Los Fulanos.
Zij spelen authentieke Cubaanse ‘son’ maar ook muziek als
salsa en merengue komt voorbij. Er mag dus gedanst
worden! De organisatie is weer in vertrouwde handen bij
Kunstgroep De Compagnie. De zaal is open om 14.00 uur
en de toegang is gratis!
Een jaar geleden trad de Veghelse percussionist Jack Maas
op met z’n band De Wakanko’s. De Zuid-Amerikaanse
muziek zorgde voor een fantastische sfeer een volle
dansvloer. Dit komende zondag komt Jack Maas met Los
Fulanos, een Cubaanse band van formaat. Los Fulanos del
Son is ontstaan in 2004 doordat Jack Maas en Abel Gomez
voor het eerst samen speelden op een Cuban Night. Daar
ontstond het idee een kleine groep te vormen die de
Cubaanse son moest vertolken. Al snel daarna traden Erik
Olij en Oscar Lorient toe en was Los Fulanos een feit.
Oscar en Abel kenden elkaar al van jongs af aan uit
Santiago de Cuba waar zij regelmatig met elkaar in diverse
bezettingen speelden. Sinds 2011 is nu ook Pedro Luis
Pardo de derde Cubaan die deel uit maakt van de groep. Nu
dus als traditioneel 5-tet opererend is Los Fulanos del Son
klaar om de kachel op te stoken en hun strijdkreet 'Candela'
waar te maken.
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Peggy van Sleuwen voor u in de gemeenteraad?
Wie ben ik?
Mijn naam is Peggy van Sleuwen, 33 jaar oud en ik woon samen met Antoine en onze twee
dochters aan de Keslaerstraat in Zijtaart. Ik werk als juriste bij de gemeente
’s-Hertogenbosch. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek bij fanfare Sint Cecilia, waar ik ook
actief ben in het bestuur. Verder handbal ik bij handbalvereniging Saturnus en ben ik lid van
vriendengroep Kneup.
Waarom het CDA?
Het CDA is landelijk de grootste lokale partij, die zich inzet voor alle inwoners van onze
gemeente. We hebben korte lijnen met andere CDA-afdelingen en ook met onze provinciale
en landelijke partijgenoten. Maar, mijn belangrijkste reden is dat het CDA mij als persoon het
meest aanspreekt. We staan voor zichtbaar en benaderbaar, open en eerlijk, bescheiden,
behulpzaam en oplossingsgericht.
Waarom in de gemeenteraad?
Ik wil mezelf inzetten voor de inwoners van Zijtaart en de leefbaarheid van het dorp. Verder
vind ik het belangrijk dat de inwoners van Zijtaart gehoord worden in Veghel.
Waar staat het CDA voor?
Het CDA staat onder meer voor:
- Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau in de dorpskernen en in de wijken.
Faciliteiten blijven waar ze gebruikt worden.
- Het bevorderen van betaalbare woningbouw in de dorpskernen om de dorpen leefbaar te
houden voor mensen die er willen (blijven) wonen.
- Het ondersteunen van dorpsgenoten die gebruik (moeten) maken van: Jeugdzorg, WMO
en passend werk.
- Het zorgen voor een economisch goed klimaat voor ondernemers, onder andere door het
verminderen van regeldruk en het stimuleren van vernieuwende/kansrijke initiatieven.
- Het creëren van een goede aansluiting van alle kernen op een snelle en hoogwaardige
openbaar vervoersverbinding met Eindhoven en Den Bosch.
- Het sterk maken voor de vele vrijwilligers die zich in onze gemeente belangeloos inzetten
voor anderen.
- Het geven van een positie aan dorpsraden in het proces van
burgerparticipatie/zelfsturing.
Wat vindt het CDA van de verbreding van de N279?
Een heikel punt voor Zijtaart; de verdere verbreding van de N279. Er vindt op dit moment op
landelijk niveau een onderzoek plaats naar nut en noodzaak van het verder verbreden van
deze weg,dat wil zeggen aansluitend op de verbreding van Den Bosch tot Veghel. CDA
Veghel Erp vindt dat bij aantoonbare meerwaarde de rest van de N279 verbreed aangelegd
moet worden, waarbij de overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk beperkt moet worden.
Tot slot wil ik u nog het volgende meegeven:
Ga in elk geval stemmen op 19 maart
En, als u er toch bent… stem dan op lijst 2, nummer 7
Peggy van Sleuwen, CDA Veghel Erp
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word lid van de
dansmariekes

Naam:........................Geb.datum:...............
Adres:.....................................Tel:...............
Miranda v/d Zanden | Keslaerstraat 23| Zijtaart

Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart
Contactadres: Leinserondweg 8, 5465 RV Zijtaart, Tel: 0413 268551

“Festival JAZ”
Dit jaar bestaat de JAZ alweer 15 jaar! Natuurlijk een goede reden om met alle basisschoolkinderen
uit Zijtaart een leuk feestje te bouwen. Als JAZ hebben wij geen ervaring in het organiseren van zo’n
groot feest. Daarom hebben wij de bekende festivalorganisator “Gemma Glitter” ingehuurd om de
boel voor ons te regelen. En kan ze dat alleen? Natuurlijk niet! Daar heeft ze de hulp van alle
kinderen en vrijwilligers voor nodig.
Wil jij graag met ons een feestje bouwen ter ere van het 15 jarig bestaan van de JAZ?
Geef je dan op als vrijwilliger voor de jeugdvakantiedagen 2014!!
Ja, ik/wij willen helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 19 augustus t/m 21 augustus 2014 in Zijtaart

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

☐
☐

Groepsleider:
Samen met:

……………………………………………………………………………………………………

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

☐

Activiteitenbegeleider:
Dinsdag

☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

Woensdag

☐
☐
☐

Zaterdag

☐
☐

Nachtwaken:

Donderdag

Dinsdag

☐
☐

☐
☐

Ochtend
Middag

Woensdag

☐
☐

Donderdag

☐
☐

☐

Hand- en spandiensten
Ochtend
Middag
Avond

☐

Catering:

Maandag

☐
☐
☐

☐

Dinsdag

☐
☐
☐

Woensdag

☐
☐
☐

Donderdag

☐
☐
☐

Frietgezin:

Vrijdag

☐
☐

☐

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend op 23 maart of bij Petra van Gorkum (Keslaerstraat 59)
of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.
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Veranderen kan.
Het is een kwestie van kiezen!

Opkomen voor Zijtaart kan TEL alleen met
voldoende steun. Uw steun. De verwachte
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
is minder dan 50%. Dat betekent dat uw
stem nog zwaarder telt dan anders.
Ga daarom in ieder geval stemmen!

U kunt vier jaar lang op ons rekenen.
19 maart rekenen wij op U.

Erik de Vries en Marcel Zoete

