Concours Majoretten te Veghel
Voor de vierde keer in de geschiedenis organiseert St.Cecilia uit Zijtaart in
samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen een concours. Dit
concours vindt plaats op zondag 22 juni in Laco Sportcentrum de Beemd, Vlas en
Graan, te Veghel. Zo’n 500 majoretten zullen de wedstrijdvloer betreden en hun
shows uitvoeren voor de jury. Doel is om voldoende punten te halen voor plaatsing
voor de Brabantse en Nederlandse Kampioenschappen en promotie naar een hogere
klasse.
Het programma duurt van 9.00 tot 18.00 uur. Ook de Zijtaartse groepen zullen
tijdens dit concours hun optredens laten zien. Zij treden op tussen 9.00 en 12.15
uur. Er zijn maar liefst 6 Zijtaartse optredens. Yvanka en Yentle van de Biggelaar
treden op als solist. Yvanka van de Biggelaar en Roselin Raaijmakers als duo. Vera
van Lankvelt, Fleur van Moorsel en Liz Verkampen als trio. Daarnaast treden het
B- en C-team op.
Mede dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen wij deze dag organiseren. Bij
deze willen we alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet! Daarnaast wensen
wij alle deelnemers, instructises en bezoekers heel veel plezier bij deze wedstrijd.
De entree voor deze wedstrijd bedraagt voor volwassenen € 4,50 en voor kinderen
en 65+ € 2,00. Graag tot ziens op zondag 22 juni!

KERKBERICHTEN
Zondag: 22 juni 9.30 u. Naviering 1e H.Communie en H.Vormsel
Pater van Delden m.m.v. het koor Vivace
Wij gedenken:
Overl.oud. Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Martien van de Braak;
Overl.oud. van den Hurk-van Genugten, kinderen en kleinkinderen.

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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De Kakelwals te gast in het klooster

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.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
0413-300950.

Te Koop: 700 sneldekpannen rose/rood en 35
gevelpannen, tel.: 0413-365404
Verloren: Op Zijtaart Biedt Meer een zwart kindervest
met IH logo erop, graag terug brengen bij Bas v. Lankvelt
tel.: 06 30042399

Verloren: Afgelopen vrijdag rond 20.45u ben ik mijn
witte telefoon verloren ( LG optimus L5 ). Dit is gebeurd
rond VOW of richting Soffelt. Als iemand deze gevonden
heeft, zou diegene deze dan willen afgeven bij Raaijmakers
Drukwerk of bij mij. Alvast bedankt!
Bieke van Hoof, de Hemel 1a, 0413-353164.

Op woensdag avond 11 juni was een groep mensen met een
beperking te gast in het Dorpshuis te Zijtaart. Jaarlijks
organiseert de Stichting Kakelwals uit Schijndel een rit
door de regio voor deze mensen in ongeveer twintig
zijspannen. De motorrijders zijn vrijwilligers die met hun
zijspannen dit evenement mogelijk maken.

-UW VIDEOBAND OP DVDHeeft u videobanden en/of bandjes van uw oude
videocamera die u heel graag op dvd wilt hebben,
omdat ze anders onafspeelbaar worden of door de
jaren heen beschadigd gaan raken.
Laat mij dit weten en ik zet ze voor u op dvd, voor
slechts €5,- per dvd incl. dvd en opberghoesje.
Mail naar boxgaala@home.nl
Groetjes Noah van Boxmeer

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Bloemenwandeling Moerkuilen

Bij deze vrijwilligers zijn Jan en Riky van Oort uit Zijtaart
die ieder jaar mee rijden. Zij zijn ook vrijwilliger in het
dorpshuis te Zijtaart. Bij de vergadering voor vrijwilligers
van het dorpshuis werd gevraagd mee te denken aan de
besteding van de fooienpot, op voorstel van Jan en Riky is
besloten om deze pot voor deze avond te gebruiken.
Aan de deelnemers, de motorrijders en de begeleiders is
koffie, thee en fris met iets lekkers erbij aangeboden door
het Dorpshuis. Een mooie besteding van de fooienpot die er
toe bijdraagt om deze mensen een fijne avond te bezorgen.

Vrijdag 20 juni worden alle leden van de
Bibliotheekpunt Zijtaart
ZijtaartseJeugdNatuurVereniging verwacht
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
voor een bloemenwandeling in de
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
Moerkuilen in St. Oedenrode.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
We fietsen gezamenlijk naar de Moerkuilen
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur
voor een wandeling door de bossen, langs het water en door
de velden. Daar zijn veel vogels te horen en te zien, de
geelgors, het goudhaantje maar ook de buizerd, havik en
zwarte specht. In dit gebied groeien heel veel wilde
bloemen die nu in bloei staan. Maar we komen misschien
ook nog wel koeien(vlaai) tegen als we door de wei lopen!
We zijn in de winter en de lente al in de Moerkuilen
geweest om dieren sporen te zoeken. Nu kun je mooi zien
hoe veel er veranderd is nu alle bomen en struiken groen
zijn en hoeveel bloemen en insecten er te zien zijn in de
zomer.
Zorg dat je om 18:00 uur met de fiets bij het Klooster
bent!
Rond 21.00 uur zijn we weer terug in Zijtaart.
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KBO
AGENDA
Maandag 23 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 23 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 24 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 25 juni 08.00 uur: Dagreis
Woensdag 25 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 26 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 26 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 26 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 26 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 27 juni 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 12 juni 2014
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
187 pnt.
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
83 pnt.
2.Jan v.d.Oever
80 pnt.
3.Harry v.Zutphen
64 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
- 52 pnt.
Loterij:
Anny Vissers
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 16 juni 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
80 pnt.
Rikken:
1.Henk v.d.Linden
130 pnt.
2.Diny v.Heertum
48 pnt.
Poedelprijs: Wim v.Hoof
- 39 pnt.
Loterij:
Harry Rooijakkers
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BRIDGEN

Bridge ZBC 10 juni 2014
Lijn A
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
4 Annie v.d. Berkmortel & Mien Vermeulen
5 Albert v.d. Hurk & Ben v.d. Steen
6 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
(7) Anneke Jans & Maria Pepers
(7) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
9 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
10 Joke Petit & Maria Rijken

64,06
55,73
55,21
53,13
51,04
48,44
47,92
47,92
39,06
37,50

Lijn B
1 Hein de Wit & Jo de Wit
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
9 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

69,17
60,00
58,33
52,78
51,67
47,92
40,97
35,83
35,00

BILJARTEN
Vriendschappelijke Biljart Wedstrijd Zijtaart - Dinther op
maandag 16 juni 2014.
tmc gmc
tmc gmc
Cor v.Zutphen
61 46 G.v.Asselt
49
40
Wim v.d.Sanden
49 57 W.v.Uden
49
29
Tonny v.Uden
31 27 A.v.Schijndel
41
31
Jan de Wit
30 25 J.Verwegen
47
43
Rien v.Tiel
28 26 N.v.d.Burgt
32
39
Willy vd.Berkmortel 25 27 H.v.d.Heijden 34
37
Tonn Verbruggen
22 27 N.v.d.Burgt
32
26
Cor Coppens
21 19 M.v.d.Boom
24
25
Jos Claassen
20 30 J.v.d.Heijden
32
26
Jan v.Uden
17 11 J.v.Schijndel
31
29
Jan Rijkers
16 19 W.vd.Heijden 16
22
Martien v.Zutphen
14 24 W.vd.Heijden 16
17

RECEPTIE
Dames 2 kampioen!
Vrijdag 20 juni aanstaande vanaf 19.00 uur.
(gelegenheid tot feliciteren tot 20.00 uur)
Het bestuur van VOW nodigt iedereen uit om
de dames te komen feliciteren met het behaalde
resultaat.
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GESLAAGDE
VETERANENSPORTDAG
BAARLE-NASSAU
Onder ideale weersomstandigheden werd zondag de KPJ
veteranensportdag gehouden in Baarle-Nassau. ’s Morgens
werden de verschillende onderdelen zoals gecombineerde
oefening, vrije oefening, volksdansen en piramidebouw
voor de jury gedemonstreerd. ‘sMiddags werd dit alles nog
eens dunnetjes overgedaan voor het publiek. Bij de
prijsuitreiking bleek dat we toch niet voor niets de hele
winter ons best hebben gedaan om een zo goed mogelijk
resultaat neer te zetten.
Zoals we eigenlijk al jaren gewend zijn waren de heren van
Zijtaart ook dit jaar weer onverslaanbaar. Zij wisten op alle
fronten – gecombineerde oefening, vrije oefening,
piramide, marcheren en algemeen klassement - een eerste
prijs te behalen. De dames hadden wat meer concurrentie
op de sportdag. Voor de vrije oefening was er een mooie
tweede plaats en de gecombineerde oefening goed voor een
derde plek. Het volksdansen ging ons wat minder goed af
en daar werden we achtste, wat resulteerde in een 6e plaats
in het algemeen klassement. De gemengde volksdans was
eveneens goed voor een 8e plaats.
Rieky van de Laar behaalde nog een 2e plaats bij de 60
meter en ze werd 2e bij de 400 meter.
Bart van Sleuwen werd 3e bij de 80 meter
Al met al was het een geslaagde dag en we zijn blij dat er
volgend jaar weer een herhaling komt.
Afdeling De Mortel organiseert een sportdag op zondag 7
juni.

Veghelse slagwerkmiddag MIK
Frisselstein
Op zondag 29 juni a.s. organiseren MIK en
muziekvereniging Frisselstein "De Veghelse
Slagwerkmiddag". Deze zal plaatsvinden in de fraaie
Popzaal aan De Noordkade in Veghel. Er zijn zeven zeer
diverse, boeiende slagwerkoptredens van 13.30 uur tot
16.30 uur, de toegang is gratis. Het concert is opgebouwd
rond de slagwerkgroepen Junior-Frissbeatles, Frissbeatles,

Frissbeat en Frissbeat2Beat. Deze slagwerkgroepen van
muziekverenging Frisselstein (die opgeleid zijn door MIK)
verzorgen alle 4 een zeer gevarieerd optreden met behulp
van drumstellen, xylofoons, vibrafoons, bassdrums en
djembees. Om 14.00 uur is er een verrassingsoptreden door
een slagwerktrio (3 slagwerkers die op 1 bassdrum spelen).
Om 14.45 uur is er een spectaculair optreden op marimba's
(grote xylofoons). Om 15.30 uur zijn de volwassenen aan
de beurt (de 35 plussers). Zij gaan spectaculair mee
drummen met enkele popnummers. Kortom: een zeer
gevarieerde slagwerkmiddag voor iedereen die van
slagwerk houdt. Gratis toegang. Meer info:
www.mikweb.nl of bel 0413-782000
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NatuurSpeelLeertuin wint
de Gouden Zwaluw 2014
Op donderdag 12 juni 2014 heeft de NatuurSpeelLeertuin
in Zijtaart de Gouden Zwaluw van de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap gewonnen! Jaap Dirkmaat
van VNC reikte de prijs uit aan mede-initiatiefneemsters
Wendy Vissers, Hélène van den Hurk en wethouder
Annemieke van de Ven.
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De Gouden Zwaluw
Sinds 2011 reikt de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap de prijs 'de Gouden Zwaluw' uit aan
personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben
gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te
bevorderen. VNC had uit de vele voordrachten eerder al zes
projecten genomineerd. Elk jaar worden drie projecten met
deze prijs beloond. Dit jaar zijn dat:
• Het project ‘NatuurSpeelLeerTuin Zijtaart’
• De ‘Met U – Stadsnatuurprojecten’
• Het project ‘Oeverzwaluwenwand Landgoed
Driessen’
De prijsuitreiking vond plaats in Park Sonsbeek in Arnhem.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 22 juni, De Hei, pauze in Heeze, 90 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 22 juni, De Hei, pauze in Heeze, 80 km,
vertrek 8.30 uur.

Prikpost in Zijtaart.
Juryrapport
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
De jury heeft het project beloond voor het op speelse wijze, Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
door spel en ervaring, onder de aandacht brengen van de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
natuur en het zelf verbouwen van voedsel bij jonge mensen;
onze toekomst.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
NatuurSpeelLeertuin
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
De Dorpsraad en de Basisschool Edith Stein hebben de
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
handen uit de mouwen gestoken om in samenwerking met
onder andere de gemeente Veghel, Zijtaartse ondernemers
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
en inwoners de tuin te realiseren. In de voormalige
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
kloostertuin vind je o.a. een buurtmoestuin, een amfitheater,
zie: www.dcbernhoven.nl.
een klimboom en een insectenmuur.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Zijtaart Biedt Meer
Ik vind van wel in ieder geval. Het was geweldig, het weer
was fantastisch, diegene die met de helicoptervlucht mee
zijn geweest, konden echt ver weg kijken.
De pastoor vond de tent op het plein een succes en hij heeft
weer vele oldtimers gezegend. Het is allemaal weer prima
verlopen en de kinderen hebben zich goed kunnen
vermaken.
Ik wil iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook
geholpen hebben aan deze dag .
Vooral De Boemelaars omdat we zoveel sfeer hebben
gehad de hele middag. De afsluiting was echt een mooi
feestje en natuurlijk onze hoofdsponsor Geert v Boxmeer,
bedankt!
De loten van dit jaar kunt u in december nog inleveren bij
Geert om alsnog een prijs te winnen in de vorm van
vuurwerk natuurlijk. Dus bewaren zou ik zeggen Ik hoop
iedereen weer te zien volgend jaar bij Zijtaart Biedt Meer .
De Voorzitster, Mirjan van Gorkum
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heldere arrangementen, sterke ritmische begeleiding en
mooie melodieën die in de herinnering blijven hangen, en
nu ook vereeuwigd zijn op hun splinternieuwe CD ‘In Bad’.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom en de
zaal is open om 14.00 uur.
Draailier en Cister worden gespeeld door Thomas Hoste.
Hij is de man van de subtiele versieringen, variaties en
tegenstemmetjes. Hij verrast het publiek door op z’n
pedalen te trappen en allerlei elektro-akoestische effecten te
bedenken. Hij is eigenwijs en virtuoos en voorziet Cecilia
van peper, zout … en suiker! Jan Leeflang bespeelt
Doedelzakken en Fluiten en bedenkt de ene melodie na de
andere. Zijn creatieve geest is de grote inspiratiebron voor
Cecilia, zijn luisterende oren zorgen voor de puntjes op de
i. En veilig tussen deze twee heren in speelt Greet Wuyts op
haar accordeon. Ze zorgt voor de harmonie en geeft de
bourdons kleur met haar swingende akkoordbegeleiding
maar ze speelt ook graag melodie en laat zich dan omringen
door de improvisaties van haar compagnons.

Uitslag loterij.
1e prijs Reischeque twv. € 500,2e prijs Rondvlucht voor 3 personen
3e prijs Ballonvaart is al bekend
4e prijs Etentje voor 4 personen bij
Eethuis de Reiger
5e prijs Waardebon twv € 100,6e prijs Waardebon twv € 75,7e prijs Waardebon twv € 50,8e prijs Waardebon twv € 50,9e prijs Waardebon twv € 25,10e prijs Waardebon twv € 25,11e prijs Waardebon twv € 25,12e prijs Waardebon twv € 25,13e prijs Waardebon twv € 25,14e prijs Waardebon twv € 25,15e prijs Waardebon twv € 25,16e prijs Waardebon twv € 25,17e prijs Waardebon twv € 25,-

op lotnr.: 23285
op lotnr.: 01536

op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:
op lotnr.:

De prijzen kunnen worden opgehaald bij
De FietsenWinkel Zijtaart tijdens openingstijden.

22920
00128
04815
25832
18332
25980
21622
03422
29550
29988
01576
24574
03538
05739

Jong Nederland het letterlijke
hoogtepunt van Zijtaart Biedt Meer
2014!
Veel jonge (en ook oudere) waaghalzen
probeerden ook dit jaar weer, via een
touwladder van 20 meter, de bel te
bereiken. Hieronder waren veel
kinderen uit Zijtaart en omstreken,
maar ook een meisje uit Sydney heeft
een poging gedaan. De jongste
deelnemers van dit jaar waren nog slechts 4 jaar jong, maar
niet minder dapper. Na een middag vol spanning en
sensatie waren dit de snelste klimmers:
Meisjes
Nina Brugmans
Marilène van Rooij
Wies vd Linden

Jongens
Jeroen van Eindhoven
Nick Verbruggen
Daan Verbruggen.

Naast het touwladder klimmen, konden de kinderen hun
eigen jungle knutselen. Vele mooie inzendingen kwamen
op het doek te hangen. Na lang beraad van de jury, hebben
de volgende kinderen de mooiste tekeningen gemaakt:
Mike Verbruggen, Jaap vd Linden, Isa van Kerkhof en
Sterre van Dinther. Deze winnaars kunnen hun prijs
komen ophalen bij de blokhut van Jong Nederland.
Graag van tevoren even contact opnemen met Romy
van den Oever, tel. 06 109 524 28

Het was een geslaagde dag waarin we veel plezier hebben
beleefd! Een sfeerimpressie is te zien op
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel www.facebook.com/JongNederlandZijtaart.
vindt zondagmiddag 22 juni om 15.00 uur een gezellig
Groetjes,
optreden plaats van het trio Cecilia uit Vlaanderen. De
De leiding Jong Nederland Zijtaart
formatie speelt folkloristische dansmuziek ‘pur sang’;
Dansbare folkmuziek met Vlaams trio Cecilia
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Film de ‘file’

Stuit de ruit!

Heeft u de folders gelezen en de advertenties in de krant
gezien over de ruit rond Eindhoven? De provincie pakt
flink uit om de maatschappelijke tegenstand tegen de ruit te
verminderen. Eerst waren er de achtergehouden rapporten
(MKBA’s) die aantoonden dat de weg niet noodzakelijk en
onrendabel is. Vervolgens bleek dat veel gemeenten,
maatschappelijke organisaties en zelfs de Tweede Kamer de
weg onnodig vinden. Nu wordt er ondanks de enorme
maatschappelijke weerstand door de provincie nog eens
miljoenen besteed voor onderzoek en ter promotie van die
vierbaans N279. Waarschijnlijk is al die promotie juist een
gevolg van de brede weerstand: de provincie wil alsnog
zieltjes winnen voor hun onzalige plan. In de promotie zelf
ontbreken vanzelfsprekend de bezwaren, maar worden
alleen voordelen benadrukt.
Als die weg er toch komt, dan ervaren we in Veghel
dagelijks het fijnstof, geluid en vele sluipverkeer dat
veroorzaakt wordt door lange rijen internationaal
vrachtverkeer van de vrachtwagens. Die wagens rijden
straks niet meer langs Eindhoven maar nemen de vierbaans
N279 als kortste verbinding naar het Ruhrgebied (en terug).
De provincie zal dan zeggen; ‘Kijk; de weg was echt
nodig, zie maar eens naar de dagelijkse files en het
sluipverkeer bij knooppunt Eerde/Zijtaart! Hoe erg was dit
wel niet geweest als we de weg niet aangelegd hadden??’
Wacht er niet op en maak eens een filmpje van de N279
tussen Veghel en Beek en Donk, en plaats hem op Youtube.
Dan wordt duidelijk dat er zelfs tijdens de spits geen file
staat en kan Van Heugten nu al zien dat hij beter een
miljard kan besteden aan zorg, onderwijs en innovatie dan
aan een niet noodzakelijke weg. Als de verantwoordelijke
CDA gedeputeerde Van Heugten dat inziet, misschien, heel
misschien gaat hij dan problemen oplossen in plaats van ze
te creëren.
Erik de Vries (TEL Veghel)

Vorige week hebben 265.000 huishoudens een folder in de
bus gekregen van de provincie Noord-Brabant over de ruit
Eindhoven. Ook stonden er de dag daarna in een aantal
kranten een 4 pagina grote advertentie met dezelfde tekst.
Het mag wat kosten. Met enige verbazing hebben wij deze
advertentie gelezen en we kregen ook gelijk een aantal
vragen op het hieronder vermelde mailadres. De tekst doet
geloven dat de plannen rond de ruit Eindhoven nog steeds
springlevend zijn en dat aanleg onvermijdelijk en ook goed
voor ons allen zou zijn.
Wat is er nou waar?
De waarheid is dat de plannen voor de ruit Eindhoven
inderdaad nog levend zijn, maar dat er steeds meer barsten
in de ruit komen. Veel maatschappelijke organisaties (zelfs
de ANWB) hebben grote bezwaren tegen aanleg. Ook
hebben onlangs de gemeenteraden van Eindhoven,
Laarbeek en Helmond laten weten dat zij tegen aanleg van
de ruit zijn. De coalitiepartijen in de provincie zelf (CDA,
VVD, SP) zijn voorstander van aanleg, omdat het plan in
het gezamenlijke coalitieakkoord staat. De weg is echter
vooral een ambitie van enkele grote industrie en
transportbedrijven en van de provinciale partijen CDA en
VVD. De SP heeft al aangegeven de weg alleen te steunen
omdat dit moet volgens het coalitieakkoord. Als zij uit de
coalitie stappen, dan is zelfs bij de provincie de
meerderheid tegen.
Je krijgt het gevoel dat een minderheid de weg dus door
onze strot drukken ondanks alle maatschappelijke
weerstand. Wij leggen ons daar niet bij neer.
Reageren kan op dekempkens@live.nl
Actiecomité De Kempkens

Geslaagde Zijtaart Biedt Meer,
Het aantal ballen in de auto was: 147 stuks
Hiervan hadden 3 personen het juiste antwoord.
Alle winnaars ontvangen een prijs.
Andre v.d. Heijden(Zijtaart), H. Beems (Eerde) en Lars Weijer (Eindhoven)
Proficiat met jullie prijs. Wij zullen contact opnemen.

Wij bedanken iedereen voor de deelname
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Informatiecentrum en meer bekend als presentator van 'De
Wandeling', een programma van Omroep Brabant. Uit de
Heemkundekringen Veghel, Erp, Schijndel en SintOPEN DAG van Sint Ambrosius
Oedenrode heeft een afgevaardigde zitting in de
Veghel/Erp
adviescommissie, aangevuld met een afgevaardigde uit de
groep ondernemers, een afgevaardigde uit het
in het Geerbos in Veghel.
De bijenhal van de vereniging Veghel-Erp staat in een klein verenigingsleven én een afgevaardigde uit de groep
jongeren. Op bijgaande foto ziet u de leden van de
natuurgebiedje nabij het
adviescommissie.
sportpark van Veghel. Het
Proces Gisterenmiddag is de adviescommissie voor het
gebied heet het Geerbos en het
eerst bijeen geweest. Zij vindt het belangrijk zoveel
is aangelegd op en om een
mogelijk inwoners uit te dagen om een naam in te zenden.
voormalige vuilnisbelt. Leden
Er is hiervoor een communicatiecampagne ontwikkeld. De
die thuis geen mogelijkheid hebben om bijenvolken te
komende weken zullen we op diverse manieren inwoners
houden, kunnen die in de hal in het Geerbos plaatsen. De
vereniging telt momenteel 30 leden . De laatste jaren is het oproepen namen met een gemotiveerde uitleg in te dienen.
bijenvolk steeds meer in de publiciteit gekomen. Enerzijds Daarin geeft de adviescommissie ook de uitleg over de
procedure en proces voor de naamgeving.
vanwege de bijensterfte en anderzijds omdat bijen zeer
belangrijk zijn voor al het leven op onze planeet. Zelfs onze Keuze naam
Na sluiting van de inzendtermijn op vrijdag 4 juli 2014
koning heeft enkele bijenvolken in zijn tuin staan.
selecteert de adviescommissie uit de inzendingen drie
Bijenhouden is een interessante hobby voor veel mensen.
namen, die passen binnen de criteria. Deze drie mogelijke
Het is fascinerend te zien hoe bijenvolken alles doen. Je
namen worden voorgelegd aan de gezamenlijke
raakt er nooit op uitgekeken . Zondag 29 juni presenteert
gemeenteraden, die bepalen of de namen acceptabel zijn en
Sint Ambrosius Veghel/Erp zich rondom de bijenhal. Er
staan diverse observatiekasten en natuurlijk vliegen er bijen kunnen worden uitgezet met een poll onder de inwoners.
De drie gekozen namen maakt de adviescommissie bekend
vanuit de bijenhal. Daarnaast kan men bijenproducten van
in een persbijeenkomst. De inwoners kunnen hun keuze
de eigen leden kopen, materialen en gereedschappen
bekijken, waskaarsen draaien, honing slingeren en proeven. maken uit één van deze drie namen. De uitkomst van de
poll bepaalt de definitieve naam.
Leden van onze vereniging
geven een demonstratie van
het vlechten van korven.
Er zijn kramen met kruiden
en drachtplanten en men kan
solitaire bijen in de
insectentuin van het IVN
bekijken.
Kortom het is de moeite waard om 29 juni een kijkje te
nemen in dit mooie natuurgebied.
De ingang naar de bijenhal is aan de Vorstenbossche weg.
Iedereen is van harte welkom!

Zondag 29 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Wat wordt de naam van de nieuwe
gemeente?
Alle inwoners uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
kunnen suggesties insturen
Bij een fusie van de gemeenten Schijndel, SintOedenrode en Veghel is het besluit over de naam van de
nieuwe gemeente essentieel. Alle inwoners van de
fusiegemeente worden uitgenodigd een naam voor de
nieuwe gemeente in te zenden. Ook wordt daarbij om
een motivatie gevraagd. De identiteit van de inzender
wordt losgekoppeld van zijn/haar suggestie, om een zo
objectief mogelijk oordeel te kunnen vellen.
Adviescommissie Het proces van naamgeving vraagt om
zorgvuldigheid. Besloten is daarom om een
adviescommissie uit de drie fusiegemeenten te benoemen
met een extern onafhankelijk voorzitter. De voorzitter van
de adviescommissie is de heer René Bastiaanse. De heer
Bastiaanse is directeur van het Brabants Historisch

