IS ER IN ONS DORP BELANGSTELLING VOOR EEN DUOFIETS?
Voordat we verdere acties gaan ondernemen, willen wij eerst nagaan of er in ons dorp
belangstelling is voor een zogenaamde DUOFIETS. Wat is dit?
Een duofiets is bedoeld voor personen, die moeilijk zelfstandig kunnen fietsen en toch
graag eens een fietstochtje willen maken. Het kan zijn dat je iemand kent, die graag eens
met jou wil meefietsen maar dat zelf niet kan. Dan is er de duofiets, waarop je met 2
personen naast elkaar zit en beiden de trap- bewegingen kunt maken. Maar natuurlijk is
zo’n fiets wel voorzien van aandrijving d.m.v. een elektro-motor, dat het trappen dus
gemakkelijk maakt.
Op zo’n manier kun je samen met een familielid, een kennis, een buurvrouw/buurman een
fietstocht maken, zodat degene die anders nooit meer op de fiets zit dit nu wel kan!
In Keldonk heeft men sinds dit jaar al ervaring met de duofiets en is men in het straatbeeld
er al een beetje aan gewend.
Als je denkt dat het zinvol is om zo’n duofiets hier in Zijtaart ook ter beschikking te
hebben, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u telefonisch doen
bij een van onze dorpsraadsleden of per mail naar ons mailadres
dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
In onze openbare vergadering van 5 november geven wij hierover concrete informatie; het
zou fijn zijn als we dan al een duidelijk beeld hebben van de belangstelling voor een
duofiets in Zijtaart. Vandaar dit artikel.
Met vriendelijke groet, Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H.Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 3 oktober 13.30 u. Pastor H. van Bemmel Huwelijksviering van Marcel Kreté en
Bianca van Zutphen.
Zaterdag: 4 oktober feest H.Franciscus 11.00 u dierenzegening op de binnenplaats van
Het Klooster door Pastor H. van Bemmel.
Zondag: 5 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor).
Wij gedenken: Piet en Martina Vervoort-van Kessel; Overl.oud. van den Hurk-van den
Nieuwenhuizen en zoon Jan; Overl.oud. Frans en Martha Reijbroek-van Montfort en
dochter Riny; Jrgt. Betsie van Rijbroek; Marinus en Sientje van Nunen-van der Burgt
(vanw. verjaardag); Overl.oud. Verbruggen-Ketelaars; Jans van Eert-Zomers en dochter
Tonny (vanw.trouwdag); Theodoor Kwak (vanw.verjaardag); Overl.oud. Wuijtenburg-van
Stiphout, zonen Martien, Johan en Toon en schoonzoon Evert; Jrgt. Wim van Schaijk.
Doop: 14.00 u, Daan: zoon van Jochem en Linda van der Linden-Vissers.

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)

(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
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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.
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.
Gevonden: Op fietspad Reibroekstraat fietscomputer
Sigma Sport, terugte halen bij Raaijmakers Drukwerk.

LET OP
Besturen van Verenigingen, de ZOV kalender voor
2015 is weer in voorbereiding.
Geef daarom tijdig de datums van uw evenementen en
vergaderingen door ( uiterlijk 1 november 2014).
Liefst per Email naar: M.Verbruggen@ziggo.nl of
info@raaijmakersdrukwerk.nl .
Je kunt het natuurlijk ook schriftelijk aanleveren en in
de brievenbus doen bij Martien of Bert.

Vrijdag 3 oktober: spellenavond
vanaf 19.00 uur.
Tevens start buurtkampioenschap
Keezen! (20.00 uur).
Spellencommissie “Zes!” organiseert
weer de 1e spellenavond van oktober!
Voor jong en oud staan de
gezelschapsspellen weer klaar. De
avonden zijn, vanaf dit seizoen, gratis
toegankelijk. Dus, mocht de entree een
barrière zijn geweest: vanaf nu bent u
gewoon welkom in onze dorpshuiskamer.
Binnenlopen en starten maar! Er kunnen
heel wat spellen gespeeld worden, getest
of uitgelegd gekregen worden. Om 23.00
uur sluit onze speelavond.
Groep 8
Heb je ondertussen groep 8 bereikt? Dan
ben jij ook welkom, natuurlijk tot zolang
je ouders/verzorgers het tijd achten om
terug naar huis te gaan.
Keezentoernooi voor buurtschappen en
wijken
De spellengroep “Zes!” heeft deze
formule bedacht. De uitnodigingen zijn
verstuurd en we hopen op een mooie
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respons. “Losse” teams kunnen ook meedoen: het team
speelt dan onder de straatnaam. Zorg om 19.30 uur
aanwezig te zijn. De inschrijving en indeling vraagt nu
eenmaal enige organisatie.
Tot vrijdagavond!
Spellengroep “Zes!” van EGZ Zijtaart

Rabobank Clubkas Campagne
Op 29 september jl. zijn enkele afgevaardigden van
verenigingen uit Zijtaart naar de informatieavond geweest
van de Rabobank over de sponsoring van verenigingen.
Er werd verteld dat de verenigingen voortaan op een andere
manier worden gesteund door de Rabobank. Een
vereniging/stichting kan tot en met 11 oktober 2014 via de
site
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/udenve
ghel/sponsoring/rabo_clubkas_campagne/ aan aanvraag
indienen . Hier is dus haast bij geboden.
Om als vereniging /stichting in aanmerking te komen, moet
wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ook deze
zijn te lezen via bovengenoemde site onder het tabblad
“voorwaarden”.
Voldoet je vereniging/stichting aan die voorwaarden, meld
je dan aan en geef het bestedingsdoel op. Het formulier is
makkelijk in te vullen en voor het bestedingsdoel hoeft
geen bedrag te worden vermeld en het hoeft niet financieel
onderbouwd te worden.
Na 11 oktober 2014 kan er dus geen bijdrage meer
worden aangevraagd vanuit de Clubkas Campagne voor
je vereniging/stichting voor het jaar 2015.
De leden van de Rabobank kunnen daarna op het project
gaan stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter het
geldbedrag kan zijn dat als vereniging/stichting wordt
ontvangen. Hoe dat precies in zijn werking gaat, is ook op
de site te lezen maar wordt te zijner tijd ook nog via
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang aan u kenbaar gemaakt.
Het is nu van belang dat de vereniging/stichting die in
aanmerking komt, tijdig reageert en het doel goed
omschrijft , zodat de mensen straks goed weten waarop ze
stemmen.
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4 oktober, Feest van de Heilige Franciscus van Assisi
Franciscus is in 1182 te Assisi, Italië geboren als zoon van een rijke koopman.
Hij kende een zorgeloze, comfortabele jeugd en wilde altijd ridder worden.
Franciscus is de stamvader van vele ordes en congregaties.
Hij predikte vrede, gelijkheid van mensen en deed afstand van aardse rijkdom.
Hij omarmde de armoede.
Daarom wordt hij ook wel de povorello genoemd, de kleine arme.
Liefde voor Gods schepselen stond centraal.
De prediking van Franciscus droeg een sterk sociaal karakter.
Franciscus inspireert vandaag nog vele mensen, katholiek of protestant.
Franciscus van Assisi was niet wat men noemt, ‘een man van de wereld’.
Hij was fysiek geen aantrekkelijke man, ook geen geleerde, geen edelman, maar hij was de man…. van de meest
universele invloed.
In heel de wereld slaat hij een storm los van bewondering en navolging.
Hij was belangrijk voor de kerk in die tijd.
Franciscus had de roepstem van God gehoord: Het geloof onder de mensen brengen.
Er zijn tientallen boeken over Franciscus geschreven en steeds lezen we daar, hoe hij begaan was met de armen. Hij
bracht Christus weer levend tussen de mensen.
Er staat in het evangelie van Mattheus: “Wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan, heb je aan mij gedaan”.
Franciscus was een levend evangelie.
Het zonnelied, dat hij op zijn sterfbed schreef en zong, is van grote betekenis geweest voor de Italiaanse literaire taal.
Hij stierf op 3 oktober in 1226, 44 jaar oud. In 1228 werd hij heilig verklaard.
Franciscus wordt afgebeeld in een bruin habijt en koord om zijn middel.
Hij is de patroon van kooplieden, handelaren, bloemisten, stoffeerders en dichters.
De kerk viert zijn feest op 4 oktober.
Zr. Germana van Ravestein

KBO
AGENDA
maandag 6 oktober 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 6 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 6 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 7 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 7 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 8 oktober 13.30 uur: Kaarten
onderdag 9 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 10 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 25 sept. 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
60 pnt.
Rikken:
1.Tiny v.Zutphen
122 pnt.
2.Jan v.Zutphen
96 pnt.
3.Henk v.d.Linden
43 pnt.
Poedelprijs: Lenie Henst
-30 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 23 september 2014
Lijn A
1
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
2
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
3
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo 57,08
4
Bert Kanters & Diny Kanters 54,17
5
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
52,08
(6)
Cees v. Hout & Jo Verhoeven 51,67
(6)
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
8
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
50,42
9
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
10
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
11
Ria Swinkels & Marietje v. Schayk
12
Riet v. Hout & Corry Kastelijn 36,67
Lijn B
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2 Hannie Habraken & Mien Vissers
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
6 Ben v.d. Steen & Mieke Toebast
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
9 Joke Petit & Maria Rijken
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
11 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
12 Mientje v.d. Tillaart & Adriaan v.d. Tillart

59,17
57,50

51,67
49,58
40,83
39,17

66,25
60,83
58,75
58,33
53,33
50,42
48,75
48,33
46,67
42,50
34,17
31,67
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KBO 2014 – 2015 26 sept 2014
Lijn A
1
Bert Kanters & Diny Kanters
61,81
2
Piet Thijssens & Riek Rijkers
57,99
3
Gerard Bekkers & Mari v.d. Steen
56,60
4
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
55,56
5
Cees v. Hout & Riet v. Hout
54,86
6
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
52,78
7
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
52,08
8
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
50,69
9
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
50,00
(10) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 44,44
(10) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
44,44
12
Mien Verhoeven & Mien Vissers
43,06
(13) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
37,85
(13) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
37,85
Lijn B
1
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
62,15
2
Ad Koevoets & Riet Koevoets
61,11
3
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
59,38
4
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 55,90
5
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
53,13
6
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
49,31
7
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 48,96
8
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
48,26
9
Cor Mollen & Mieke Toebast
47,92
10
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
46,18
(11) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 43,75
(11) Tonny Rijkers & Anny v.d. Hurk
43,75
13
José van Kempen & Fien Rooijakkers
43,40
14
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
36,81

De straatnamen van Zijtaart, een
verhaal apart

BILJARTEN
Regionaal Maandag 29 september 2014 St.Oedenrode A –
Zijtaart

wijzer te worden.
Bij straatnamen als de Pastoor Clercxstraat en Pater
Vervoortstraat kunnen we nog wel bedenken dat die iets te
maken hebben met de belangrijke rol die de katholieke kerk
speelde in de ontwikkeling van Zijtaart. Namen als
Boskamp en Grootveld maken duidelijk dat het
buitengebied van Zijtaart veroverd is op de natuur door
bosgrond te ontginnen en heidevelden af te graven. Maar
wat betekent Lein in de Leinserondweg? En als de
Erpsesteeg een oud weggetje naar Erp was en de Hoolstraat
de weg naar de buurtschap Hool, is Corsica dan de weg
naar dat Franse eiland bij Italië of is Napoleon destijds naar
Zijtaart verbannen? Wijst de straatnaam De Hemel erop dat
het in Zijtaart paradijselijke wonen is? Veel raadselachtige
namen die om een nadere uitleg vragen.

Mart.vd.Vorstenbosch
Wim v.d.Rijt
Wim v.Breugel
Martien Verkuijlen
Jan Foolen
Peter v.Kaathoven
Renée Wisse
Martien Vervoort

79
34
26
24
24
21
21
17

69
33
25
13
18
16
31
32

- Cor v.Zutphen 66 56
- Wim v.d.Sanden 49 17
- Tonnie v.Uden 30 27
- Tonn Verbruggen 21 34
- Cor Coppens
20 18
- Jan Rijkers
18 17
- Jan v.Uden
18 28
- Martien v.Zutphen 15 15

Wie in Zijtaart de
straatnaambordjes
bekijkt, komt daar heel
interessante
namen tegen. Je vraagt je
af waar die namen
vandaan komen.
Tijdens het maandelijkse Onderonsje in het Dorpshuis op
maandag 6 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur komt André
Velthausz met de bezoekers over die namen praten. Die
namen vertellen veel over het ontstaan van Zijtaart. Het
Onderonsje is gratis toegankelijk voor alle Zijtaartse
mensen van 55 jaar en ouder. Voor de bezoekers is er volop
gelegenheid om mee te praten.
Voor André Velthausz een mooie gelegenheid om nog wat

Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 6 oktober van 10 tot 11u
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop
gelegenheid om met andere dorpsgenoten deze morgen
mee te praten over onze straatnamen.
U komt toch zeker ook?
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Geweldige resultaten tijdens
majorettewedstrijd in Someren!

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 5 oktober, De Stuw, pauze in Sambeek, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 5 oktober, De Stuw, pauze in Sambeek, 80
km, vertrek 8.30 uur.

Voor meer info zie de vernieuwde site:
www.VOW.nl
VOW Jeugd 4 oktober 2014
A1
A2
C1
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
MB1
MB2
MD1
MD2
ME1

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

Boekel Sport A2
Rhode A4
Blauw Geel'38/JUMBO C5
Gemert D4
Erp D4
ELI E1G
Gemert E7
Mariahout F1G
Stiphout Vooruit F5
DVG F5
Sambeek MB1
Irene MB1
Hapse Boys MD1
Gemert MD1
Berghem Sport ME1

14:45u
14:30u
13:00u
13:00u
12:15u
10:30u
9:30u
10:30u
10:30u
9:30u
14:30u
11:30u
12:30u
10:30u
10:00u

VOW Senioren 5 okt 2014
14:30u
12:00u
10:00u
12:00u
11:30u
10:00u

SES 1
VOW H1
Rhode 4
VOW H2
VOW H3
Boerdonk 3
Blauw Geel'38/JUMBO 15
VOW H4
VOW VR1
Avesteyn VR1
VOW VR2
Ollandia VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 27 sept 2014
SCMH
VOW vet

1–3

VOW Senioren 28 sept 2014
VOW H1
SDDL 1
VOW H2
Blauw Geel'38/JUMBO 5
Blauw Geel'38/JUMBO 12 VOW H3
VOW H4
Nijnsel/TVE Reclame 5
Avanti'31 VR1 VOW VR1
Nijnsel/TVE Reclame VR2 VOW VR2

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

VOW Veteranen 4 okt 2014
16:30u
VOW Vet

Volkel

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Afgelopen zondag vertrokken we al om 7.30 uur voor de
majorettewedstrijd in Someren. Maar het vroege opstaan
werd beloond.
Als eerste mocht ons D-team optreden met Fleur, Liz en
Vera. Voor de tweede keer deden ze mee aan een wedstrijd
en dat is dan best heel spannend. Maar het ging goed met
hun stewardessenshow en ze behaalden meer punten dan in
de vorige wedstrijd. Ze kwamen maar 0,7 punten te kort
om zich te plaatsen voor het Brabants Kampioenschap!
Als tweede mocht Yvanka van de Biggelaar de
wedstrijdvloer betreden. Dit keer ging haar wintershow
wederom erg goed en behaalde zij 70,2 punten. Dit betekent
promotie naar de middenklasse!
Ook bij het C-team ging de heel goed. Anne, Hieke, Marit
en Yentle dansten heel gelijk en stoer op muziek van
Michael Jackson. Dit leverde 64,2 punten op en daarmee
plaatsten ze zich voor het Brabants Kampioenschap.
Het Duo Yvanka van de Biggelaar en Roselin Raaijmakers
maakten indruk op de jury met hun show op muziek van
Pink. Ze behaalden dan ook 70,4 punten en promoveren
naar de middenklasse!
Ook bij Yentle van de Biggelaar ging de show op muziek
van Brave veel beter dan de vorige keer. Ze straalde op de
wedstrijdvloer en behaalde 66 punten en een ticket voor het
Brabants Kampioenschap.
Tot slot mocht het D-team, bestaande uit Alicia, Floor,
Joanita, Joelle, Marit, Roselin en Yvanka hun show op de
muziek Dark Horse aan de jury tonen. Doel was promotie,
aangezien ze hiervoor vorige keer maar 0,4 punten te kort
kwamen. Dat werd helaas niet behaald, maar ze kregen toch
68,9 punten voor hun routine. Op 19 oktober nemen ze deel
aan een wedstrijd in Waalwijk, dus opnieuw een kans om te
promoveren.
We kijken terug op een dag met geweldige resultaten.
Iedereen van harte gefeliciteerd!!
We gaan nog even hard trainen en dan zullen we op 8 en 9
november Zijtaart met 5 optredens vertegenwoordigen
tijdens de Brabantse Kampioenschappen in Waalwijk.
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In het partijprogramma van DDB staan 2 zaken opgenomen
over een mogelijke fusie:
1. Een fusie met Sint-Oedenrode en Schijndel dient verder
vorm te worden gegeven als opmaat naar een grotere
gemeente. Wel dienen hierbij de belangen van dorpen
en wijken gewaarborgd te blijven.
2. Gemeentelijke herindeling met Sint-Oedenrode en
Schijndel per 2018 voltooid of zo eerder als mogelijk.
De gesprekken daarover in de diverse werkgroepen zijn
volop gaande om de opgestelde doelen te gaan realiseren,
zo ook de commissie die zich bezighoudt met de naam van
de nieuwe fusiegemeente. Inwoners van Schijndel, SintOedenrode en Veghel hebben bijna 600 namen ingestuurd
voor de nieuwe, gezamenlijke gemeente. De inwoners van
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel bepalen dus wat de
naam van de nieuwe gemeente wordt.
We kunnen gaan kiezen uit de volgende namen:
¾ Koevering
¾ Land van Rode
¾ Meierijstad
De digitale stembussen gaan vanaf maandag 6 oktober
open. Inwoners van de drie gemeenten van 12 jaar en ouder
kunnen met hun BSN-nummer een stem uitbrengen. Voor
inwoners die niet zelf of met behulp van anderen digitaal
kunnen stemmen, zijn in de drie gemeentehuizen én in
andere openbare gelegenheden stembussen en
stemformulieren beschikbaar. De diverse
verzorgingstehuizen worden persoonlijk bezocht om daar
de bewoners in de gelegenheid te stellen ook te stemmen.
De stembussen sluiten op vrijdag 17 oktober om 17.00 uur
en op woensdag 19 november wordt de uiteindelijk uitslag
bekend gemaakt.
U brengt toch ook uw stem uit!
Namens de fractie van DDB
Marja van der Heijden, raadslid DDB

Nachtelijke afsluiting
op- en afrit 11 Veghel (A50)
Van maandag 6 tot en met woensdag 8 oktober voert
Rijkswaterstaat in Veghel werkzaamheden uit ter
hoogte van de brug in de A50. Het gaat om
asfalteringswerkzaamheden. Daarnaast wordt er
wegmarkering aangebracht. Om de weggebruikers zo
min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden ’s
avonds en ’s nachts plaats.
Op- en afrit 11 Veghel afgesloten
Oprit 11 Veghel (A50) vanuit Nijmegen/Oss richting
Eindhoven is afgesloten voor het verkeer van:
·
Maandag 6 oktober 21.00 uur tot dinsdag 7
oktober 06.00 uur.
Afrit 11 Veghel (A50) vanuit Eindhoven richting
Nijmegen/Oss is afgesloten voor het verkeer van:
·
Dinsdag 7 oktober 21.00 uur tot woensdag 8
oktober 06.00 uur.
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De omleidingsroutes staan ter plaatse met gele borden
aangegeven.
Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht
weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang
vinden en worden ze opnieuw ingepland.
Brug verhoging
Rijkswaterstaat heeft begin augustus de J.J. Ewellbrug in de
A50 in Veghel met 1 meter verhoogd. Er moeten nu ter
hoogte van de brug nog enkele afwerkingswerkzaamheden
worden uitgevoerd.
De brug is verhoogd om grotere schepen (met 3 lagen
containers) over de Zuid-Willemsvaart te laten varen.
Bedrijven en havens langs het kanaal zijn hierdoor beter
bereikbaar, wat een impuls zal geven aan de Brabantse
economie. Ook betekent het minder files en CO2-uitstoot:
een schip met 3 lagen containers haalt ongeveer 56
vrachtwagens of 100 bestelauto’s van de weg.

Kinderkleding en Speelgoedbeurs JJC Erp
Donderdag 16 oktober is er in het Jeugd en Jongeren Centrum
JJC aan de Ottenstraat in Erp van 19.00 tot 21.00 uur een
gezellige kinderkleding- en speelgoedbeurs, waar men zijn
tweedehands kinderkleding en speelgoed kan aanbieden. De
entree is € 1,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Er zijn
nog enkele tafels te huur, kosten € 10,00 per tafel, afmeting
2.50x0.75m. Aanmelden kan op vlooienmarkt@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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ze? Wat weten wij van vogeltrek? Aan de hand van
waarnemingen en onderzoeken kunnen hooguit wat tipjes
De dagen worden korter en het motorseizoen loopt weer ten
van de sluier worden opgelicht. In de lezing worden al de
einde.
genoemde aspecten aangestipt. Voor zover er ten minste
Daarom organiseren wij als motorclub Veghel op zondag 5
iets over bekend is, want mysterieus is het. Dat mag het ook
oktober de "In 't Vet" rit. De tocht zal ca 200 km zijn en
wel een beetje blijven", aldus Martien Helmig.
gaat een stukje Duitsland in. We verzamelen en vertrekken
De lezing begint om 20.00 uur en u bent van harte welkom
om 11:00 uur bij D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in
op basisschool De Bunders, Buitendonk 3 in Veghel
Mariaheide. Deelname is gratis voor iedereen met een
Informatie bij Karin Koppen, tel.( 0413) 21 02 16 en
motor. Voor informatie over onze club kijk op
www.ivn-veghel.nl.
www.motorclubveghel.nl

Motortocht Motorclub Veghel

Bijeenkomst voor rouwenden mensen

Open Errup bandwedstrijd

A.s. zaterdag 4 oktober organiseert het Steunpunt
Rouwbegeleiding Veghel weer haar jaarlijkse koffie/ontmoetingsochtend voor mensen die iemand in hun naaste
omgeving verloren hebben aan de dood.
Er is veel ruimte voor gesprek en tevens zal er uitleg
gegeven worden over de lotgenotengroep “Samen Rouwen”
die dit najaar weer met een nieuwe groep van start gaat. U
bent van harte welkom in het parochiecentrum van de
H.Lambertuskerk, Burg. de Kuyperlaan 1 in Veghel om
10.00 uur. De koffie staat klaar!

BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor
beginnende bands, organiseert dit najaar weer de Open
Errup bandwedstrijd. Via 3 voorrondes en finale strijden 12
bands om twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse
Koningsdag festival.
De 1e voorronde is zondag 19 oktober met de bands
BlackHoleSun, Crowning The Apes, Paramatman en In The
Attic. In een sfeervolle zaal met een ‘vette’
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een
wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring
opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg
uit die oefenruimtes en proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Dus Come in en
Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op
breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Lezing IVN: 'Mysterieuze Vogeltrek'
Dinsdag 7 oktober houdt Martien Helmig een lezing over
de 'Mysterieuze vogeltrek' bij natuurvereniging IVN
Veghel.
"Vogels trekken. Uit onze omgeving trekt de ene soort weg
naar zuidelijke streken en de andere komt uit noordelijke.
Veel soorten vertrekken, terwijl andere exemplaren van
dezelfde soort bij ons overwinteren. Sommige soorten
trekken helemaal niet, zwerven hooguit wat. Wat beweegt
die vogels? Waarom trekken ze en waarheen? Hoe weten ze
hoe en waarheen ze moeten vliegen? Welke route kiezen

Creatief aan de slag in ateliers MIK
Pieter Brueghel
Er zijn nog volop mogelijkheden voor jong en oud om aan
te sluiten bij één van de creatieve cursussen van MIK Pieter
Brueghel in de prachtige werkplaatsen, ateliers en studio’s
op de Noordkade die volop inspiratie uitstralen. Heerlijk
tekenen en schilderen samen met anderen? Zelf boekjes
ontwerpen en inbinden? Aan de slag met het smidsvuur?
Een uniek beeld opbouwen uit klei? Je foto’s analoog
ontwikkelen in een echte Donkere Kamer? Foto’s maken in
de fotostudio? Of met textiel experimenteren en zelf
kleding ontwerpen?
Weet je niet zeker of iets bij je past? MIK Pieter Brueghel
geeft je graag persoonlijk advies; telefonisch of aan de
receptiebalie in de NoordKade. Je kunt met vijf proeflessen
ontdekken waar je hart ligt: slechts € 80,00 voor
volwassenen, € 40,00 voor kinderen en voor jongeren €
47,50. De bijeenkomsten voor schilderen en tekenen,
beeldhouwen en boetseren, smeden, boekbinden en textiel
bewerken vinden verspreid over de week plaats. Er is vast
wel een tijdstip dat bij je past. Extra bijzonder is de
professionele opleiding tot smid, die midden oktober start.
Na afronding van deze cursus ontvang je een certificaat en
mag je jezelf assistent-siersmid noemen. Meer info
www.mikweb.nl of bel (0413) 78 20 00.
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Dat joch haalt me het bloed onder de nagels
vandaan……..(over stiefgezinnen)
Marieke en Willem zijn misschien te snel gaan
samenwonen. Haar kinderen (jongens van 13 en 15 jaar)
leken zich de eerste weken prima te voelen. Hoewel de
oudste wel wat kritisch op Willem kon reageren, liep het
redelijk goed.
Na een half jaar kwamen de problemen. Willem was vaak
moe als hij thuiskwam van zijn werk. Dan wilde hij rust.
Maar kinderen hebben daar geen boodschap aan. Als
Willem thuiskwam, had Marieke al buikpijn omdat ze wist
dat hij dan een kort lontje had. Hij verdroeg dan niks van de
kids.
Willem verloor zijn baan en was voortaan hele dagen thuis.
Hij was soms ronduit chagrijnig en uiteraard werden de
kinderen op hun beurt ook steeds minder vriendelijk tegen
hem. Marieke trok partij voor haar kinderen, want zij
konden het niet helpen dat Willem zijn baan kwijt was.
Marieke en Willem kregen steeds vaker ruzie en als zij
thuiskwam van haar werk, had Willem niet altijd gewassen,
gestreken en gekookt. Soms kon hij het niet opbrengen, als
vooral de oudste weer een opmerking had gemaakt. Want
steeds vaker “plaagde” hij Willem met de term
“huismannetje”, terwijl Willem zich ellendig voelde over
zijn werkloosheid.
Het paar meldde zich bij mij, maar Willem gaf aan dat het
probleem bij Yvo (de oudste) lag. De jongste gaf weinig
problemen, maar Yvo met zijn opmerkingen….. Hij wilde
dat ik Yvo ging leren zich “normaal” te gaan gedragen.
Marieke werd boos: Yvo is nog een kind. Willem
onderbrak haar: Hij is potverdomme al
15 jaar, hij mag onderhand wel eens
beseffen wat ik allemaal voor hem doe!
Dit soort ruzies vonden dagelijks plaats.
Ze wilden allebei iets anders van mij
horen: Volgens Marieke was het kind
onschuldig, volgens Willem was hij de
oorzaak van bijna alle ellende. Hoewel
kinderen vooral reageren op wat er
gebeurt, doen zij wel degelijk ook zelf
iets, wat je als “negatief” kunt labelen.
De stiefouder ziet vaak bepaald gedrag
als “tegen hem/haar” gericht, terwijl het
puur loyaliteit is met de eigen afwezige
ouder. Kinderen zijn loyaal en door de
stiefouder “af te wijzen”, voelen zij zich
meer loyaal naar hun eigen ouder.
Afwijzing is dus logisch en te
verwachten. Het heeft niks met jou als
stiefouder te maken. Je hoort wel eens
van kleine kinderen die het eten van
stiefmoeder niet eten omdat ze loyaal
willen zijn aan hun moeder. Dit
voorbeeld was een aanzet voor Willem
om te begrijpen dat Yvo niet zozeer
negatief deed tegenover hem, maar
tegenover de rol die Willem vervult
(stiefouder). Hierna kon Willem

1 okt. – 8 okt. 2014

pagina 

gaandeweg beter kijken naar zijn eigen aandeel in de
problemen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Eigentijdse Argentijnse tango van San
Telmo Lounge
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
kan men op zondagmiddag 5 oktober weer genieten van een
bijzonder concert. Deze keer de eigentijdse Argentijnse
tangoformatie San Telmo Lounge. Het is vanwege hun
bijzondere binding met Veghel dat zij CHV Noordkade in
Veghel aan zullen doen. Ze waren al twee keer eerder te
gast in Veghel en die indrukwekkende concerten trokken
toen veel publiek. De zaal is open om 14.00 uur. De
toegang is gratis, een vrije gift is altijd welkom.

Muzikale Mannen met Baarden in
De Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
kan men op vrijdag 3 oktober terecht voor gezelligheid en
live muziek. Onder de titel ‘Freaky Friday’ verzorgt
Stichting Cultuur Haven Veghel in samenwerking met
programmeur Ad van Meurs om de week een leuk muzikaal
optreden. Deze keer ‘Mannen met Baarden’. De zaal is
open vanaf 20.00 uur, aanvang optreden 21.00 uur. De
toegang is gratis en een vrije gift is altijd welkom.

