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KERKBERICHTEN H. Lambertus
Zijtaart
Zondag: 8 februari 9.30 u. Woord- en
Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jans van Eert-Zomers en dochter
Tonny (nms.de biljartvrienden); Jrgt. Marinus en
Sientje van Nunen-van der Burgt; Jrgt. Mies en
Anneke van Zoggel-van der Linden, zoon Hans en
dochter Marion.
Gedoopt:
Lynn: dochter van Remco van den Baar
en Joyce van Osch
Sieb: zoon van Pieter en Lieke van Dijk-van
Asseldonk

Fantastisch resultaat Rabobank
Clubkas Campagne!
Op donderdag 29 januari werd in de Blauwe Kei de uitslag
van de Rabobank Clubkas Campagne 2014 bekendgemaakt.
Vier Zijtaartse verenigingen hadden zich aangemeld voor
deze campagne.
Er werd een bedrag van € 110.000,00 verdeeld onder de
171 aangemelde verenigingen in de regio Uden Veghel.
Leden van de Rabobank regio Uden Veghel konden
stemmen.
Er zijn bijna 32.000 stemmen uitgebracht. Het hele bedrag
is op basis van de uitgebrachte stemmen verdeeld, waardoor
elke stem € 3,44 waard was.
Tijdens een goed georganiseerde en gezellige avond werd
de uitslag bekendgemaakt.
De aangemelde Zijtaartse verenigingen zijn ontzettend blij
met het geweldige resultaat:
• Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) –
Aanschaf nieuwe AED-trainers; 541 stemmen €
1.861,00.
• Fanfare Sint Cecilia Zijtaart – “Muzikaal
onderwijs voor de basisschoolkinderen mogelijk
maken”; 466 stemmen € 1.603,00.
• Carnavalsvereniging De Reigers – Nieuwe
danspakken (roze) dansmariekes: 392 stemmen €
1.348,00.
• Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf nieuwe
netten voor 4 tennisbanen: 323 stemmen €
1.111,00.
Alle stemmers hartelijk bedankt voor het stemmen. De
vier verenigingen kunnen nu hun plannen dankzij u gaan
uitvoeren!
Carnavalsvereniging De Reigers
Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) Zijtaart
Fanfare St. Cecilia
Tennisvereniging Zijtaart

Prikpost in Zijtaart.
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De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Meldpunt Thuiszorg
0900-8803
Vivaan, Ouderenwerk
(0413) 36 73 09
Centraal Alarmnummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844
Brandweer direct
(073) 612 31 23
Ambulance direct
(0412) 63 15 15
Stadhuis Veghel
14 - 0413
Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413
Basisschool "Edith Stein"
(0413) 36 51 68
Tennispark Zijtaart
(0413) 76 90 25
Dorpshuis Zijtaart
(0413) 36 66 79
De Vonders (VOW)
(0413) 35 03 77
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart
0900 8844

AED locaties in Zijtaart
deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.
VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders
Zijkant kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart
0413 - 35 03 77
Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 55
5465 RE Zijtaart
0413 - 36 36 38
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
Nog 2x om d 14 dagen wk 7 en wk9

Aangeboden
Gemengd openhaard- kachelhout.
A-keuze € 45,00 p/ m3 B-keuze € 40,00 p/ m3
In Zijtaart gratis thuis bezorgd.
Gebr. Klomp tel. 06-51.14.44.87.
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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.

Spellenavond “Zes!” 6 feb. 19.00 –
23.00 uur en……
“Zes!”
Buurtkeezencompetitie 5e ronde.

4 febr. 2015 – 11 febr. 2015

pagina 2

Carnavalsmiddag
Jong Nederland Zijtaart organiseert dit jaar weer een
carnavalsfeest voor de allerjongsten van Zijtaart (van 0 jaar
tot en met groep 3). Compleet met disco, schminken,
spelletjes, ranja en versnaperingen.
Allemaal gratis!
Woensdag 11 februari van 14:30 tot 16:00 uur.
 Disco
 Schmink
 Knutselen
 Spelletjes
 Ranja
 Snoepjes
 Koffie & thee voor de
ouders
Natuurlijk verwachten we je in je mooiste carnavalsoutfit
om met alle andere kinderen te komen spelen!

Carnavalsavond

Ook dit jaar organiseert Jong Nederland een
Het wordt ’s avonds weer druk in ons
carnavalsavond voor iedereen vanaf groep 4 tot en met
dorpshuis “Het Klooster” op 6 februari. Nog groep 8! Op deze avond zijn leden en niet-leden van harte
slechts enkele rondes zijn er te spelen van
welkom om gezellig te komen feesten op de
het populaire “Keezen” spel. Maar, de
carnavalskrakers van DJ Piet-TON! Natuurlijk wordt er ook
competitie is nog niet gelopen: vrouwe
gedacht aan versnaperingen en ranja. Trek vooral je
mooiste carnavalspak aan want de mooist verklede kinderen
Fortuna kan zomaar haar gedachten
maken kans om uitgeroepen te worden tot prins en prinses
wijzigen en het geluk aan een ander team
schenken. Een wending kan geruisloos plaatsvinden.
Jong Nederland 2015!
Spel van de avond: Acquire.
De carnavalsavond is op 12 februari 2015 van 18:30 tot
Liefhebbers van tafel(bord)spellen opgelet!
20:00 uur in de blokhut en alles is natuurlijk gewoon
Als introductiespel komt nu “Acquire” om de hoek kijken. gratis!
Een spannend hotel aandelenspel. Het lot bepaalt of je een
We zien jullie dan!
hotel mag stichten en de benodigde aandelen kunt kopen.
p.s. kijk op www.facebook.com/jongnederlandzijtaart en
Maar is je investering een goede? Dat bepaalt het verdere
maak kans op een VIP-arrangement!
verloop van het spel. Door handig te kopen en te verkopen
(je mag ook aandelen van de concurrentie kopen) wordt je
Wie gaat er met het
hotel machtiger en krachtiger. Winnaar is degene die het
beste heeft geïnvesteerd in de juiste aandelen. Een spel van mee op vakantie in Someren 2015
hoop en gevoel voor de juiste beslissing. Een aanrader.
’s Avonds wordt de spellenavond gehouden, tezamen met
In week 16 (van 13 april tot/met 18 april) gaat het Rode
het buurtkeezen gebeuren.
Kruis afd. Veghel met een groep van 9 gasten voor de
Zaal open vanaf 19.00 uur. Buurtspelers: graag om 19.45
jaarlijkse vakantieweek naar Someren.
aanwezig.
Er zijn nog “twee plaatsen” beschikbaar voor gasten uit
Veel spelplezier!
Zijtaart.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.
De gehele week is onder begeleiding van een professioneel
team van 7 personen.
De kosten bedragen € 350,00.
Hierbij is inbegrepen:
•
24 uur professionele zorg (verzorgende IG)
•
Uitstapjes met de Rode Kruis bus
•
Gezellige avondactiviteiten
•
Rolstoelen aanwezig
•
Elke dag heerlijke, verse maaltijden
•
Tijd voor ontspanning en buiten wandelen in een
bosrijk gebied

Rode Kruis

Heb je interesse, neem dan vóór 1 maart 2015 contact op
met:
Ine Habraken, Boskamp 2, 5465 RX Zijtaart, tel. (0413) 34
29 17, email harrie-habraken@home.nl
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Frans v Leuken
Gerard Oppers
Willy Henst
Cor v Zutphen
Jan vd Oever
Rien v Tiel
Martien v Zutphen

KBO
KBO AGENDA:
Maandag 9 februari 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 9 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 10 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 10 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 10 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 10 februari 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 12 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 12 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 12 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 12 februari 13.30 uur: Kaarten
KBO Kaarten:
De uitslag van donderdag 29 januari 2015:
Jokeren:
1.Maja Rovers
90 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
141 pnt.
2. Marjo Vissers
110 pnt.
3. Lenie Henst
85 pnt.
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmeer
-76 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren
KBO Biljarten
Nederlaag
Toernooi
Zijtaart
Rien Kemps
35 30
Cor Coppens
20 29
Mart v Zutphen
15 8
Wim vd Sanden
49 54
Jan vd Oever
17 20
Chris v Helvoirt
24 13
Jan de Wit
28 16
Cor v Zutphen
66 75
Tonn Verbruggen 21 24
Tonnie v Uden
30 39
100.9%
Biljartclub KBO
Jan vd Oever
Johan v Zutphen
Cor Coppens
Martien v Zutphen
Chris v Helvoirt

28-1-2015
Boerdonk
- Toon Bevers
33 35
- Henk Biemans
22 20
- Harry v Asseldonk 16 16
- Tonny vd Velden 37 32
- Janus Bekkers
20 6
- B Bekkers
25 32
- Mart vd Akker
27 22
- Theo Donkers
41 51
- Jan Bekkers
25 19
- G Brugmans
27 31
98.1%

29-jan-2015
18 10 - Piet vd Hurk
38
18 6 - Rien v Tiel
22
21 20 - Willy vd Berkmortel 25
14 8 - Tonnie v Uden
31
19 8 - Cor v Zutphen
61

42
12
30
61
18
28
14

46
4
18
61
16
35
19
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Wim vd Sanden
Tonn Verbruggen
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Tonnie v Uden
Cor v Zutphen
Wim Kremers

49
9
10
22
29
74
30

Bridge Zijtaartse Bridge Club 27 jan 2015-02-03
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
61,88
2 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
59,31
3 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
56,84
4 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
55,49
5 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
53,30
6 Bert Kanters & Diny Kanters
52,15
7 Ad Koevoets & Hannie Habraken
50,28
8 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
49,34
9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
49,20
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
46,98
(11) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,08
(11) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
46,08
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
42,92
14 Clasien Nolle & Trudy Smulders
41,98
15 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
38,19
Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Marietje v.d. Wijgert 59,74
2 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
59,32
3 Anneke Jans & Maria Pepers
57,03
4 Joke Petit & Maria Rijken
54,43
5 Hein de Wit & Jo de Wit
51,15
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
50,94
7 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
48,70
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
44,90
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
42,28
10 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
40,57
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
40,22

Bibliotheekpunt Zijtaart
33
7
26
18
62

49
29
24
22
31
61
24

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Bridge KBO 30 jan 2015
Lijn A
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Cees v. Hout & Riet v. Hout
3 Jan Langenhuijsen & Cor Mollen
4 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Theo van Dijk & Toos van Dijk
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
8 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
9 Mien Verhoeven & Mien Vissers
10 Ad Koevoets & Riet Koevoets
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
13 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
14 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
15 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
16 Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4 Lenie Swinkels & Ria Swinkels

58,60
58,54
57,32
56,34
56,16
54,26
52,98
50,33
47,92
47,02
46,43
46,13
43,15
41,96
41,49
41,37
66,00
60,00
53,75
52,50
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Toon v. Creij & Wim v. Os
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Jeanne Peters & Geert Putmans
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
Henk v.d. Linden & Albert van de Hurk
Tonn Verbruggen & Fien Rooijakkers
Wim Koekkoek & Coby Koekkoek
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

52,00
51,67
47,92
47,50
45,83
45,50
45,00
44,58
39,50

Geachte heer, mevrouw,
De zorg in Nederland wordt anders ingericht. Het uitgangspunt van de overheid
is dat u zoveel mogelijk uw eigen regie en zelfredzaamheid bepaalt. Dit vraagt
een andere kijk naar de zorgvraag. Dit is nodig om de zorg goed, toegankelijk
en betaalbaar te houden. De afgelopen periode bent u hierover mogelijk al geïnformeerd
door uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Ook kranten, tv en radio
hebben veel aandacht besteed aan de veranderingen in de zorg. De wetgeving
verandert, onderdelen van zorg worden opgesplitst en ondergebracht in nieuwe
wetten.
Wij nodigen u en uw mantelzorgers graag uit voor een bijeenkomst om uitleg te
geven over de veranderingen in de zorg.
Datum: vrijdag 27 februari 2015
Aanvang presentatie: 19:00 uur
Sluiting: 21:00 uur
Plaats: Zijtaart, Café - Zaal Kleijngeld
Bent U nieuwsgierig geworden en wilt u komen luisteren naar de informatie-avond
neem dan contact op met Thuiszorg Odendael: telefoonnummer 0413-491800.
Mailen kan natuurlijk ook. E-mail: thuiszorg.odendael@brabantzorg.eu.
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.
Met vriendelijke groet, Wijkteam E-Z
BrabantZorg Thuiszorg Sint-Oedenrode
Teammanager Thuiszorg
Thea van der Velden- de Beer
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Eerste carnavalskrant overhandigd
Vol trots overhandigde de krantencommissie afgelopen
vrijdag de eerste exemplaren van de Reigerkrant aan Prins
Mark d’n Urste, Jeugdprinses Nienke, Jeugdprins Luuk en
hun adjudanten. Afgelopen zaterdag is de krant in Zijtaart
in de bus gevallen.
De 42e editie is een bijzondere, want het is de eerste editie
die in fullcolour gemaakt is. Er gaat heel wat aan vooraf
voordat de krant gepresenteerd kan worden.
Het begint allemaal in september met
het verzamelen van de ingrediënten.
Carnavalsgroepen en
vriendengroepen worden benaderd of
ze een paar pagina’s van de krant
willen vullen. Er wordt geïnterviewd
en de foto’s worden uitgezocht.
Daarnaast worden de mappen voor de
advertentie-ophalers klaargemaakt.
Na het persoonlijke contact kunnen
de advertenties eventueel worden
aangepast. Dan kan eindelijk de
opmaak beginnen om van alle
verzamelde onderdelen een geheel te maken waarin het
motto van de prins ook nog eens naar voren komt.
Al met al een hele klus, waar met veel plezier en de nodige
stress aan gewerkt is.
De krantencommissie is trots op het resultaat en wenst
iedereen veel lees- en kijkplezier bij het doornemen van de
krant.
Mocht u geen krant ontvangen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Gerjanne van de Ven, tel. (0413) 37 74 85.
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 7 febr. 2015
A1
vrij
A2
vrij
C1
thuis Avesteyn C3
D1
uit
Blauw Geel D6
D2
uit
Avesteyn D2
E1
uit
Udi'19 BB E3G
E2
thuis Venhorst E2
F1
thuis Venhorst F1
F2
uit
Eli F2
F3
thuis VOW F4
F4
uit
vow F3
MB1 thuis MVC MA1
MB2 thuis EVVC MB1
MD1 vrij.
MD2 uit
Avesteyn Md1
ME1 vrij

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

VOW Vet 8 febr. 2015
14:30u VOW Vet
VOW A-1
VOW Senioren 8 febr. 2015
14:30u SDDL 1
VOW H1
10:00u Blauw Geel'38/JUMBO 5
VOW H2
Vriendschappelijk 11:00u VOW H3
EVVC 4
10:00u Nijnsel/TVE Reclame 5
VOW H4
11:30u VOW VR1
Avanti'31 VR1
10:00u VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW al de te spelen wedstrijden werden afgelast
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wordt aangeleerd door middel van akkoorden met daarbij
tokkels en slagtechnieken. Al na enkele lessen kan er een
leuk lied gespeeld worden op gitaar. Ook wordt er bij het
gitaarspelen gezongen zodat het samen een heel mooi
geheel wordt. Als de groep op korte termijn compleet
gemaakt kan worden, zal deze begin maart 2015 van start
gaan. De lessen vinden in de even weken plaats.
Momenteel bestaat de gitaarclub al uit 45 gitaristen.
Gitaarclub Pizzicato is gevestigd in het Dorpshuis in
Zijtaart en de repetitiedag is op donderdag avond. Ook
kinderen vanaf 9 jaar zijn nog welkom om aan te sluiten in
de beginnersgroep. Voor meer info en aanmelding tel.
(0413) 85 23 52 of Pizzicato@live.nl

Ruitersport Zijtaart – goede scores behaald
door onze ponyruiters
Voor Nikki van den Hoogen vond afgelopen weekend haar
eerste wedstrijd plaats samen met haar pony Cocktail. Ze
vormen een goed team want ze werden direct 2e !
Lieke Blokx won wederom met haar pony Tanja’s Lizzy.
Ze blijft goed scoren.
Aankomend weekend is het de beurt aan de ponyruiters om
te schitteren op de Brabantse Kampioenschappen!

Er start ook een beginnersgroep voor
volwassenen!
Naar aanleiding van de advertentie dat Gitaarclub Pizzicato
gaat starten met een nieuwe kinder-jeugdgroep is er ook
onder de volwassenen veel interesse getoond om gitaar te
willen leren spelen. Vandaar dat er ook is besloten om een
nieuwe beginnersgroep voor volwassenen te starten op
korte termijn. Ben je tussen de 18 en 60 jaar, heb je altijd al
gitaar willen spelen en vind je het leuk om dat in een groep
te doen, meld je dan snel aan. Het gaat om een
beginnersgroep, ervaring is dus niet nodig. Gitaarspelen

De behaalde resultaten
Dressuur Nistelrode
Klasse CDE-B
Nikki van den Hoogen

Pl.
Pnt.
Cocktail

2e

198

Klasse AB-L2/M1
Lieke Blokx

Tanja’s Lizzy 1e

181
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Bond van Alleengaanden Kring Uden
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Gemeente informatie

Uitnodiging carnavalsmiddag
Beste dorpsgenoten,
Beste leden,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een
leuke carnavalsmiddag op woensdag 11
februari 2015, welke wij willen houden
bij AquaRest (Wildhorst), Meerstraat 30B, 5473 VX
Heeswijk-Dinther, tel. (0413) 29 18 00.
De muziek tijdens deze middag wordt verzorgd door Ad
Goossens, die dans- en carnavalsmuziek zal spelen. Voor
iedereen volop gelegenheid om te dansen en te hossen of
om gewoon naar de muziek te luisteren. Het zou leuk zijn
als je (een beetje) verkleed komt. Een hoedje of een leuk
sjaaltjes zijn al voldoende. We willen het zo gezellig
mogelijk maken.
Ook hebben wij voor deze middag een tonprater
uitgenodigd in de persoon van Eddy van de Elzen. De zaal
is open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur met 1x
koffie/thee met iets lekkers. Ook is er een gratis consumptie
en zal er deze middag enkele keren met een hapje worden
rond gegaan. Hapjes die passen bij carnaval vieren. Laat je
verrassen.
De kosten voor deze gezellige middag hebben we zo laag
mogelijk gehouden en zijn € 10,00: te voldoen bij
binnenkomst van de zaal. Om 17.00 uur willen we deze
middag afsluiten.
Wij hopen weer velen van u te ontmoeten en wensen jullie
een fijne en gezellige carnavalsmiddag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo.
tel. (0492) 32 17 33 of tel. (06) 224 901 71
E-mail : toon@vberlo.nl
Contactpersoon: Zijtaart : Henk vd Ven

Hierbij weer een overzicht van een aantal besluiten die in
het College of in de Gemeentedaad genomen zijn.
Parkeren vrachtwagens op industrieterrein.
In samenwerking met het bedrijfsleven en politie is door het
college een oplossing geformuleerd voor het parkeren van
vrachtwagens op het industrieterrein. Er is nu voor bepaalde
tijden een parkeer- en overnachtingverbod vastgelegd. Er
zijn nog overnachtingsmogelijkheden op privéterreinen van
bedrijven of op parkeerplaatsen aan de A50.
Participatiewet voor arbeidsbemiddeling
Samen met 11 andere gemeenten is het beleidkader voor de
participatiewet vastgelegd. De gemeente is nu
verantwoordelijk voor bemiddeling van
arbeidsgehandicapten richting regulier werk. Zoveel
mogelijk wordt regionaal afgestemd voor een effectieve en
efficiënte uitvoering richting werknemers en werkgevers.
Met IBN wordt een duurzame pilot opgezet.
Subsidie werkgroep Zorg en Welzijn Keldonk
De gemeente heeft besloten een startsubsidie toe te kennen
aan de Werkgroep Zorg en Welzijn Keldonk. Deze
werkgroep stimuleert vrijwillige inzet en eigen kracht om
de omslag van AWBZ naar WMO in het dorp te realiseren.
Investeringen buitensport
Na uitvoerig overleg met de buitensportverenigingen is
besloten tot de investering in een aantal
sportaccommodaties.
- Kleedlokalen voor Korfbalclub De Kangeroe in
Veghel
- Gezamenlijk veld voor Kangeroe en Geel Zwart
- Vervanging toplaag kunstgrasveld voetbalclub Erp.
- Aanpassingen afmeting voetbalveld v.v. Keldonk
- Aanpassing toplaag
kunstgrasveld De
Korfrakkers in Erp
- Aanpassing
kunstgrasveld en
kanteling van een veld
voor
voetbalvereniging
Blauw Geel
Ontmoetingscentrum de
Viersprong
Het college heeft besloten
om de koopovereenkomst
voor het gebouw “de
Viersprong” met de Turkse
Eenheid te ontbinden.
Hiertoe is besloten na 1,5
jaar hierover gesprekken te
hebben gevoerd.
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In de Raad van 15 januari jl. is echter besloten om via een
motie de Raad te vragen om nog één keer uitstel te
verlenen. Tot 1 april a.s. heeft de Turkse Eenheid de
gelegenheid hun financiering rond te krijgen.
De Wijkagent
De nationale politie heeft gekozen voor de opzet van
robuuste basisteams. Daarmee wordt de positie van onze
agenten in het basisteam “Maas en Leijgraaf” versterkt.
Het basisteam is de belangrijkste schakel geworden. De
wijkagent zal hiermee tenminste 80% van zijn
werkzaamheden in wijken en dorpen uitvoeren. Gemiddeld
worden per 5.000 inwoners é n wijkagent aangesteld.
Gezamenlijke inkoop zorg
Gezamenlijk met een aantal regiogemeenten heeft de
gemeente Veghel besloten tot gezamenlijke inkoop van
individuele begeleiding voor behoeftigen. Het betreft
gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend verblijf en
beschermd wonen.
Peggy van Sleuwen,
Raadslid CDA Veghel Erp

CDA blij met investeringen bij sportclubs maar
heeft enkele bedenkingen
Afgelopen week is de Gemeenteraad geïnformeerd over de
investeringen die de komende tijd bij de sportverenigingen
worden uitgerold. Uitgebreid is met de betrokken
verenigingen overleg geweest en zijn de volgende
investeringen afgesproken.
• Een nieuwe toplaag op het kunstgrasveld van
voetbalvereniging Erp.
• Aanpassing afmetingen op het hoofdveld van
voetbalvereniging Keldonk.
• Nieuwe kleedlokalen voor korfbalvereniging Kangeroe
in Veghel bij de gebouwen en in combinatie met Geel
Zwart.
• Nieuw combi kunstgrasveld voor Geel Zwart en
Kangeroe.
• Kanteling van een voetbalveld bij Blauw Geel en
toplaag vervangen door kunstgras.
De fractie van het CDA was bijzonder verheugd dat deze
wensen, welke al jaren geleden kenbaar zijn gemaakt, nu
gerealiseerd kunnen worden.
Wel heeft het CDA in haar reactie op dit voorstel kenbaar
gemaakt dat in de voorgestelde plannen wel erg weinig
zelfwerkzaamheid van de leden “begroot” is. Gezien de
werkzaamheden die al vele jaren bij verschillende
verbouwingen door vrijwilligers worden uitgevoerd, zien
zij dat hier maar in geringe mate. Het is voor de
beeldvorming naar andere verenigingen absoluut
noodzakelijk dat hier aandacht aan wordt besteed.
Wethouder Van Rinsum zegde in zijn antwoord dan ook toe
dit te gaan bespreken met de betrokken clubs.
Het CDA geeft aan dat we het hoge niveau van onze
sportaccommodaties echt niet in stand kunnen houden
zonder een hoge mate van zelfwerkzaamheid van leden en
betrokkenen.
Kortom tevredenheid, maar wel met een schaduwzijde.

Carnaval 2015
Wij zien jullie graag
met de carnaval in
ons Restaurant.
Voor A la Carte eten
en ook voor friet met snack.
Eethuis de Reiger.
Back Before Friday
in D’n Brouwer Mariaheide
Op zondagmiddag 8 februari staat er weer een swingend,
jong bandje -van oorsprong opgeleid door MIK Pop & Coin D’n Brouwer Mariaheide op het podium. Back Before
Friday speelt in het voorprogramma van Dutch Roses.
Dutch Roses band brengt een breed repertoire. De
bandleden zijn: Mari van den Bogaard, Alwin Geenen, Paul
Kruger, Frans Geenen en Albert van der Wijst. Dutch Roses
brengt vaak verrassende nummers met vierstemmige zang.
Dubbele gitaarsolo’s, ondersteund met een heerlijke bas en
eigenzinnige drums. Hartstocht, flow, passie en fun,
bepalen voor Dutch Roses het karakter van hun sound.
Back Before Friday is nieuwkomer in de poprock scene.
Vier jonge jongens die muziek spelen, geïnspireerd door
bands als Artic Monkeys, Mayday Parade en Our Last
Night. Van pop covers met een eigen draai tot hardere rock
nummers, spelen ze vooral wat ze zelf leuk vinden. Met
ook eigen repertoire ontstaat er een unieke sound en
proberen ze zelf naam te maken. Met zang, gitaar, bas en
drums keren ze terug naar de basics van rock. Nieuw,
zenuwachtig, maar daardoor juist extra enthousiast om het
podium op te klimmen en samen los te gaan. De bezetting
bestaat uit: Gijs van den Heuvel, Ricardo Voss, Ivo
Trompenaars en Coen Verhaegh.
De entree is gratis, aanvang 15.00 uur.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 19

Beloning 200 euro
voor het terug bezorgen van mijn Stilh
kettingzaag met zwaard van 63 cm en
handverwarming die ontvreemd is van
mijn oprit Keslaerstraat 30 op 10/11
december 2014.
Ook tips zijn van harte welkom en
worden beloond.
Tel.; 0413-353570 of 06-19444705.
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Problemen in de klas, op het schoolplein, of mogelijk
onderweg op de fiets naar school, niet alles kan een
leerkracht altijd zien (of horen). Je kind komt misschien
thuis met een verhaal wat zwaar overtrokken is, waarna je
misschien woedend op school verschijnt, vol
emotie om wat er nú weer is gebeurd.
Tips:
-

-

Samenwerken met school
Je kind opvoeden doe je niet alleen. Je kind verblijft een
behoorlijke tijd op school, dus ook wat daar gebeurt, heeft
veel invloed.
Ouders doen er goed aan om te investeren in de relatie met
de school. Andersom overigens ook! Juist door goed samen
te werken kun je ervoor zorgen dat je spruit zich optimaal
ontwikkelt en als er zich onverhoopt problemen voordoen,
is het gemakkelijk om de juiste persoon te spreken te
krijgen.
Respect voor de mening van de leerkracht is belangrijk.
Daarom worden opmerkingen als “jullie hebben zo veel
vrije tijd” niet blij ontvangen. De meeste ouders beseffen
inmiddels ook wel dat niet al het werk is gedaan als de
schooldag is afgelopen. Voorbereiding, nabesprekingen,
bijscholingen, vergaderingen, alles gaat gewoon door.
Scholen hebben ook niet altijd inzicht in de situatie thuis.
Beide partners werken meestal, en vaak is dat ook hard
nodig. Scholen verwachten dat jij nog eens oefent met het
kind wat zo slecht kan lezen. Vaak is dat niet zo eenvoudig.
Jij hebt het óók druk, en je kind heeft misschien helemaal
geen zin in lezen….
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investeer in een goede band met de
leerkracht
toon begrip voor het feit dat een
leerkracht niet elk moment tijd voor je heeft
zorg dat je goed geïnformeerd bent over het
voorval dat je wilt bespreken (wie deed wat,
wanneer en wat ging eraan vooraf, bv. als het over
pestgedrag of iets dergelijks gaat)
besef dat er mogelijk ook een andere kant aan het
verhaal zit die je niet kent
realiseer je dat je gevoelig bent als er kritiek komt
op jouw kind, probeer rustig te blijven.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp,
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. (0413) 31 07 95 of (06) 215 924 35.
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl

Nieuwe serie exposities bij Kunstgroep De
Compagnie op CHV Noordkade
Op zondag 8 februari om 13.00 uur vindt in galeriecafé De
Afzakkerij de opening plaats van een nieuwe serie exposities die
georganiseerd worden door Kunstgroep de Compagnie onder de
noemer ART@CHVnoordkade. Van 8 februari tot 8 maart is het
de beurt aan beeldend kunstenaars Zjos Meyvis (B) en Mariette
van Erp (NL), de eerste exposanten van ART@CHVNoordkade.
De opening zal verricht worden door kunsthistoricus dr. Serge
Stommels. Met de exposities pakt Kunstgroep De Compagnie de
draad weer op van de terugkerende exposities met beeldende
kunst die jarenlang te zien waren in de galerie aan het
Middengaal in Veghel. De nieuwe locatie aan de Noordkade biedt
de organisatie zeer veel mogelijkheden om professionele
beeldende kunst te tonen aan een breed publiek. De expositie
toont bewegende sculpturen van Zjos Meyvis in de hal van de
Proeffabriek en schilderijen van Mariëtte van Erp in de Wiebenga
silo. De toegang tot de opening en exposities is gratis.

Stilzitten is onmogelijk bij Eddy & The Ethiopians
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel is op zondagmiddag 8
februari een optreden van de
wereldmuziekband Eddy & The Ethiopians.
Deze band staat onder bezielende leiding van
saxofonist Edward Capel en maakt een
schroeiende combinatie van 70’s afrobeat,
experimentele jazz van grootheden als Ornette
Coleman en opzwepende funk. Stilzitten is
onmogelijk! De organisatie is weer in
vertrouwde handen van De Compagnie.
Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is open
om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
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171 winnaars bij Rabobank Clubkas
Campagne
Veghel, 30 januari 2015 – Donderdag 29
januari vond in De Blauwe Kei in Veghel de
spectaculaire ontknoping van de Rabobank
Clubkas Campagne plaats. Maar liefst 171
verenigingen en/of stichtingen deden mee.
Onder al deze clubs werd 110.000 euro
verdeeld.
Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven. Maar ook een
financieel extraatje is bij elke club welkom. Daarom voert
Rabobank Uden Veghel sinds dit jaar de succesvolle
Clubkas Campagne. De feestelijke afsluiting ging
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donderdagavond van start met koor La Orféon die de avond
opende met een aantal prachtige liederen. Karin Bruers
presenteerde de avond en hield er luchtig het tempo in. Ze
zorgde voor een vrolijke interactie met de volle zaal door
een aantal deelnemers aan het woord te laten. Social media
expert Bas Schepers vertelde aansluitend over de kansen
van sociale media en hoe het toe te passen in de praktijk.
Koren op de molen van de aanwezigen clubs die bij het
werven van hun stemmen veelvuldig Facebook en Twitter
hadden ingezet.
De handen ineen
De Clubkas Campagne is de nieuwe manier van
ondersteunen van Rabobank Uden Veghel. Alle 171
partijen zijn op hun eigen manier stemmen gaan werven.
Hoe meer stemmen hoe meer geld. De een heeft stemmen
geworven met flyers, de ander via oproepen
in dag- en weekbladen en/of de hulp van
social media. Een aantal deelnemende
verengingen sloegen de handen ineen en
maakten samen één folder die zij huis aan
huis verspreidden. De spanning in de zaal
werd opgevoerd en de verwachtingen bleken
hoog gespannen. Het resultaat was
verbluffend: er waren in totaal 32.000
stemmen uitgebracht.

Aanbiedingen:
6 en 7 februari Gehakt cordon bleu
4 + 1 gratis
Carnavalsaanbiedingen van 10 t/m 14 februari:
Een heerlijke gekleurde carnavals rol cake.
voor 5/6 personen € 2,99
voor 10/12 personen € 4,99
Worstenbroodjes: 10 + 2 gratis
Hamburgers: 5 + 1 gratis
Kip saté kant en klaar: 4 + 1 gratis
Diverse soepen b.v. erwtensoep
Chinese tomatensoep
gevulde kippensoep
mosterdsoep per ltr. € 3,95
Openingstijden:
zaterdag 14 febr. (om 12.00 uur gesloten).
dinsdag 17 febr. gesloten.
vrijdag 20 febr. gewoon weer open.

Allemaal hele fijne carnavalsdagen.

Eigen bestedingsdoel
Bijzonder is dat het bij de verdeling niet
uitmaakt hoe groot of klein de vereniging of
stichting is. Het bedrag is niet afhankelijk van
de grootte van de clubs omdat de leden van
Rabobank Uden Veghel konden stemmen op
hun eigen favorieten. De clubs kunnen mede
door deze ondersteuning hun eigen doelen
realiseren. Bijvoorbeeld de aanschaf van
materialen, het faciliteren van opleidingen of
het organiseren van een activiteit of
evenement.
Helpen past bij ons
“De deelname en het enthousiasme in het
werkgebied heeft ons aangenaam verrast,”
sprak de trotse directievoorzitter Erik Jansen.
“We willen het verenigingsleven in ons
werkgebied graag een steuntje in de rug
geven. Helpen past bij onze coöperatieve
manier van bankieren. Op deze manier
kunnen we een mooi bedrag beschikbaar
stellen voor sportclubs, culturele
gezelschappen en andere verenigingen en
stichtingen. Wanneer de clubs erin slagen met
onze bijdrage zichzelf en elkaar te versterken
dan is het voor mij geslaagd. Wat mij betreft
gaan we hier volgend jaar dan ook mee
door!’
De uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne vindt u op
www.rabobank.nl/udenveghel.

