HET FEEST KAN BEGINNEN
Door de deelnemers en de optochtcommissie worden de laatste voorbereidingen getroffen
en dan kan het feest losbarsten. Het belooft weer een prachtige optocht te worden, waar
door de deelnemers veel tijd in is gestoken.
Laat familie, vrienden en kennissen weten dat er een prachtige optocht door de straten van
Zijtaart zal trekken, want met 677 deelnemers is er een groot tekort aan eigen publiek. Laat
ze ook weten dat ze op tijd moeten komen om een goed plekje op te zoeken.
Elders in Zijtaarts Belang vind je alle onderwerpen die meedoen.

DE ROUTE/HET EINDPUNT
De start van de optocht is zaterdag om 13.30 uur ter hoogte van Gebr. v Lankvelt,
Zondveldstraat 10a. De route is: Zondveldstraat – Past. Clercxstraat– Kapt. S.
Klapwijkstraat – Keslaerstraat. Het eindpunt is aan het einde van de Keslaerstraat (bij de
Reibroekstraat).

VERSIERDE GEVELS
Al jaren kunnen we rekenen op prachtig versierde gevels. Ook dit jaar hopen we dat de
bewoners langs de route hun gevel weer willen versieren. Het geeft de hele optocht een nog
feestelijker tint en het is tevens een waardering voor de deelnemers die vaak al maanden
hebben gebouwd.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 februari 9.30 u. Carnavalsviering , voorganger Pater van Delden
m.m.v. het koor “Vivace” en Blaaskapel “De Boemelaars”.
Wij gedenken: Alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers”;
Overl.fam.leden van de Ven, van Dooren, Jansen, Ketelaars, van Zutphen, Steenbakkers,
van der Zanden en van Heertum; Jo van der Zanden en zoon Ronn (moeder en broer van
adjudant Frens) ; Noud van Asseldonk; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en
Mien Vonk; Harrie van Berkel; Tijn en Narda van Stiphout-van Kemenade
(vanw.verjaardag) Willem van Eert (vanw. verjaardag, nms. Theo, Anita en Willem); Theo
en Tineke van Zutphen- Pepers, zoon Rob, dochter Ellie en schoondochter Hannie..
Woensdag: 18 februari 19.00 u. Aswoensdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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Oproep hulp bij knutselmiddagen

PRIJSUITREIKING

Ik organiseer samen met Wereld School Wereld Wijk
knutselmiddagen op school om met oud textiel samen met
de kinderen leuke dingen te maken zoals: knuffels,
schilderijen enz.,enz.
Daar heb ik hulp van dorpsgenoten bij
nodig, voor enkele ochtenden of
middagen. Voor meer informatie kun
je me bellen of mailen.

De prijsuitreiking is in Het Klooster en begint om exact
17.30 uur. De zaal gaat al direct na de optocht open. Na
afloop van de prijsuitreiking is er nog een afterparty.
Tot a.s. zaterdag

Bij voorbaat dank,
Annie Pennings
tel. (0413) 34 12 09 of marienannie@home.nl

Heeft u familie en/of kennissen, nodig deze dan uit om te
komen kijken.
Hou er wel rekening mee dat de route vanaf 13.30 uur kan
worden afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van Gebr. v
Lankvelt is de weg al vanaf 12.00 uur afgesloten.

De optochtcommissie

De Zijtaartse Toneelvereniging speelt
"Onzuivere Koffie"!
Zaterdag 14 en zondag 15 maart staat de Zijtaartse
Toneelvereniging weer op de planken van Het Klooster in
Zijtaart. Met het stuk "Onzuivere Koffie" gaan de spelers
proberen u een leuke avond te bezorgen. Om alvast een
klein tipje van de sluier op te lichten, geven we u alvast een
korte impressie van het toneelstuk.
Het stuk speelt zich af op het advocatenkantoor Princen en
Dochter waar de spanning is te snijden. Sinds het overlijden
van Agaat Princen heeft niet haar dochter Alet, maar de
onder directrice Juda de teugels in handen. De advocaten
hebben zo hun twijfels over Juda's leiderschap, over hun
nieuwe collega Pauline de Haai en over de mysterieuze
dood van hun voormalig leidster. Tot overmaat van ramp
lijkt het ook nog te spoken op het kantoor. Alet laat het er
niet bij zitten en is vastberaden om de waarheid te
achterhalen.
De regie is dit jaar wederom in handen van regisseur Daniel
Kiggen. Daniel heeft het stuk "Onzuivere Koffie" zelf
geschreven en heeft zich hierbij onder andere laten
inspireren door improvisatieoefeningen van de spelers zelf.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop en aan de
kassa. De voorverkoop start 20 februari, nadere informatie
hierover volgt. Beide avonden zullen beginnen om 20.00
uur en de zaal gaat open vanaf 19.30 uur.
Doe ook mee met onze actie op Facebook. Hoe doe je mee?
Like onze facebook pagina ZTV en like het bericht met
kaartjes winnen. Deel dit bericht, doe dit wel openbaar,
zodat wij het ook kunnen zien. Dan maak je kans op
twee gratis kaartjes voor de voorstellingen op 14 en 15
maart 2015.

Bus naar
VUDEL KRONINGSBAL
donderdag 12 februari:
18.40 uur vertrek. Past. Clercxstraat 40,
00.10 uur retour Zijtaart. € 6,00 p.p.
contant betalen bij Alco.

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.
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

Prikpost in Zijtaart.
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.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl of op www.dcbernhoven.nl.
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KBO
AGENDA
Dinsdag 17 februari 12.00 uur: Eetpunt
Woensdag 18 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 19 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van maandag 2 februari 2015:
Rikken:

Poedelprijs:
Loterij:

1.Jaantje v.d.Burgt
2.Harry Rooijakkers
3.Marjo Vissers
4.Mien Ketelaars
Grard Pepers
Bert Vissers

71 pnt.
68pnt.
56 pnt.
56 pnt
-67 pnt.

Uitslagen van donderdag 5 februari 2015:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers 115 pnt.
Jokeren:
1.Tiny v.Kasteren
98 pnt.
2.Bert Vissers
98 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
-13 pnt.
Loterij:
Harry v.Asseldonk
BRIDGEN Zijtartse Bridge Club 3 febr. 2015
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
4 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
5 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
9 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
10 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
11 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
12 Clasien Nolle & Trudy Smulders
Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
2 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
3 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

63,00
56,67
56,00
55,50
53,75
50,83
50,00
47,92
47,50
47,00
43,75
42,00
62,85
55,56
55,21
54,86
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5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 52,08
6 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
51,39
7 Joke Petit & Maria Rijken
50,00
8 Hein de Wit & Jo de Wit
48,61
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 47,92
10 Lilian Harbers & Rob Harbers
46,18
(11) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
45,83
(11) Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
45,83
13 Mieke Toebast & Jo van de Tillaart
44,10
14 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
39,58
Senioren Biljartcompetie Regionaal KBO 2-febr. 2015
Mariahout
Zijtaart
Piet v Lierop
53 38 - Cor v Zutphen
66 65
T Gilring
49 58 - Wim vd Sanden 49 44
J vd Heuvel
49 55 - Frans v Leuken
37 52
Noud Maas
31 26 - Tonnie v Uden
30 39
Gerrit Beniers 19 10 - Rien v Tiel
27 21
Bert Vialle
19 18 - Tonn Verbruggen 21 21
Piet Verberk
17 14 - Cor Coppens
20 17
Kees Eleveld
15 26 - Jan vd Oever
17 20
98,65%
104.91%
Nederlaag tournooi 4 febr. 2015
Zijtaart tegen Raamhoeve Uden
M v Zutphen 15 14 - C v Hees
16 12
Jan vd Oever
7 12 - M de Klerck
19 17
Coe Coppens
20 15 - C Swinkens
26 42
Wim Kremers 21 26 - I Vinks
26 20
Chris v Helvoirt 21 13 - A vd Akker
29 27
Jan de Wit
28 20 - H Tiel
32 26
Rien Kemps
35 46 - J Koning
37 69
Frans v Leuken 37 55 - Th Cruysen
52 35
Willy Henst
30 15 - A Sangen
42 64
Frans v Leuken 37 29 - J Berents
35 20
261 245
314 332
Uitslagen KBO Onderlinge Competie 5 febr. 2015
Jan v Uden
17 9 - Gerard Oppers
14 3
Tonnie v Uden 27 8 - Jan v Uden
32 18
Wim Kremers 28 11 - Jan de Wit
47 15
Willy vd Berkmortel29 11 - Johan v zutphen 31 17
Jan de Wit
16 5 - Gerard Oppers
12 10
Tonn Verbruggen
18 8 - Cor Coppens
23 10
Rien v Tiel
29 10 - Chis v Helvoirt
12 6
Rien Kemps
39 11 - Martien v Zutphen 4 2
Cor v Zutphen 49 8 - Wim vd Sanden 45 9
Frans v Leuken 45 10 - Jan vd Oever
24 13
Martien v Zutphen
13 9 - Piet vd Hurk
39 9
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Bridge KBO 6 febr 2015
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Keezencompetitie naar eindfase

Lijn A
1 Piet Thijssens & Riek Rijkers
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
3 Albert v.d. Hurk & Jan Langenhuijsen
4 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(5) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(5) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(7) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(7) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
9 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
10 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
11 Cees v. Hout & Riet v. Hout
12 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
13 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
14 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken

63,19
59,38
58,68
55,56
54,17
54,17
48,96
48,96
47,57
47,22
45,14
44,44
37,50
35,07

Lijn B
1 Jeanne Peters & Geert Putmans
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
4 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
5 Cor Mollen & Marietje Mollen
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
8 Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
(9) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
(9) Toon v. Creij & Wim v. Os
11 José van Kempen & Fien Rooijakkers
12 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

62,50
58,33
54,17
52,08
51,00
50,00
48,33
47,50
46,00
46,00
45,50
44,58
43,75

Komende maand valt de beslissing in de buurtcompetitie
“Keezen”. Omdat de 1e vrijdag van maand april “Goede
vrijdag” is, vervalt die speeldag. De laatste speelavond is
dus 6 maart. Gezien de stand is er sprake van een
spannende eindstrijd tussen wel 4 teams. Grootveld en
Rudebroeck 1 zijn dan wel grote kanshebbers, zekerheid is
nog ver te zoeken. Want ook Rudebroeck 3
en Hoolstraat staan niet zomaar toe te kijken
en zullen alles uit de kast trekken om alsnog
de ereprijs in de wacht te slepen.
Hieronder de uitslag van de spannende 5e
ronde Buurtcompetitie Keezen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Gespeeld
Punten
Grootveld
15
Rudebroeck 1
15
Rudebroeck 3
15
Hoolstraat
15
Doornhoek
15
Mr vd Venstraat
15
Rudebroeck 2
15
Krijtenburg 3
12
BosRecht
15
Rudenbroek 5
12
Krijtenburg 1
12
Rudebroeck 4
12
Keslaerstraat/Past. Kampstraat 12
Pater Vervoortstraat
15
Klooster
12
Rudenbroek 6
12
Krijtenburg 2
15
Keslaerstraat/Past. Clercxstraat 12

Saldo
22
292-261
22
288-267
18
288-265
18
278-274
16
279-263
16
259-281
14
281-260
14
230-215
14
273-265
14
223-220
14
214-221
12
219-217
12
215-227
10
272-280
8
218-232
8
204-224
8
262-290
6 203-236

“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart.
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Jeugd Zijtaartse Toneelvereniging
speelt "Mooier dan het lijkt"
Nog 5 weken en dan staan de talentvolle jeugdspelers van
de Zijtaartse Toneelvereniging weer voor u op het toneel in
Het Klooster in Zijtaart. Onder begeleiding en regie van
Hanneke en Willeke van der Linden zijn zij de afgelopen
maanden druk bezig geweest om er weer een prachtig
toneelstuk van te maken.
Het stuk gaat over de huisarts George die zojuist zijn laatste
werkdag heeft gehad voordat hij met pensioen gaat. Om dit
te vieren, heeft zijn vrouw Pia de burgemeester gevraagd
langs te komen en George een lintje te geven. Dit feestje
verloopt echter anders dan gedacht.....
Moeder Nel, kleindochter Lotte en huishoudster Corrie
zorgen al voor de nodige stress, om over zus Ria en
schoonzus Jane nog maar te zwijgen. De chaos is compleet
als niet de burgemeester, maar zijn vrouw verschijnt....!
Hoe dit allemaal afloopt, komt u alleen te weten als u
zaterdag 14 maart of zondag 15 maart komt kijken naar een
van deze voorstellingen!! De zaal gaat open om 13.30 uur
en de voorstelling begint om 14.00 uur. Kaarten zijn
verkrijgbaar in de voorverkoop en aan de kassa. De
kaartverkoop start 20 februari, nadere informatie hierover
volgt.
Doe ook mee met onze actie op Facebook. Hoe doe je
mee?Like onze Facebook pagina ZTV en like het bericht
met kaartjes winnen. Deel dit bericht, doe dit wel openbaar,
zodat wij het ook kunnen zien. Dan maak je kans op twee
gratis kaartjes voor de voorstellingen op 14 en 15 maart
2015.

SPORTAGENDA
VOW geen agenda ontvangen

11 febr. 2015 – 18 febr. 2015

SPORTUITSLAGEN
VOW geen uitslagen ontvangen
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Ruitersport Zijtaart – Lica van Liempd
door naar de Nederlandse
Kampioenschappen
Onze jonge amazones zijn weer een hele ervaring rijker
dankzij het deelnemen aan de Brabantse
Kampioenschappen. Je leeft er een hele tijd naar toe om
daar de perfecte proef neer te zetten. Misschien is dat niet
bij iedereen gelukt, maar onze dames hebben wel de grote
eer gehad om daar te mogen rijden.
Lica van Liempd scoorde heel goed. Zij heeft een ereronde
mogen rijden dankzij een mooie 4e prijs. Dit betekent ook
dat zij door is naar de Nederlandse Kampioenschappen!
Glenn van de Ven heeft een goede generale repetitie
gereden als voorbereiding op de Brabantse
Kampioenschappen springen. Hij sprong met zijn paard
Ziezo twee keer foutloos en werd hiermee 3e in een groot
deelnemersveld.
De overige behaalde resultaten
Brabantse Kampioenschappen te Schijndel
Klasse D-L1
Pl. Pnt.
Shirley van Dijk
Harley Davidson 20 59.33%
Klasse AB-L2
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy
10 59.50%
Klasse DE-L2
Emma Boes
Silvano
19 60,67%
Klasse DE-Z1
Lica van Liempd
Cantaro
4 62,45%
Asten
Klasse Z
Glenn van de Ven Ziezo
3 2x foutloos

Niet-pluisgevoel in beginstadium van
dementie
Elke maand staat in het Alzheimercafé voor de regio
Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Sint-Oedenrode en
omgeving een thema centraal dat met de ziekte dementie te
maken heeft. Op dinsdag 17 februari gaat het in Den Eigen
Herd, Rooijsestraat 32 in Uden van 19.30 uur tot 21.30 uur
over het niet-pluisgevoel. Een huisarts zal samen met een
dementieconsulent en de bezoekers het gevoel van
onbehagen en onduidelijkheid bespreken dat patiënten en
hun familie in het begin van het ziekteproces heel vaak
hebben. Zij leggen uit waar mensen in dat geval terecht
kunnen en wat zij het beste kunnen doen. De toegang tot
het Alzheimercafé is gratis. De deuren van het café gaan
om 19.00 uur open.
Kleine veranderingen
Vergeetachtigheid is een veel voorkomende kwaal bij
mensen als ze ouder worden. Soms gebeuren er echter
dingen, waarvan de mensen zelf en mensen in hun
omgeving zich afvragen of dat wel gewoon
vergeetachtigheid is. Er kunnen bijvoorbeeld
gedragsveranderingen optreden. Iemand trekt zich steeds
meer terug of is juist veel vrijer in de omgang met anderen
dan men van hem of haar gewend is. Omdat het vaak gaat
om kleine, subtiele veranderingen kan men de
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veranderingen niet plaatsen en zoekt men naar een logische
verklaring. Zowel voor degene die het betreft als voor de
naasten is deze onzekerheid erg moeilijk en dit kan zorgen
voor spanningen in het gezin. Het is volgens de inleiders
van deze avond verstandig om dat niet-pluisgevoel te
bespreken met een deskundige. Die kan luisteren en de weg
naar hulp wijzen. En niet zelden mensen geruststellen, want
de problemen zijn lang niet altijd het gevolg van dementie.
Informele sfeer
Het Alzheimercafé is een plaats waar mensen die iets met
dementie te maken hebben elkaar elke derde dinsdag van de
maand in een informele sfeer ontmoeten. Er zijn iedere
maand enkele tientallen bezoekers. Dat zijn niet alleen
mensen met dementie en hun familieleden, maar ook
mensen die beroepshalve met dementie in aanraking
komen. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen en daarnaast zijn er altijd
deskundigen aanwezig om informatie te verstrekken. De
organiserende instanties stellen elke maand een bepaald
aspect van de ziekte dementie centraal, waarvoor
gastsprekers of ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd.
Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer
Nederland, afdeling Uden/Veghel, GGZ, BrabantZorg en
het ouderenwerk van Vivaan.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 20

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.

Ouders en schoonouders….
Pas zag ik op TV bij Dr. Phil een moeder die haar
schoondochter voor alles uitmaakte wat lelijk was. Hoer,
slet en nog meer van al dat moois. Ik moest denken aan
enkele jaren geleden, toen een moeder ook nogal tekeer
ging over haar schoondochter. Nu werd er misschien wat
minder gescholden, maar het was allemaal niet fraai wat
moeder zei.
Uiteraard is het niet verstandig om dit soort benamingen te
geven aan de partner van je kind, zelfs al zou het allemaal
waar zijn. Maar meestal is het een kwestie van elkaar
verkeerd begrijpen en angst. Angst om je eigen kind kwijt
te raken. En dat gebeurt zelden, ténzij je juist dit soort
dingen doet. Dan dwing je je kind om te kiezen. Soms kiest
het kind voor de ouder(s).
In het geval van enkele jaren geleden was er ook een soort
“jaloezie”, zo leek het wel. Moeder kon niet verdragen dat
zij niet de enige geweldige vrouw was in het leven van haar
zoon. Zij zag schoondochter als concurrente. Zij probeerde
de relatie met de vrouw kapot te maken, door haar zwart te
maken. Haar zoon móest wel kiezen en koos voor de relatie
met zijn vrouw.
Natuurlijk zijn er ook nieuwe vriendinnen die hun partner
dwingen te kiezen, ook als ze eigenlijk weten dat dat niet
kan. De moeder bij Dr. Phil was érg vasthoudend in haar
kwalificaties. Dr. Phil maakte er korte metten mee, maar

11 febr. 2015 – 18 febr. 2015

pagina 7

moeder begreep het echt niet, keek alleen vanuit haar
oogpunt (ik ben bang dat ik mijn zoon niet meer zie).
Natuurlijk is dat maar een TV-programma en zijn het
Amerikaanse toestanden, maar toch! Als een moeder
probeert tussen het jonge stel in te gaan staan (wat deze
moeder overigens ontkende) trek je op enig moment aan het
kortste eind. Maar ook als schoondochter tussen moeder en
zoon in gaat staan, trekt zij op enig moment ook aan het
kortste eind. Kortom: als je elkaar niet mag, dan moet je
elkaar tenminste dulden. Voor de zoon blijft het een
moeilijk verhaal, maar hij kan door juist geen duidelijke
grenzen te stellen ervoor zorgen dat de conflicten blijven
doorgaan.
Nellie Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl
tel. (0413) 31 07 95 of (06) 21.59.24.35

Tijdelijke gratis parkeerplaatsen
Bolkenplein
Door de verplaatsing van het busstation naar een nieuwe
locatie is het Bolkenplein vrij gekomen voor een nieuwe
inrichting. Over de manier waarop dat gaat gebeuren,
hebben de gemeente Veghel en stichting
Centrummanagement inmiddels enkele malen overlegd
gehad met omwonenden en ondernemers. Het plan
daarvoor wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Vooruitlopend op de definitieve herinrichting van het
Bolkenplein zijn deze week op het plein al tijdelijke
parkeerplaatsen aangebracht. Dit maakt het mogelijk om,
totdat de definitieve herinrichting plaatsvindt, gratis te
parkeren op het Bolkenplein.
De uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden gaat
volgens de huidige planning nog vóór de bouwvakvakantie
plaatsvinden.
Gemeente Veghel:
Communicatie, Yvette van der Heiden, tel. (0413) 38 63 82,
yhe@veghel.nl
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Carnavalsbal VOW
Start carnaval 2015 bij VOW:
wanneer? donderdag avond 12 Februari.
voor wie? Vanaf de A junioren is
iedereen welkom
Programma:
19:00 Verzamelen kantine VOW
19:30 - 20:30 uur verkleed rommeltoernooi
20:31 - 01:30 uur groots carnavals bal
mmv drive in discotheek Robbie & Williams
Entree €20,- inclusief consumpties.
< 18 jaar gratis entree en betalen per consumptie
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Publieksplein stadhuis vanaf 27
februari op vrijdagmiddag dicht
De gemeente Veghel gaat de dienstverlening efficiënter
en effectiever inrichten. Op vrijdagmiddag wordt
nauwelijks gebruik gemaakt van de dienstverlening van
het KlantContactCentrum, zowel persoonlijk als
telefonisch. Daarom is het KlantContactCentrum vanaf
27 februari 2015 op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur
dicht. Het stadhuis is wel open voor het sluiten van
huwelijken of partnerschappen.
Met de vrijdagmiddagsluiting kan de gemeente Veghel de
dienstverlening op overige dagen verder verbeteren. Op
drukke momenten, zoals op donderdagavonden, kan bij
voorbeeld extra bezetting zijn. De gemeente werkt sinds
september 2013 op afspraak en heeft daardoor scherper in
beeld wat piekmomenten zijn.
Het sluiten van het KlantContactCentrum betekent dat het
stadhuis op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur niet meer
telefonisch bereikbaar is. Ook het afhalen van
reisdocumenten of identiteitsbewijzen is op vrijdagmiddag
niet meer mogelijk. Net als het bezoeken van het stadhuis
om in ondertrouw te gaan. Het is wel mogelijk om
schriftelijk huwelijksaangifte te doen.
De Milieustraat is al gesloten op vrijdagmiddag. Diverse
gemeenten in de regio, waaronder Schijndel en SintOedenrode, zijn al langer op vrijdagmiddag dicht. De
vrijdagmiddagsluiting betekent ook een kostenbesparing.

Gewijzigde openingstijden
rondom Carnaval
Maandag 16 februari en dinsdag 17 februari 2015
GESLOTEN Stadhuis, gemeentewerf en milieustraat.

Aanzet Maatschappelijk werk begint een
nieuwe Rouwgroep voor mensen van wie de partner
is overleden. Op vrijdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur
vindt een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst plaats
bij Aanzet op de Misse 46 te Uden. Tijdens deze
bijeenkomst wordt informatie gegeven over de rouwgroep.
Op basis hiervan kunt u beslissen of de groep iets voor u is.
De begeleiders kunnen van hun kant een inschatting maken
of de groep voor u geschikt is.
Bij voldoende aanmeldingen start de groep op
vrijdagmiddag 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur bij Aanzet
locatie Uden.
Deelname aan de Rouwgroep staat open voor inwoners van
Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en Boekel en er zijn geen
kosten aan verbonden. Voorwaarde om aan de tien
vervolgbijeenkomsten te kunnen deelnemen is het bijwonen
van de kennismakingsbijeenkomst.
Aanmelding voor de
kennismakingsmiddag bij Rianne
Hermanns of Ramon van Dijk,
Aanzet Algemeen Maatschappelijk
werk,
tel. (0413) 25 39 00.

CURSUS: Opvoeden & Zo
“Opvoeden & Zo” is een praktische cursus, gericht op
alledaagse opvoedings- situaties, die opvoeden voor
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
gemakkelijker maakt.
Misschien heb je wel allerlei vragen? Deze
oudercursus kan je helpen om samen met andere
ouders oplossingen voor deze vragen te vinden. Door
het uitwisselen van ervaringen zal je merken dat je niet
de enige ouder bent die zich soms onzeker voelt over
de opvoeding van kinderen.
Wat komt o.a. aan bod: Aandacht geven aan uw kind,
complimentjes geven,
grenzen stellen, eigen opvoedingssituaties bespreken en
daarmee oefenen.
Cursusleidsters zijn Nettie Nabuurs en Constance
Janssen van het Centrum voor Jeugd en Gezin
CJGgeeftantwoord
Doelgroep: ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Wanneer: 23 februari, 2 + 9 + 16 + 23 en 30 maart 2015
Tijd: Van 19.30 – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
Waar: Centrum Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord”,
Aldetiendstraat 23, Uden
Kosten:
Geen
Voor informatie en/of aanmelding:
Bent u geïnteresseerd in deze cursus dan kunt u zich
hiervoor aanmelden. Dit kunt u doen door te
bellen naar onderstaand nummer of een email te
sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw
gegevens en het aantal deelnemende personen.
Indien de cursus vol is kunt u op de wachtlijst
geplaatst worden.
Tel. 0800 – 254 0000
info@cjggeeftantwoord.nl www.cjggeeftantwoord.nl
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Optocht Reigerland
2015
Startnr
1
2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29

Onderwerp

Blaasfanfare
Wij hopen volgend jaar
beter te zijn
We kleuren de carnaval
In m'n wansie op vakansie
Wij hebben een truukje

3
4
5
Een likje verf
Middeleeuwen
De prins is hossen, buurman en buurman komen
het efkes oplossen
We verven wa af
Angry birds
Groep 8 knalt er tegenaan
Jeugdprinsenwagen
Ut wordt tegenwoordig nogal opgebloaze
?????
Land van Alaaf
Safari
De irri-tantes
Wij zèn uitgelope
Rare kwasten
Wij met z'n 4tjes
Di bietje verf kan ok uitlope
Hippies (flower power)
Wij zen aon de rol, mar we zen onze tex(t) kwijt
Tis uit de hand gelope
Tis tog gin gezigt
Ut de pomp kumt zat, dor hauwe we nie alleen
de bluumkes mi nat

11 febr. 2015 – 18 febr. 2015
30
31
33
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
49
50
51
52
54
56
57
59
60
61
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Mi carnaval zetten wij de fiets opzij en scheuren
mi di skon gerei vurbij
Win un Miet & Griet
Onze eigen wereld
Mark vd Ven Schilderwerken
Boeren bull shit
Een optocht zonder bier is publiek zonder plezier
We wille wel skilderu mar 't kan uitlope
Wij zen hier wild vrimd, mar we kunne
mi iedereen dur een deur
We hebben overal lak aan
Onderwater theater
Mi ons kan het uitlopen
Menne motor-riek is niet goed
Ons idee is "uitgelekt"
Wij zoeken een baan
Niks viert overal carnaval, te land, ter zee
en in de lucht
We hè'n un miss-ie!
Hells angels on the rood
Rad(t)draaiers
Wij hebben de buit binnen
Dur zit muziek in
22 jaar ……., tijd voor een knalfeest
Ok wij lope uit
Carnaval springt er uit
Grote Prinsenwagen

Bibliotheekpunt Zijtaart
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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