KERMIS ZIJTAART
De kermis van 2016 zal worden georganiseerd door een kermismeester. Deze zal dit in
nauw overleg doen met de betrokken personen/verenigingen die tijdens de kermis diverse
andere activiteiten organiseren. Op 7 december 2015 er een bijeenkomst geweest om kennis
te maken met de nieuwe kermismeester en te spreken over de toekomst van de kermis. In
dit overleg kwam naar voren om de kermisdagen aan te passen. Tot nu toe was dit van
zaterdag t/m dinsdag. Het voorstel was van vrijdag t/m maandag. De kermisexploitanten
hadden tot nu toe altijd aangegeven dat zaterdag/dinsdag de beste dagen voor hen waren,
toch is men bereid aan het nieuwe voorstel mee te werken.
De Zijtaartse kermis 2016 zal dan ook zijn van vrijdag 27 mei t/m maandag 30 mei.
Stichting Kermissen gemeente Veghel/ Evenementengroep Zijtaart

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Langens-Gevers en zonen Harrie en Jan; Overl.ouders
Munsters-de Visser, Harrie en Lenie Maas-Munsters, Mien Munsters-van de Ven en
Mariet Laurijssen; Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
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: 06-22496798.

Vormselwerkgroep Informatieavond
Hallo jongelui van groep 8 uit de
geloofsgemeenschappen H. Hart, H.
Johannes en H. Lambertus. Allereerst
wensen wij jullie fijne feestdagen toe!
Voor jullie is 2016 een bijzonder jaar! Je
neemt afscheid van de basisschool en
maakt de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs. Ook kun je je dit jaar voorbereiden op het H.
Vormsel!
Toen je pas geboren was, hebben je ouders je laten dopen.
Ongeveer acht jaar later, heb je je E. H. Communie
ontvangen. Je mocht toen al een klein beetje meepraten. Nu
vragen wij jou om je samen met je ouders of verzorgers
voor te bereiden op het H. Vormsel. Dat is een moeilijk
keuze waar we je graag bij helpen.
Er zijn verschillende manieren om op weg te gaan naar het
H. Vormsel. Je mag zelf kiezen welke manier het beste bij
jou past. Om je daarbij te helpen en om er meer over te
horen, nodigen wij jou samen met je ouders van harte uit
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voor de informatieavond. Je hoort dan ook van andere
jongeren hoe het is om hier samen mee bezig te zijn.
Daarna kunnen je samen met je ouders beslissen of je mee
wilt doen aan de voorbereidingen op het Vormsel.
De informatieavond is op:
11 januari 2016 van 19.00 – 20.15 uur
H. Hartkerk, Vondelstraat 1
Graag tot ziens!
De Vormselwerkgroep

Buurtkeezentoernooi.
Vrijdagavond 8 januari 2016
in Het Klooster om 20.00 uur.
Spellenavond ook op vrijdagavond 8
januari!
Het buurtkeezentoernooi gaat komende vrijdagavond weer
verder. De levendige strijd om de eerste plaats is nog lang
niet gestreden. In deze vierde ronde liggen er voor veel
teams goede kansen om uit de middenmoot te geraken en
zich te scharen onder de kanshebbers. De organisatie vraagt
aan alle deelnemers op tijd (19.50 uur) aanwezig te zijn.
Spellenavond
Het voorstel is om de variant “Kolonisten van de
prehistorie” te komen spelen. Een boeiend spel met veel
spelmogelijkheden. De eerste pioniers vertrekken van
Afrika naar Europa en Azië . Door zich te ontwikkelen en
ontdekkingen te doen, kunnen ze verder komen en Australië
en Amerika ontdekken. Later zelfs de eilanden van de Stille
Oceaan! Maar aye,aye de verwoestijning zorgt voor nieuwe
problemen in Afrika. Je volk moet daar gaan vertrekken en
zich elders opnieuw vestigen.
Een mooi spel om met z’n vieren te komen spelen! Doen
dus.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Aanbiedingen voor
Vrijdag 9 en zaterdag 10 januari:
Ben jij 14 of 15 jaar
en zoek je een licht bijbaantje
voor in het weekend of
door de week?
Bel dan tel (06) 251 922 52.

Jungel burgers 5 halen 4 betalen
Gehaktballen 6 halen 5 betalen
Cranberry gehakt
150 gram halen 100 gram betalen.
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KBO
AGENDA
Woensdag 6 januari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 7 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 januari 13.30 uur: Bridgen
Maandag 11 januari 14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Dinsdag 12 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 12 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 12 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 13 januari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 14 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 14 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 14 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 januari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 31 december 2015:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Martien v.Zutphen
3. Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Mien Ketelaars
Uitslagen van 4 januari
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Lenie Henst
3. Jan v. Zutphen
Poedelprijs:
Jaantje v.d.Burgt
Loterij:
Mientje Raaijmakers
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8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
50,00
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 48,50
10 Hein de Wit & Jo de Wit
45,42
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
42,50
12 Lilian Harbers & Rob Harbers
41,50
13 Tonn Verbruggen & Mien Vermeulen
34,50
BILJARTEN KBO Onderling 31 dec 2015
Wim v.d.Sanden 45 110 - Willy v.d.Berkmortel
Jan v.d.Oever
17 29 - Wim v.d.Sanden
Chris v.Helvoirt 19 29 - Jan v.d.Oever
Frans v.Leuken 42 61 - Toon Opsteen
Frans v.d.Broek 21 31 - Rien v.Tiel
Tonnie v.Uden 31 41 - Gerard Oppers
Gerard Oppers 12 16 - Toon Opsteen
Jan Rijkers
16 18 - Cor Coppens
Frans v.Leuken 42 46 - Wim Kremers

80 pnt.
129 pnt.
105 pnt.
74 pnt.
- 49 pnt.

BRIDGEN ZBC 28 december 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
3 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
4 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5 Cor v.d. Berg & Adriaan v.d. Tillart
6 Bert Kanters & Diny Kanters
7 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
8 Mien Verhoeven & Ad Koevoets
9 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
10 Ria Swinkels & Riet v. Hout

60,94
57,81
57,29
54,17
53,13
52,08
48,44
47,92
40,10
28,13

Lijn B
1 Ria Veldhuis & Mien Vissers
2 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
3 Anneke Jans & Maria Pepers
4 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
5 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
7 Clasien Nolle & Trudy Smulders

65,00
57,50
56,25
53,50
52,08
51,50
50,83

25 30
45 56
17 18
34 37
29 28
12 4
34 16
22 22
25 17

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 9 januari 2016
VOW C1
vriend uit
VOW F2
vriend uit

177 pnt.
109 pnt.
98 pnt.
79 pnt.
- 94 pnt.
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Oss'20 C4
Heeswijk F3

13:00u
11:00u
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BYTZ – Let’s play darts!
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 8 januari
20.00 – 23.00 uur
Dorpshuis
€ 2,00

Ben jij het darttalent dat wij zoeken?
In samenwerking met Dartclub
Kleijngeld organiseren wij een darttoernooi in het
Dorpshuis op vrijdagavond 8 januari.
Na instructies zal de competitie starten.

Op zoek naar vrijwilligers?
Kom speeddaten!

Word jij de BYTZ dartkampioen van 2016? Zorg dan dat je
Donderdag 28 januari organiseert Optimisd, in
er bij bent!
samenwerking sportcoach Berbel van Bree en Vivaan,
speeddates voor vrijwilligersorganisaties en potentiële
Organisatie BYTZ
vrijwilligers. Mensen in een uitkeringspositie beschikken
(werkgroep EGZ)
niet altijd over het juiste netwerk waardoor ze geen zicht
hebben op functies die zij vrijwillig in kunnen vullen. Zij
worden wel geacht om een tegenprestatie te leveren voor
de uitkering die zij ontvangen. Organisaties die veel met
vrijwilligers werken, putten vaak uit hun ledenbestand bij
de werving van vrijwilligers. Dit project beoogt de vraag en
aanbod aan elkaar te koppelen.
Twee bijeenkomsten
Het project bestaat uit twee avondbijeenkomsten. De eerste
bijeenkomst is bedoeld om de verenigingen en stichtingen
te informeren over de opzet, vacatures aan te leveren en
wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Deze
Kerstboom verbranding
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 januari van 18.00
– 19.00 uur bij Optimisd, Frisselsteinstraat 6, Veghel.
Zaterdag 9 januari 2016
Vervolgens wordt op basis van de vacatures een selectie
gemaakt door Optimisd van potentiële kandidaten uit hun
cliëntenbestand. Tijdens de tweede bijeenkomst op 28
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 januari, van 18.00 - 19.30 uur, worden speeddates
georganiseerd tussen potentiële vrijwilligers en de
uur op ponyterrein de Leinsehoefslag. Per ingeleverde
organisaties. Als er een klik is, kunnen direct
kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans
vervolgafspraken gemaakt worden.
maakt op leuke prijzen! Prijsuitreiking is om 17.45 uur.
Aanleveren vacatures
Vanaf 17.30 uur staat de warme chocolademelk klaar. Om
Organisaties die vacatures hebben voor vrijwilligers,
18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken
kunnen contact opnemen met Mieke Pepers van Vivaan
door de brandweer.
(mieke.pepers@vivaan.nl) of sportcoach Berbel van Bree
Dus jongens en meisjes, doe je best en verzamel
(sportcoaches@veghel.nl). Zij kunnen u dan verder
(maximaal 10) kerstbomen en breng deze naar het
informeren over de bijeenkomsten op donderdag 14 en 28
ponyterrein.
januari.
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IEDEREEN EEN HEEL MOOI EN
GEZOND 2016
Beste kopers van de VOW olie / krentenbollen,
Als eerste de beste wensen voor het jaar 2016 voor u en uw
naasten!
We zijn inmiddels weer uitgerust van het bakken van de
oliebollen en we willen iedereen bedanken voor het
aankopen van onze bollen. Met de voorverkoop hadden we
al meer oliebollen verkocht dan afgelopen jaar in totaal dus
we zijn blij dat iedereen vertrouwen heeft gehouden in onze
kwaliteit en service. We zijn dan ook erg benieuwd naar uw
bevindingen zowel negatief als positief zodat we dit
volgend jaar mee kunnen nemen in de volgende verkoop op
31-12-16.
Graag zien wij uw feedback terug via ons mailadres:
vowoliebol@hotmail.com
Nogmaals dank voor de aankoop
en steun aan onze club en we
hopen u volgend jaar weer terug
te zien.
Groetjes Oliebollenteam VOW Zijtaart

Dinerconcert Sint Cecilia
nagenoeg uitverkocht
Vanwege een succesvolle opgave voor Cecilia’s
dinerconcert op 5 maart 2016 kunnen we constateren dat
Sint Cecilia’s restaurant nagenoeg is uitverkocht!
Blij zijn we dat veel mensen vanuit Zijtaart en omgeving
enthousiast hebben ingeschreven. Maar ook velen die een
vriendschappelijke verbinding hebben met onze vereniging,
staan op de inschrijflijst.
Ben jij een van degene die spijt heeft en / of zich realiseert
misschien iets te lang te hebben gewacht, dan zijn
misschien nog enkele plaatsen beschikbaar. Daarnaast is het
mogelijk voor inschrijving op een wachtlijst.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan alle
voorbereidingen De prettige samenwerking met Café-Zaal
Kleijngeld en Eethuis de Reiger zijn veelbelovend.
Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen
met telefoonnummer: 06-20978507
Met vriendelijke groet,
Bestuur en werkgroep Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

4 jan. 2016 – 13 jan. 2016

pagina 5

Buurtcompetitie Biljarten speelronde 9
Zoals iedereen wel gemerkt heeft, is de site van kliknieuws
veranderd nadat ze zijn samengegaan met Stadskrant
Veghel. Het onderdeel Clubnieuws bestaat nu
klaarblijkelijk niet meer en ook de site die mij de
mogelijkheid gaf verslagen te plaatsen is uit de lucht
gehaald. Vandaar dat we over zijn geschakeld naar de site
van Zijtaart waar ik de mogelijkheid heb gekregen de
verslagen voor alle belangstellenden beschikbaar te stellen,
waarvoor via deze weg dank.
Inmiddels zijn we enkele speelronden verder en zijn we
halverwege de competitie. Sinds het laatste verslag is er dan
ook een nieuwe koploper. Jekschotstraat heeft door enkele
sterke scores de eerste plaats overgenomen. Na speelronde
8 was dit nog het Begin van de Straat, maar zij zijn door
een score van 45 punten enkele plaatsen teruggezakt. De
eerste vijf zitten echter allemaal kort bij elkaar, dus het zal
erg spannend worden in de strijd om het kampioenschap.
Uitslagen
Groot./Corsica
Rond de Kerk
Jekschotstraat
Rond de Bulte
Rudebroeck

- Einde v/d Straat
- Leins./Hoolstr.
- Den Doornhoek
- Begin v/d Straat
- Krijtenburg

49-59
38-68
61-41
55-45
50-43

Hoogste serie:
Toon Cissen (Leins./Hoolstr.) 17 car.
Topscorers:
Tiny v/d Linden (Leins./Hoolstr)
Jan v/d Oever (Einde v/d Straat)
Toon Klaassen (Jekschotstraat)

16 pnt.
16 pnt.
15 pnt.

Tussenstand na 9 speelrondes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jekschotstraat
Leins./Hoolstr.
Rudebroeck
Begin v/d Straat
Einde v/d Straat
Grootveld/Corsica
Den Doornhoek
Krijtenburg
Rond de Bulte
Rond de Kerk

Ruud en Toon Cissen

496 pnt. 55,11 gemiddeld
489 pnt. 54,33 gemiddeld
483 pnt. 53,67 gemiddeld
479 pnt. 53,22 gemiddeld
479 pnt. 53,22 gemiddeld
469 pnt. 52,11 gemiddeld
462 pnt. 51,33 gemiddeld
447 pnt. 49,76 gemiddeld
425 pnt. 47,22 gemiddeld
376 pnt. 41,78 gemiddeld
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ZIJTAARTSE DECEMBERAKTIE 2015
In de periode van 1 december t/m 31 december 2015 ontving u bij uw aankopen bij de
deelnemende ondernemers voor elke 5 euro tot maximaal € 500,00 1 gratis decemberbon.

De trekkingsuitslag:
1e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 150,00
2e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 125,00
3e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 100,00
4e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 75,00
5e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 50,00
6e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 40,00
7e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 30,00
8e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
9e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00
10e prijs Waardebon Z.O.V. t.w.v. € 25,00

Fam. v. Hooidonk Laarsweg 3
Fam. Jonkers Pastoor kampstraat 8
Fam. v. Boxmeer Krijtenburg 19
Fam. v.d. Hurk Jekschotstraat 8A
Fam. Dortmans laarsweg 5
Fam. vd Aa Grootveld 13
Fam. Bekkers Zondveldstraat 6
Fam. v. Zutphen Pastoor Clercxstraat 6
Fam. vd. Brand Irisstraat 31 Nijnsel
Fam. Coppens Pastoor Kampstraat 22

De deelnemers zijn:
Autocentrum Zijtaart BV M. v.d. Heijden
’T Dorpskaffee
Ad van Kessel BBQ specialist
De fietsenwinkel Zijtaart
Uw bakker Jeanny en René van Houtum

Café-zaal Kleijngeld
Eethuis de Reiger
Hetty’s dorpswinkel
Raaijmakers drukwerk
Zuivelhandel Theo Bosch
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LEZING GEOLOGIE VAN
DE WADDENEILANDEN
dinsdag 12 januari 20.00 – 22.00 uur
De Waddenzee staat op de Unesco
Werelderfgoedlijst; de Waddeneilanden zijn geliefd om de
vele vogels en bijzondere planten en paddenstoelen. De
bodem van de Waddenzee en de Waddeneilanden zijn tot
op vele meters diepte geologisch heel jong. Hans de Jong
(fysisch geograaf) gaat op uitnodiging van
Natuurvereniging IVN-Veghel tijdens zijn lezing op 12
januari in op het ontstaan en geologie van de
Waddeneilanden. U bent welkom om de lezing in het IVN
verenigingslokaal in de Bundersschool, Buitendonk 3 bij te
wonen. Aanvang 20.00 uur en er zijn geen kosten aan
verbonden.
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website bepalend is geweest voor de wereldgeschiedenis.
Deze band is een eerbetoon aan de illustere Tommy
Moustache. Niet alleen door zijn revolutionaire snordracht,
maar ook zeker als uitvinder van de donut en man achter de
schermen bij het Manhattan Project heeft hij wereldfaam
verworven. Tijdens een optreden van Tommy Moustache
wisselen de meest uiteenlopende stijlen elkaar af, liefst
binnen één nummer, en soms met de snelheid van een
mitrailleur: jazz, blues, rock, klassiek, impro, en een lange
enzovoorts. Dit jaar werden ze uitgeroepen tot radio 6 talent
en staan ze o.a. op het legendarische North Sea Jazz
festival.

De Waddeneilanden bestaan uit sedimenten van veen,
zeezand, duinzand en zeeklei. Toch zijn de eilanden
landschappelijk zeer gevarieerd. Bovendien staan ze model
voor de wijze waarop de hele Nederlandse kust is gevormd.
Daarmee is hun vorming zeer actueel in het kader van de
Januari is ‘Openbaarheidsmaand’, dan laat het
bescherming van heel West- en Noord-Nederland. De
BHIC snuffelen in ‘geheime’ archieven…
moeite waard om eens een kijkje te nemen op het strand
van een of meer van deze eilanden.
Bulderende stormen en een woedende zee. In enkele uren
tijd verdwijnen duinen in de golven en wordt elders een
nieuw duin opgestoven. Langs de kust van de
Waddeneilanden zie je de geologische krachten met grote
regelmaat aan het werk.

BHIC maakt archieven openbaar

Een nieuw jaar betekent bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) dat er nieuwe
archiefstukken openbaar worden. Iedereen kan nu via
de overzichtslijst kennisnemen van documenten,
archieven en archiefbestanden die vanaf deze datum
Informatie bij Lidou van Beurden, tel. (0413) 36 57 12 en
openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Zo
www.ivn-veghel.nl.
wordt het vergeten verleden weer actueel. Daarnaast
schenkt het BHIC de hele maand januari elke maandag
op www.brabantbekijken.nl aandacht aan een paar van
die nieuwe archiefstukken.
Ieder jaar worden er archiefstukken openbaar. Dat gaat
doorgaans geruisloos, maar er zitten vaak boeiende of leuke
stukken bij. In 2016 schuift de openbaarheidsgrens weer
een jaartje op. Voor archieven met een
openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1940 vrij,
een belangrijk jaar waarin de spanningen van de Tweede
Wereldoorlog in de archiefstukken voelbaar zijn en tot
Rauwe compromisloze jazzrock met
uitdrukking komen.
Bron van informatie
Tommy Moustache
Dit jaar zijn er weer stukken openbaar geworden uit het
archief van de vooraanstaande Brabantse familie Van de
Het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel biedt op zondagmiddag 10 januari Mortel – De La Court. Zo vinden we stukken over de
oprichting van het Jeugdwerkkamp ‘De Witte Bergen’ op
plaats aan Tommy Moutache. Deze jazzformatie speelt
rauwe compromisloze jazzrock met een stevige saus van het landgoed van de heer J. Van de Mortel. Eind 1939 werd
dit kamp weer door het ministerie van Defensie voor
humor en brutaliteit. Tommy Moustache is een jonge
militaire doeleinden in beslag genomen en opgeheven.
eigenzinnige band die het afgelopen jaar als een frisse
Hoe het afliep met een jonge boer uit Veghel die op 12 mei
doch onheilspellende wind door jazzland waait.
1940 moest voorkomen vanwege lijkroof op een
Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00
omgekomen soldaat, is terug te vinden in de stukken van
uur en de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is
het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.
ook in het nieuwe jaar welkom
In het dagrapportenboek van veldwachter J. Belterman van
de gemeente Heesch in 1940 lezen we dat er op 5 april een
Hun debuutalbum is opgedragen aan het leven van de
verkeersongeluk in Heesch heeft plaatsgevonden. Een
gelijknamige held die volgens de documentaire op hun
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bestelbusje is op de spoorwegovergang door een trein
gegrepen, waarbij de chauffeur en de bijrijder dodelijk
verongelukt zijn. De twee overlijdensakten onder elkaar in
de Burgerlijke Stand van Oss tonen aan dat de twee
slachtoffers hoogstwaarschijnlijk in het ziekenhuis zijn
overleden. In datzelfde dagboekenrapport voel je de
spanningen van de Tweede Wereldoorlog als veldwachter
Belterman op 10 mei het uitbreken van de oorlog en op 10
juni de explosie van een vliegtuigbom in Heesch optekent
en wat voor impact dit heeft op de autoriteiten en de
bevolking.
Dit jaar zijn er ook weer stukken vrijgekomen uit het
archief van Hero Nederland en voorgangers, zoals scripts
en aantekeningen over reclamefilmpjes. Maar er is zoveel
meer.
Nieuwsgierig geworden? Hier vind je het overzicht van
archiefstukken op het BHIC die per 1 januari 2016
openbaar zijn geworden.
Openbaarheid archieven
Het BHIC vervult binnen de provincie Noord-Brabant een
belangrijke rol in de openbaarheid van de overheid.
Onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden
kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken
heeft geproduceerd. Maar ook archieven van particulieren
komen op de openbaarheidslijst voor.
De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van
overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen
aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen
stukken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking
op de openbaarheid, meestal omwille van de privacy van
nog levende personen. Over particuliere archieven maakt
het BHIC speciale afspraken met de schenkers. De
beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde
periode. En dus zijn er jaarlijks nieuwe archiefdelen in de
openbaarheid.

4 jan. 2016 – 13 jan. 2016
Afval

Ophaalfrequentie
2016

Lege plastic
verpakkingen (plastic
tasjes, zakken, kuipjes,
bekers, bakjes,
(knijp)flessen, tubes en
Plastic en
1 x per 2 weken
drankkarton potjes)
Drankenkartons
(kartonnen pakken voor
sap, water, wijn, melk,
vla, yoghurt, soep en
pastasaus)

Groene
container

GFT-afval: resten van
groente, fruit en
aardappelen, vlees en
vis, brood, botjes, kaas,
noten, kurken,
koffiefilters en -drab,
1 x per 2 weken
(thee)bladeren, gras,
stro, theezakjes, klein
snoeiafval, snijbloemen,
gras en onkruid uit de
tuin, (kamer)planten,
kattenbakkorrels mét
milieukeurmerk en mest
van huisdieren

Grijze
container

Alle afval, behalve:
GFT-afval, glas, oud
papier, karton, klein
chemisch afval, textiel,
plastic, MP3 spelers,
mobieltjes,
inktpatronen van
printers en grof
huishoudelijk afval.

Papier en
karton

Alleen papier en karton
zonder etensresten.
zie afvalkalender
Géén plastic
verpakkingsmateriaal.

Huisvuilinzameling 2016
Vanaf 1 januari 2016 verandert er iets in de
huisvuilinzameling. De wijzigingen zijn onderdeel van een
pilot.
De gemeente Veghel neemt daarmee de
verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met afval. We
volgen het landelijk beleid om in 2020 te voldoen aan een
scheidingspercentage van 75%. We zitten nu in Veghel op
65%.
Uit onze gegevens blijkt dat maar 18% van de inhoud van
de grijze container ook echt restafval is. Het overige afval
hoort bij papier, plastic, glas of grof vuil. Daar valt dus nog
veel winst te behalen! Door het restafval goed te scheiden,
worden de stankoverlast en de hoeveelheid beperkt. Er
kunnen dan ook meer afvalstoffen hergebruikt worden en
we hoeven minder te verbranden. Het beter scheiden van
afval levert winst op voor het milieu, het uiteindelijk
goedkoper wordt en dat scheelt in uw portemonnee.
Gedurende deze pilot monitort en evalueert de gemeente
het scheidingsgedrag van bewoners. Dit doen we om
ervaring op te doen en straks een keuze voor Meierijstad te
kunnen maken.
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1 x per 4 weken

Niet bij het plastic! Wilt
u
blik/metaal weggooien?
Blik (metaal) Dan kunt u dit in
Veghel GRATIS
inleveren op de
milieustraat.
Wilt u een grotere container voor restafval?
Wilt u een container met een grotere inhoudsmaat? Het
wisselen van een kleine container (140 liter) naar een grote
container (240 liter) kost € 32,25. Dit is als u de container
komt ophalen op de werf. Als u de container thuis wilt laten
bezorgen, komt daar nog € 21,50 bij. Bel hiervoor de
gemeente Veghel 14 0413.

