Wandel Driedaagse 2017
Op dinsdag 18 juli gaat de jaarlijkse wandel Driedaagse van start. Dagelijks zijn er
2 routes, een route van ongeveer 5 km en een route van ongeveer 10 km, maar de
tochten lopen in elkaar over zodat je bij een pauzeplaats van route kunt wijzigen.

Dinsdag 18 juli starten we bij Eethuis De Reiger
Woensdag 19 juli starten we bij fam. vd Berkmortel, Biezendijk 25
(Bij de 2e pauze is er uitleg over het AED apparaat
door de EHBO vereniging)
Donderdag 20 juli starten we weer bij Eethuis De Reiger
Bij de startplaatsen kun je inschrijven, elke avond van 18.15 uur tot 19.00 uur. De
kosten hiervoor zijn € 2,50 per inschrijving. Op donderdagavond is er voor elke
deelnemer een herinneringsmedaille. Onderweg zijn er twee pauzeplaatsen. Bij de
eerste pauze is er voor iedereen een gratis beker fris en bij de tweede pauze is er
gratis fruit. De routes gaan over verharde en onverharde wegen.

Dus haal de wandelschoenen te voorschijn en geniet 3 dagen van de
Zijtaartse natuur.
Tot ziens bij de Wandel Driedaagse.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 juli 9.30 uur Diaken van der Zanden (Samenzang)
Wij gedenken: Jaargetijde Zus van de Ven en Annie van de Ven-van Zutphen; Overleden
ouders Coppens-van Bakel, Frans en Wim; Maria van den Tillart-van Duijnhoven
en Jos Schepers

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
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
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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.
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Aanstaande donderdag 13 juli houden wij onze laatste eigen
vergadering voor de zomervakantie. Op de agenda staat o.a.
een terugblik op het traject N279-besprekingen en het
bezoek aan de Startconferentie Woonvisie Meierijstad. In
het Zijtaarts Belang van volgende week geven wij verslag
van onze bijeenkomst.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Vakantiesluiting van de Zijtaartse bieb

De bibliotheek in het Klooster / Dorpshuis in Zijtaart is
Verloren: een wandelstok waarschijnlijk tussen
VOW-terrein en tennispark, aub retour bij Raaijmakers tijdens de zomervakantie vanaf 18 juli gesloten.
We gaan weer open op dinsdagmiddag 29 augustus.
Drukwerk. De eigenaar vat hier erg mis op.

NIEUWS van de DORPSRAAD 12 juli 2017
Gebruik Duo-fiets
Fietsenwinkel Zijtaart gaat met vakantie vanaf zondag 30
juli tot en met zaterdag 12 augustus a.s.
Het is fijn om te weten, dat er veel gebruik wordt gemaakt
van de duo-fiets en daarom zorgen wij ervoor, dat de duofiets net als voorgaande jaren ook nu in de vakantie
gebruikt kan worden.
Daarvoor zal de fiets tijdelijk op een andere plaats komen te
staan.
Vanaf zondag 30 juli tot en met zaterdag 12 augustus is dat
bij:
Jan van Nunen, Zondveldstraat 1a.
Om in die weken een afspraak te maken, dient men gebruik
te maken van het mobiele nummer van Jan;
dit is: 06-23628823.

Woensdag 20 september is er een informatieavond
vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart en wordt er
vanuit de Rabobank uitleg gegeven over het inloopspreekuur, dat m.i.v. het komende najaar wekelijks in ons
Dorpshuis zal plaatsvinden.

Tijdens de vakantiesluiting zal de boekencollectie voor
volwassenen in de Zijtaartse bieb worden vernieuwd. Onze
collectie is begrijpelijkerwijs niet zo groot, maar op deze
manier blijft het wel steeds actueel. U kunt echter via de
computer alle boeken uit de uitgebreide collectie van de
Noordoost Brabantse Bibliotheken kosteloos reserveren en
u kunt deze boeken na een mailtje van de bibliotheek op
halen. Deze service blijft ook in de vakantie mogelijk,
alleen moet u dan uw gereserveerde boeken in de bieb in
Veghel ophalen.

In de vakantietijd blijft de Veghelse bibliotheek
gewoon open op:
dinsdag
11.00 – 19.00 uur
woensdag
11.00 – 18.00 uur
donderdag
10.00 – 18.00 uur
vrijdag
10.00 – 19.00 uur
zaterdag
10.00 – 16.00 uur
Prettige vakantie en wellicht tot ziens in augustus.
We zijn dan weer het hele jaar geopend op dinsdagmiddag,
dinsdagavond en donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Annelies, Mieke,
Brenda, Antoniek en Ine
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
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Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
In verband met de zomervakantie zijn Dorpshuis Zijtaart en
de gymzaal gesloten vanaf maandag 17 juli tot en met
zondag 27 augustus 2017. Vanaf maandag 28 augustus bent
u weer van harte welkom voor de reguliere activiteiten.
Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op
dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en
de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf 8.00 uur tot
circa 8.45 uur). Voor deze activiteiten kunt u dus ook
tijdens de vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!
Daarnaast zal ook dit jaar het Dorpshuis weer op de
dinsdag- en dondermiddagen geopend zijn. De laatste jaren
is gebleken dat het Dorpshuis ook tijdens de
vakantieperiode de functie “huiskamer van Zijtaart”
vervult. Veel mensen hebben de behoefte om in deze
periode een ontmoetingsplek te hebben. Dankzij de inzet
van onze vrijwilligers kan dit op de dinsdag- en
donderdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in het
Dorpshuis. Op deze middagen is iedereen van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie of een drankje,
gezellig met elkaar te biljarten of te kaarten, een krantje te
lezen of gewoon even een praatje te maken. Verder kan
iedereen gebruik maken van de mooie Jeu-de-boules banen.
LET OP: door de vakantiesluiting is de geldautomaat
slechts beperkt bereikbaar, namelijk alleen tijdens de
hierboven genoemde openingstijden van het Dorpshuis!
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

Voor al uw friet en snacks!
Weekendsnack actie:

Satérol € 2,10 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

Het kan voor zulke mensen een mooi opstapje zijn om
vaker aan activiteiten deel te gaan nemen en op die
wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen vervoer om
zelfstandig te komen, meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 19
juli kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 14 juli om 12.00 uur bij Annie Pennings, tel:
(0413) 34 12 09.
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij
SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de
woensdag van deze maand t.w.19 juli. Vanaf 17.30 uur
staat er voor slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal van
ons Dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor uw
klaar.
Een gezellig samen zijn door samen
te eten met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 19 juli.

Volgende maand is er geen
SAMEN aan TAFEL
wegens vakantiesluiting van
ons dorpshuis.
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KBO
KEEZEN
1 Mari v Zutphen
2 Tiny v Zutphen
3 Jaantje v d Burgt
4 Nolda v Zutphen
5 Joke v Zutphen

567 punten
554 punten
548 punten
515 punten
503 punten

Kaarten:
Uitslagen van 6 juli:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars 153 pnt.
2 . Ciska Coppens
69 pnt.
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen 39 pnt
2. Jan v.Zutphen
34 pnt.
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
– 69 pnt.
Loterij:
Annemieke v.d.Linden.
Uitslagen van 10 juli:
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Karel Bekkers
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Bert Vissers

120 pnt.
71 pnt.
–32 pnt.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 16 juli: Hatertse Vennen, pauze in Overasselt ‘St.
Walrick’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 19 juli: Rozentocht, pauze in Meerlo ‘’t
Brugeind’, 105 km, vertrek 8.30 uur.

Stichting Centaur blij met donatie en
afvaardiging Brabantse
kampioenschappen
Met Pasen werden er door de ponyruiters van Zijtaart eieren
met spek aan de deur verkocht. Een gedeelte van de
opbrengst van deze actie gaat ieder jaar ook naar een goed
doel. Dit jaar was dat stichting Centaur. Stichting Centaur is
een ruitersportvereniging in Veghel die paardrijlessen
verzorgt voor mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking. De enthousiaste ruiters en
amazones van de stichting volgen speciale paardrijlessen,
zowel sportief, therapeutisch als recreatief. In het contact
met paarden spelen elementen als voelen, bewegen,
bewogen en gedragen worden voor mensen met een
beperking een belangrijke rol. Voor mensen die
slechthorend of rolstoel gebonden zijn, biedt het
paardrijden een ongekende bewegingsvrijheid; de ruiter
bepaalt waar het paard naar toe gaat. Op het paard voelen
mensen zich vaak minder beperkt en zijn dat soms ook. Een
bedrag van € 250,00 werd zondag tijdens de jaarlijkse
onderlinge wedstrijd door Ponyclub de Reigertjes
aangeboden aan de organisatie en ruiters van de stichting.
Ze waren heel blij met het aangeboden bedrag en het zal
zeker goed besteed worden. Dus, ook iedereen in Zijtaart
die tijdens de Paasaktie eieren heeft gekocht: bij deze
bedankt!!
Vorige week werd bekend gemaakt wie mag deelnemen aan
de Brabantse kampioenschappen. Tijdens 6
selectiewedstrijden werd gestreden voor een plaatsing en
dat hebben de Zijtaartse ruiters goed gedaan! Degene die
afgevaardigd zijn naar de Brabantse Kampioenschappen bij
de pony’s dressuur zijn: Lisa Heesakkers, Claire Vermaes,
Milou Kemper, Ise Kemper, Noa Spoorenberg, Lieke Blokx
en Shirly van Dijk. Lieke Blokx en Claire Vermaes wisten
zich zelfs met twee pony’s te plaatsen. Bij de pony’s
springen gaan: Noa Spoorenberg, Merel Kriek en Kimberly
van der Sanden. Bij de paarden gaan: Silvia Endevoets en
Lobke van Popering in de dressuur en bij het springen is dat
Glenn van de Ven. Veel succes allemaal op 29 en 30 juli in
Dongen!
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Mededelingen/nieuws van
KBO Biljarten Zijtaart
Aanmelden nieuwe leden voor deelname aan de
onderlinge competitie.
Aanmelden kan tot zondag 6 augustus bij Toon Cissen of
Wim vd Sanden.

Biljarttoernooi KBO Zijtaart.
Zoals vorig jaar toegezegd, zal ook dit jaar weer een
biljarttoernooi gehouden worden voor de leden van de KBO
Zijtaart. Deelname staat open voor alle leden, zowel
mannen als vrouwen. Het inschrijfgeld voor deelname
bedraagt € 2,50, te voldoen bij aanmelding. De wedstrijden
worden gespeeld op de biljarts in dorpshuis Het Klooster.
Elke deelnemer speelt minimaal 3 partijen in poulevorm en
de nummers 1 en 2 gaan door naar de volgende ronde.
Startdatum is maandag 28 augustus. Afhankelijk van het
aantal deelnemers kan het echter zo zijn, dat er ook al op
donderdag 25 augustus gespeeld gaat worden. Op maandag
28-8, woensdag 30-8 en donderdag 31-8 wordt er zowel in
de middag (13.00 - 17.00 uur) als in de avond (19.00 22.00 uur) gespeeld. Mocht het nodig zijn, dat er ook al op
donderdag 25 augustus gespeeld moet worden, dan kan dat
zowel in de middag als in de avond zijn. Vrij biljarten is
dan op 25 en 31 augustus niet mogelijk.
Vanaf maandag 4 september vinden de achtste- en
kwartfinales plaats en op woensdag 6 september zullen l de
halve finales en de finale gespeeld worden.
Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt elke
deelnemer tijdig een speelschema toegestuurd om zich goed
te kunnen voorbereiden op zijn/haar partijen.
Uiteraard vergt dit wel de nodige tijd aan voorbereiding en
zitten we tevens in de vakantieperiode waarin ons Zijtaarts
Belang 2 keer niet uitgebracht zal worden. Om iedereen
toch tijdig op de hoogte te kunnen stellen en de kans niet te
ontnemen zich voor deelname aan te melden, is gekozen
om dit nu al te publiceren. Om een en ander op de juiste
wijze te kunnen voorbereiden, sluit de inschrijvingstermijn
op zondag 6 augustus.

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en in
te leveren bij een van de volgende personen: Wim v.d.
Sanden, Past. Clercxstraat 1-E of Toon Cissen, Hoolstraat
1-A.
Uiteraard kan dit formulier ook afgegeven worden aan de
balie van het dorpshuis. Vergeet niet bij aanmelding het
inschrijfgeld te voldoen!
Namens de wedstrijdleiding,
Wim v.d. Sanden, Toon Cissen

Aanmeldformulier biljarttoernooi KBO Zijtaart :
Naam :

……………………………………………………………………………………………………..

Adres :

……………………………………………………………………………………………….........

Telefoon :

…………………………………………………………………………………………………….

Wil /kan spelen op de volgen de tijden: (aankruisen wat van toepassing is)
O overdag 13.00 – 17.00 uur
O in de avond 19.00 - 22.00 uur
Inschrijfgeld ad € 2,50 te voldoen bij opgave.

O

kan allebei

Let op: Inleveren uiterlijk zondag 6 augustus!

Eventuele data van verhindering : ……………………………………………………………………………………...
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Schuldgevoel: nuttig of verlammend?
Schuldgevoelens zijn heel erg. Sommige schuldgevoelens
zijn volkomen terecht. Als je een ander iets aandoet terwijl
je wist dat je daarmee niet integer handelt, is een
schuldgevoel heel nuttig. Als je iemand pijn doet, mag je
(nee, móet je) daarvoor boeten.
Zo merk ik dat sommige mannen die vreemd zijn gegaan
eigenlijk nadat ze deemoedig hebben bekend, denken direct
weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Geen
schuldgevoel, geen spijt, het lijkt alsof er niets
“goedgemaakt” hoeft te worden. Dan worden meestal hun
vrouwen nóg bozer!!
Maar aan de andere kant gebeurt het ook dat iemand zich
schuldig blijft voelen, zodanig dat het verlamt. Kortgeleden
had ik zo’n stel binnen. Hij voelde zich schuldig en kreeg
het idee dat hij niet in de positie was, niet “gerechtigd” was,
om ook iets voor zichzelf op te eisen, zijn wensen te uiten.
Het was zo’n man die nooit het braafste jongetje van de
klas was en weleens vaker dingen deed die niet ieders
goedkeuring kunnen wegdragen, maar dit keer was hij te
ver gegaan en hij besefte dat. Zodanig zelfs dat hij een van
zijn grootste hobby’s niet meer kon uitvoeren, omdat hij
vond dat hij daar geen recht meer op had. Hij voelde zich
ellendig en zat ook in de stoel alsof hij loodzwaar was.
Toen we erover langdurig over gesproken hadden dat hij
heus wel weer gewoon mocht leven en leuke dingen mocht
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doen, dat hij zelfs wel weer eens gerechtigd zou zijn om
zijn vrouw op de kop te geven, ging hij ineens heel anders
zitten. Hij keek heel anders, begon weer zijn gebruikelijke
grapjes te maken. Zijn schuldgevoel is niet weg (en terecht
ook) maar hij beseft ook dat hij niet eeuwig schuldig en met
een gebogen hoofd hoeft verder te leven. Ook mevrouw
was opgelucht. Door zijn neerslachtige houding wist zij het
ook niet meer. Ze zei: ik heb liever dat hij boos is dan dat
hij niks zegt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

RAADSVERGADERING 13 JULI
Op 13 juli staat een raadsvergadering gepland waar over de
onderstaande onderwerpen een besluit genomen zal
worden:
• Benoeming en installatie burgercommissielid
• Vaststelling bestemmingsplan herziening Pater
Vervoortstraat 31, Zijtaart
• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 2e
ontwikkelplan
• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel,
herziening Den Dubbelen 3
• Vaststelling Notitie Handelingsperspectieven
Veehouderij en Volksgezondheid
• Afgifte ontwerp-‘Verklaring van geen bedenkingen’ in
verband met voorgenomen vestiging van een
varkenshouderij aan de Lieshoutseweg te SintOedenrode
• Instemming zienswijze gemeente Meierijstad
koersbepaling WSD
• Vaststelling jaarrekeningen 2016 Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode
• Wijziging begroting 2017 conform 1e
bestuursrapportage 2017
• Vaststelling uitgangspunten begroting 2018 Meierijstad
De openbare vergadering begint om 19.30 uur en vindt
plaats in het Bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. U kunt op
de publieke tribune plaatsnemen om deze vergadering bij te
wonen.
RAADSVERGADERING
LIVE BEKIJKEN
Van de raads- en commissievergaderingen worden liveopnamen gemaakt. De livestream kunt u vinden op de
www.meierijstad.nl/gemeenteraad Daar kunt u klikken op
‘videoregistraties, waarna de mogelijkheid wordt geboden
om naar ‘aankomende vergaderingen’ of ‘archief
vergaderingen’ te gaan. Als er een commissie- of
raadsvergadering gepland staat, dan wordt deze vergadering
ongeveer één dag van te voren als ‘aankomende
vergadering’ aangemerkt.
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Uitslag Interne
Voorjaarscompetitie
Afgelopen weekend sloot de interne
voorjaarscompetitie. Veel wedstrijden
zijn gespeeld. De wedstrijden duren
allemaal een uur en na dat uur wordt de eindstand
genoteerd en verwerkt door Piet vd Hurk. Een woord van
dank is hierbij dan ook op zijn plaats. Het valt niet altijd
mee om alle wedstrijden in te plannen door eventuele
afzeggingen. Wij bedanken Piet dan ook voor het goede
verloop van de interne competitie.
Heren Dubbel poule A: Antoin vd Akker en Harm Hendriks
Heren Dubbel poule B: Klaus Beckers en Antoon Ketelaars
Heren Dubbel poule C: Piet vd Hurk en Jochem vd Linden
Dames Dubbel poule A:
Dames Dubbel poule B:
Dames Dubbel poule C:

Annet Gibbels en Sonja van
Hamond
Karin vd Heijden en Evelien
vd Ven
Els vd Berg en Jolan van Meer

Gemengd Dubbel poule A: Monique vd Hurk en Frank
van Leuken
Gemengd Dubbel poule B: Manuela Elissen en Klaus
Beckers
Gemengd Dubbel poule C: Diane Biemans en Maarten
Kanters

KTC: Tennis meets Soccer Toernooi
Komende vrijdag is het dan zover. TV Zijtaart en VOW
hebben de handen ineen gestoken om vrijdag a.s. een mooi
en gezellig tennistoernooi te spelen op de velden van TV
Zijtaart. De organisatie van dit toernooi is in handen van de
Kleine Toernooien Commissie. Het toernooi is afgeladen
vol! 32 Leden van VOW spelen samen met 32 leden van
TV Zijtaart. Iedereen is natuurlijk ook van harte welkom
om te komen kijken! De wedstrijden beginnen om 19.00
uur en de laatste wedstrijden zullen rond de klok van 23.00
uur afgelopen zijn. Gedurende dit toernooi zal de
barcommissie ervoor zorgen dat niemand iets tekort zal
komen.

Wanneer er iets mis is met uw auto en er een
lampje gaat knipperen of langer branden gaat u
waarschijnlijk, na eerst zelf onderzoek te hebben
gedaan, naar de autogarage om u auto te laten
repareren. Daarnaast wordt de auto APK gekeurd.
Het lampje is een signaal dat er iets mis is. Zo
geeft het lichaam ook signalen af dat er iets mis
is. Nu is er geen garage voor het lichaam maar
wel de Bodyscan die, door middel van
meetsysteem Vitatec Global Diagnostics, signalen
opvangt.
Arbinu voert deze bodyscans uit in
samenwerking met Yvonne Schimmel op:

•

Vrijdag 8 september 2017

•

Vrijdag 6 oktober 2017

•

Vrijdag 3 november 2017

•

Vrijdag 1 december 2017

Voor meer informatie verwijs ik u door naar:
www.arbinu.nl.
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Alzheimercafé in nieuw onderkomen

Motorclub Veghel

In de zomermaanden programmeert het Alzheimercafé
Uden-Veghel en omstreken voor de bezoekers een speciaal
programma, dat door de vrijwilligers zelf wordt verzorgd.
In het nieuwe onderkomen, het PieterBrueghelHuis,
Middegaal 25 in Veghel draait op dinsdag 18 juli de
documentaire Mist. De documentaire volgt het echtpaar
Prevoo dat geconfronteerd wordt met de ziekte van
Alzheimer. De deuren van het Alzheimercafé gaan open om
19.00 uur en de toegang is gratis voor iedereen die
geïnteresseerd is in dementie en de gevolgen daarvan voor
mensen die ermee te maken krijgen.

Donderdag 13 juli organiseert MCV weer een mooie
avondrit voor wie na het werk nog een mooi stukje wil
toeren of voor wie het overdag te warm is en liever op een
terras zit.
Vertrek om 19:00 uur bij D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1
in Mariaheide. Verwachte terugkomst is ca. 22:00 uur als
het nog licht is. Je bent van harte welkom om mee te rijden
en als je navigatie hebt, meld je dan aan. We sturen de
digitale route naar je toe. Mailadres
info@motorclubveghel.nl. Bezoek ook onze website
www.motorclubveghel.nl, daar zie je onze agenda voor het
hele seizoen.

Mist
Toen vijftiger Lou Prevoo in 2004 de diagnose Alzheimer
kreeg, besloot hij samen met zijn vrouw Wilma een camera
in zijn leven toe te laten. Als naslagwerk voor
zorgprofessionals en als herinnering aan betere tijden voor
zijn vrouw na zijn overlijden. Documentairemaakster Karin
Hillebrand volgt het stel uit het Limburgse Valkenburg
bijna 5 jaar lang na diagnose. Ze filmt dat Lou opbloeit op
de zorgboerderij in Ransdaal en dat Wilma haar volle baan
als laborante moeilijk kan combineren met de zorg voor
haar man. Haar broer springt dan bij en komt “oppassen”.
Mooi om te zien hoe hij Lou sturing geeft en hem toch in
zijn waarde laat. Met haar geduld en liefde lukt het Wilma
om Lou nog ruim vier jaar thuis te houden.
Liefde en verlies
De documentaire legt ook pijnlijk helder vast hoe de mist in
Lou’s hoofd dikker wordt en hoe Wilma steeds meer van
haar oorspronkelijke echtgenoot moet missen. Mist gaat
over zijn strijd om het leven te begrijpen en over haar
liefdevolle pogingen om hem te volgen. Een
indrukwekkende documentaire over de liefde tussen twee
mensen die elkaar geleidelijk verliezen.

Skipov neemt groot aantal nieuwe
leerkrachten in vaste dienst
Opnieuw heeft Skipov basisonderwijs een grote groep van
enthousiaste leerkrachten aan zich kunnen binden. Zij gaan
werken op de 14 Skipov basisscholen in Veghel en
omliggende dorpen met een vast dienstverband op zak! De
nieuwe mensen (in totaal 13) starten vanuit de
vervangerspool. Skipov ziet dat als de plek waar de
leerkracht de mogelijkheid krijgt om de organisatie goed te
leren kennen en brede ervaring op te doen. Persoonlijke
ontwikkeling en professionalisering zijn belangrijk. Na
verloop van tijd stromen de leerkrachten door naar een
vaste groep binnen een school. Het moment waarop dat
gebeurt hangt af van de individuele groei en de
mogelijkheden die ontstaan op de scholen. Soms kiezen
leerkrachten er bewust voor om langer of juist opnieuw
vanuit de vervangerspool te gaan werken. Voor Skipov
basisonderwijs is dit één van de manieren om te zorgen
voor een deskundig en inspirerend lerarenkorps!

HUISVUIL IN DE VAKANTIE
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat. In een
vakantieperiode worden er minder containers en
kunststofverpakkingsafval aangeboden. Uw
huisvuilinzamelaar is dan ook eerder bij u in de straat.
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MILIEUSTRATEN
MEIERIJSTAD
De gemeente Meierijstad heeft drie
milieustraten: in Schijndel, SintOedenrode en Veghel.
Tot uiterlijk 1 januari 2019 verandert
er in de werkwijze van de
milieustraten niets.
Inwoners van de gemeente Meierijstad
kunnen voor het storten van gratis
afval op alle drie de milieustraten
terecht.
Inwoners van de voormalige gemeente
Veghel en Sint-Oedenrode kunnen
voor het starten van betaald afval niet
terecht bij de milieustraat van
Schijndel (dit als gevolg van
verschillende werkwijzen in betaling).
Voor informatie over de locatie,
openingstijden, tarieven en werkwijze
van betaling kunt u terecht op onze
website www.meierijstad.nl.

INFORMATIE OVER VERGUNNINGEN,
VERGUNNINGSAANVRAGEN EN
VERKEERSBESLUITEN
Sinds 1 juli kunt u voor informatie over vergunningen en
vergunningsaanvragen en verkeersbesluiten naar
www.overheid.nl. Deze wordt niet meer gepubliceerd in
deze krant.
E-mailservice op maat
Via een e-mailservice kunt u continu en automatisch op de
hoogte blijven van álle ontwikkelingen in uw buurt. Met
een éénmalige registratie zorgt u ervoor dat u geen
informatie mist die voor u belangrijk is. U kiest daarvoor op
de homepagina van www.overheid.nl op het groen blokje
( www.overuwbuurt.overheid.nl) De e-mailservice kan ook
eenvoudig weer aangepast of stopgezet worden.
App
Ook via de app “Over uw buurt” kunt u dagelijks snel en
overzichtelijk zien welke besluiten betrekking hebben op
uw buurt. De app is momenteel te downloaden voor
Android, iPhone, iPad en Windows.

Ik ga als ouder alleen met mijn
minderjarige kinderen (met het vliegtuig)
op vakantie. Waar moet ik aan denken?
Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland, dan
moet u rekening houden met extra regels en uitgebreide
controles aan de grenzen en op vliegvelden. Dit doet de
marechaussee om internationale kinderontvoering tegen te
gaan.
Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij
een andere achternaam, dan is het belangrijk dat u een
bewijs heeft dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk

gezag hebt. Hiervoor dient u het toestemmingsformulier
reizen met een minderjarige naar het buitenland en een
kopie paspoort/ID kaart mee te nemen van de andere
gezaghebbende ouder. Dit toestemmingsformulier kunt u
vinden op: www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-metkinderen. Tevens kunt u op deze site vinden welke
aanvullende documenten nog meer nodig zijn, afhankelijk
van uw persoonlijke situatie.
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