JUMBO Muziekfestival Kring Veghel om de
“Albert van Zutphen wisselbokaal”
Op zaterdag 2 en zondag 3 november zal in Zijtaart het jaarlijkse Jumbo
Muziekfestival voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de Vereniging van
Muziekgezelschappen Kring Veghel plaatsvinden. Dit jaar zullen tijdens dit festival,
georganiseerd door een commissie uit de aangesloten muziekverenigingen, acht
slagwerkgroepen en dertien orkesten hun muzikale prestaties laten horen.
Het Kringfestival wordt voor de 29ste keer gehouden en voor de 11e keer als JUMBO
Muziekfestival. De inzet van het weekend is de “Albert van Zutphen – wisselbokaal”. Op
zaterdag gaat deze wisseltrofee uitgereikt worden aan de best spelende slagwerkgroep en op
zondag aan het best spelende harmonie – of fanfareorkest. Plezier in de muziek voor de
deelnemers en het publiek staat tijdens dit festival voorop. Het Klooster in Zijtaart vormt
voor de derde achtereenvolgende keer de mooie locatie voor het JUMBO Muziekfestival.
Het programma start op zaterdagmiddag 2 november om 13.45 uur. Het laatste optreden op
zaterdag vindt plaats om 20.00 uur door slagwerkgroep De Echo der Bergen uit Eerde,
waarna om 21.15 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
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KERKBERICHTEN
Zaterdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering (Gem.Koor)
Tijdens deze viering worden alle parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Zondag: 3 november 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken:
Overl.oud. Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Jrgt. Anna Bekkers-Bekkers en
dochter Marianne; Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Overl.oud. Pepers-van Lankvelt,
Cato, Lise en Piet en Sien Jansen-van Lankvelt; Gerard Kremers; Overl.oud. van Eert-van
Eijndhoven; Hans van Zoggel (nms.de vrienden); Jrgt. Anneke en Mies van Zoggel-van der
Linden, zoon Hans en dochter Marion; Overl.oud. van de Wetering en overl.fam.leden;
Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt- Timmers; Jrgt. Adrianus van den Akker en
zoon Toon; Evert Bosch (vanw.verjaardag); Overl.fam. Coppens- van Asseldonk
(vanw.verjaardag); Jrgt. Hans Rooijackers; Tonnie van Heeswijk-van den Acker; Intentie
Uit Dankbaarheid.
Overleden: Tonnie van Heeswijk- van den Acker in de leeftijd van 85 jaar.
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor Wereldmissiemaand
heeft €. 133,24 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.
De MOV-groep

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
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uit een koffer haalt. In die koffer zitten allerlei voorwerpen
die te maken hebben met een bepaald thema. Het zou
Het Festival gaat verder op zondag 3 november. Om 10.45 zomaar over de grote schoonmaak kunnen gaan, als het
thema van de koffer de oude tijd is en als er een spons uit
uur start het programma met fanfare Echo der Peel uit
de koffer gehaald wordt. Of over de all-inclusive vakanties
Venhorst. Verder treden in volgorde op: Zeelandia, De
als het thema van de koffer zomer zou zijn en er een
Eendracht Uden, St Cecilia Volkel, St Cecilia Lieshout,
Frisselstein Veghel, Harmonie Nijnsel, St Servaes Dinther, strandbal te voorschijn komt. Welke themakoffer er uit de
kast gehaald wordt, is nu nog niet bekend. De ervaring leert
St Willibrord Heeswijk, St Cecilia Zijtaart, De Echo der
dat op deze plezierige manier interessante gesprekken
Bergen Eerde, De Notenkrakers Vorstenbosch, waarna als
ontstaan over allerlei onderwerpen. Omdat de gesprekken
laatste het harmoniekorps OBK uit Erp om 21.15 uur met
zich allemaal rond een thema bewegen, blijft er toch lijn in
hun optreden zal aanvangen. De prijsuitreiking op zondag
de ochtend. Waar nodig sturen twee vrijwilligers de
vindt om 22.30 uur plaats. Het programma is in detail
gesprekken een beetje bij. De Onderonsjes zijn gratis
beschikbaar op onze website: www.muziekkringveghel.nl
Het fanfareorkest van Zijtaart treedt op zondag om toegankelijk.

De slagwerkgroep van Zijtaart treedt op zaterdag
om 18.30 uur op.

18.45 uur op.
Zowel bij de slagwerkers als bij de orkesten zijn de
deelnemers ingedeeld in 3 niveau – groepen. Voor elke
groep is er een 1e prijs en voor de beste slagwerkgroep en
het beste orkest is er de “Albert van Zutphen –
wisselbokaal” te behalen. Voor beide dagen is de
beoordeling in handen van een vakkundige jury. Voor de
slagwerkgroepen zal op zaterdag Jos Stoffels en Jan Geert
Nagel jureren. De jury voor de HAFA orkesten op zondag
bestaat uit Gert Buitenhuis en Rob Goorhuis.
Het belooft een mooi programma te worden. Veel
verenigingen brengen muziek die bij een breed publiek
goed in het gehoor zal liggen, terwijl enkele orkesten het als
een try-out gebruiken voor deelname aan een
bondsconcours later in de maand.
Het Jumbo Muziekweekend is dankzij de hoofdsponsor
JUMBO-Supermarkten gedurende beide dagen gratis
toegankelijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om te
komen kijken en luisteren naar de optredens van bijna
1.000 deelnemers tijdens dit muziekspektakel in het
Klooster te Zijtaart.

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.
Gevonden: een plastic tas met sportkleding in de Pater
Vervoortstraat. Kan opgehaald worden bij Jan van
Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18. Tel. (0413) 36 44 27.

Aankomen lopen een zwart poesje,( 2 weken geleden).
Terug te halen bij Wendy Pennings, Leinserondweg 24

Onderonsje Zijtaart pakt uit
Ieder eerste maandagochtend van de maand kunnen
Zijtaartse mensen van 55 jaar en ouder van 10.00 uur tot
11.00 uur in het Dorpshuis terecht voor een goed gesprek
tijdens het zogeheten Onderonsje.
Op maandag 4 november laat Cor van der Aa allerlei leuke
gesprekken ontstaan naar aanleiding van voorwerpen die hij

Bouwplaatsen??
De afgelopen jaren was het voor een aantal
vriendengroepen niet makkelijk om een
bouwplaats voor hun carnavalswagen te
vinden. We roepen daarom alle
vriendengroepen op die nog een bouwplaats zoeken om dit
voor 11 november a.s. te melden bij Twan van Nunen
(twanvannunen@outlook.com)
Als je een bouwplaats beschikbaar wilt stellen of misschien
een tip hebt voor een plek, dan horen we dat natuurlijk ook
graag.
Als we alles duidelijk in kaart hebben kunnen we misschien
wel helpen.
Optocht Commissie
CV De Reigers
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KBO
AGENDA
Maandag 4 november 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 4 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 november 09.30 uur: Seniorenkoor
dinsdag 5 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 7 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 24 okt. 2013:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
112 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
158 pnt.
2. Harrie v.Zutphen
68 pnt.
3. Mieke v.Boxmeer
63 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Kasteren
60 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 28 okt. 2013:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
93 pnt.
Rikken:
1. Leni Henst
64 pnt.
2. Bart Vissers
47 pnt.
3. Diny v.Heertum
44 pnt.
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
- 26 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Ven

Biljarten onderling 24 okt 2013
Jos Claassen
Tonn Verbruggen
Chris v.Helvoirt
Jan Rijkers
Frans v.Leuken
Rien v.Tiel
Rien Kemps
Tonn Verbruggen
Willy Henst
Jan Rijkers
Jan de Wit

21
22
19
17
39
28
35
22
30
17
29

28
28
21
19
45
32
38
24
26
14
22

- Piet v.d.Hurk
37 47
- Wim v.d.Sanden 52 58
- Rien v.Tiel
28 30
- Tonnie v.Uden 32 27
- Wim v.d.Sanden 52 31
- Tonnie v.Uden 32 10
- Willy v.d.Berkmortel 25 26
- Cor v.Zutphen 62 29
- Cor Coppens
21 17
- Jan de Wit
29 12
- Jan v.d.Oever 18 12

Bridge Zijtaartse Bridge Club ZBC 22 oktober 2013
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
65,10
2 Cor Mollen & Ria Swinkels
56,25
3 Bert Kanters & Diny Kanters
55,73
4 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
53,75
5 Marietje v. Schayk & Mien Vissers
51,25
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
47,92
(7) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
47,50
(7) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 47,50
9 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
44,38
10 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
42,50
11 Anneke Jans & Maria Pepers
35,94
Lijn B
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
59,38
(2) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 56,25
(2) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
56,25
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
55,56
5 Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel 54,86
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
52,08
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
51,39
8 Joke Petit & Maria Rijken
50,69
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,00
10 Hein de Wit & Jo de Wit
48,26
11 Mieke Toebast & Toos Vissers
44,79
12 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
42,36
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
39,24
14 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
38,89

Bridgeclub KBO 25 OKT 2013
Lijn A
1
2
3
4
5
(6)
(6)
8
9
10
11
12
13

Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Mien Verhoeven & Mien v. Berkel
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
Bert Kanters & Diny Kanters
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Cor Mollen & Toos v. Berlo

62,08
59,58
56,25
55,00
50,83
50,42
50,42
49,58
49,17
45,42
42,50
41,67
37,08
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Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Anny v.d. Hurk & Henk v.d. Linden
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Toon v. Creij & Wim v. Os
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen

61,15
59,06
57,08
55,21
53,65
50,21
47,81
47,40
45,83
42,71
29,90

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 2 nov 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

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

Boskant B1
Irene B1G
Gemert C3

14:30u
13:00u
13:15u
Blauw Geel'38/JUMBO D4 11:30u
Blauw Geel'38/JUMBO E4 9:30u
Rhode E8
9:30u
RKVV Keldonk E1G
10:30u
Avanti'31 F2
10:30u
Rhode F7
10:30u
DVG F4
10:30u
OSS'20 MB1
14:15u
ST SC. St. Hubert/De Willy's MC1 13:00u
Rhode MD1
10:15u
EVVC ME1
10:30u

Vow Veteranen 02-11-2013
VOW Vet

Uit

Handel Veteranen

16:00u

Vow Senioren 03-11-2013
VOW H1
Uit
VOW H21
Uit
Uitgesteld naar 22/12
VOW H 4
Uit
VOW VR1
Thuis
VOW VR2
Uit

Ollandia 1
Erp 4
VOW H3
WHV 4
Boekel Sport VR1
Fiducia VR1

14:30u
14:00u
Erp 9
10:30u
11.30u
11.00u
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 26 okt 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

Blauw Geel'38/JUMBO B3
Mariahout B2
Boskant C1
Stiphout Vooruit D2
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO E12
Handel E2
ASV'33 F2
Mariahout F3G
Mariahout F4G
Olympia '18 MB1
Boekel Sport MC1
Heeswijk MD1
Berghem Sport ME1

2-2
8-2
0-14
1-3
x-x
8-2
2-2
3-2
4-0
2-14
11-0
2-3
1-15
3-5

VOW Veteranen 26-10-2013
VOW Veteranen Erp Veteranen

3-2

VOW Senioren 27 okt 2013
VOW H1
VOW H2
Avesteyn 7
VOW H4
Olympia'18 VR1
VOW VR2

FC Schadewijk 1
DVG 3
VOW H3
WEC 6
VOW VR1
Erp teruggetrokken

2–1
3–0
0–4
1–3
2-4

LR. Sint Gregorius
Eerste selectiewedstrijd is een feit
Afgelopen weekend vond de eerste winterselectiewedstrijd
plaats voor de dressuurruiters onder ons. Via deze
wedstrijden kan je jezelf plaatsen voor de Brabantse
Kampioenschappen.
Loes van Asseldonk behaalde een mooie vierde prijs in de
klasse B met haar paard Fitzroy. Hiermee haalde ze met
197 punten twee winstpunten binnen.
Glenn van de Ven houdt het liever bij zijn eigen afdeling,
namelijk het springen. Met zijn paard Ziezo nam hij
afgelopen weekend deel aan de springwedstrijd in de
Mortel. Als team wisten zij keurig twee maal foutloos te
blijven in de klasse Zwaar en zo een zesde plaats te
behalen.
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Jeugdonthulling
Wil jij de nieuwe jeugdheerser van Reigerland
worden?
In de week van 28 oktober krijgen de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 de
inschrijfformulieren om zich kandidaat te
stellen voor jeugdprins(es), adjudant(e), nar of
lid van de jeugdraad van 11.
Dus, lijkt het je leuk om eens een jaar het carnaval op een
heel andere manier te beleven, lever het inschrijfformulier
dan vµµr 1 november in bij basisschool Edith Stein. De
inschrijfformulieren zijn ook te downloaden op
www.cvdereigers.nl.
Op zaterdagmiddag 16 november zal om 13.30 uur de strijd
om de titel jeugdprins en jeugdprinses in het dorpshuis van
start gaan. Aansluitend worden ook de adjudanten, de nar
en de leden van de jeugdraad van 11 bekend gemaakt.
Natuurlijk is iedereen vanaf 13.15 uur van harte welkom
om de kandidaten aan te moedigen!
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derde Divisie en een uitnodiging voor deelname aan de
Nederlandse Kampioenschappen verdiend.
In de geschiedenis van fanfare St. Cecilia is zoಬn geweldige
score nog nooit voorgekomen. We zijn dan ook ontzettend
trots op dit geweldige resultaat.
De slagwerkgroep werd bij thuiskomst opgewacht door de
fanfare en majoretten van St. Cecilia met een welverdiende
serenade.

Majoretten Zijtaart Star of the day
tijdens concours in Someren

Gelukkig werd
afgelopen weekend
de klok verzet. De
majoretten mochten
namelijk al om 7.15u
vertrekken bij het
Dorpshuis om naar
het concours in
Someren te gaan.
Groetjes en graag tot ziens op 16 november bij de
Twee groepen van
jeugdonthulling.
St. Cecilia Zijtaart namen deel aan deze wedstrijd.
Jeugdcommissie CV De Reigers
Het C-team mocht als derde van de dag optreden met hun
show op muziek van de musical Shrek. Anne, Hieke, Lieke,
Marit en Suus straalden tijdens hun optreden en de jury was
onder de indruk van de goede choreografie die zij
neerzetten. De juryleden beoordeelden het optreden met 64
punten, waarmee zij zich geplaatst hebben voor de
Brabantse Kampioenschappen! Dat was nog niet alles, want
zij werden ook nog Star of the day. Dit hebben ze verdiend
door de mooie, speelse en passende choreografie. Dit team
staat onder leiding van Anouk en Marjan.
Het B-team was rond half 11 aan de beurt om hun show uit
te voeren voor de juryleden en meegereisde supporters.
Onder leiding van Marlotte en Emmy brachten Alicia,
Floor, Jolle en Marit een wervelende show, die heel mooi
gelijk ging en goed uitgevoerd werd. De juryleden
beoordeelden het optreden met 64 punten en ook zij mogen
deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen in het
Monsterscore concours slagwerkgroep Zijtaart.
weekend van 16 en 17 november in Waalwijk.
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Zijtaart is op
Een mooie afsluiter van een geweldig St. Cecilia weekend,
zaterdag 26 oktober op concours geweest in Drachten. In
waarin ook de slagwerkgroep uitzonderlijk heeft
Sportcentrum Drachten werden 4 muziekwerken ten gehore gepresteerd met 95 punten; een eerste prijs met lof van de
gebracht.
jury.
Met de bus waren de leden van de slagwerkgroep samen
met supporters naar Drachten gereisd. Daarnaast was een
Allemaal van harte gefeliciteerd!!
vrachtwagen met slagwerkmateriaal afgereisd naar
Drachten.
Onder leiding van Henk Schellekens werd een geweldig
goede prestatie neergezet. Na het optreden was er
tevredenheid: er was gedaan wat men kon. Nu was het
wachten op de uitslag. Om 15.15 uur was het zover. De 7
korpsen die opgetreden hadden, kregen hun beoordeling.
Het was super spannend, hadden we een 1e prijs?
Voor het verplichte deel werden 95 (van de 100) punten
toegekend en voor het vrije deel ook 95 punten! Hiermee
werd een 1e prijs met onderscheiding, promotie naar de
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zwangerschap worden blootgesteld aan fijnstof een vergrote
kans hebben op een baby met een laag geboortegewicht.
Dat blijkt uit grootschalig Europees onderzoek. De
onderzoekers verzamelden gegevens van ruim 74.000
zwangere vrouwen in 12 verschillende landen. ”Kinderen
geboren worden in deze regio’s hebben niet alleen een
Zondag 10 november Jeugdmuziekdag die
lager gewicht en zijn minder resistent voor allerlei
in Zijtaart
aandoeningen, maar hebben voor later ook nog een
verhoogde kans op astma en andere
De dirigenten van de jeugdslagwerkgroep en
luchtwegenaandoeningen.
opleidingsorkest van Zijtaart wilden graag een
Ook is al aangetoond dat de levensverwachting van de
jeugdmuziekdag houden. Doel is om samen gezellig
mensen in regio’s met veel fijnstof beduidend lager is dan
muziek te maken, elkaar te ontmoeten en ook eens een
in regio’s met lage concentraties. Zo werd recent bekend
ander te horen spelen.
dat inwoners van de wijk Overschie (Rotterdam) korter
Aan deze muziekdag doen 4 jeugdslagwerkgroepen en 4
leven als gevolg van fijnstof afkomstig van het verkeer.
opleidingsorkesten mee.
Volgens
het Planbureau voor de leefomgeving (PBL)
De jeugdslagwerkgroepen die mee doen: Beat It Veghel,
sterven in Nederland per jaar naar schatting 2.300-3.500
Harmonie Nijnsel, OBK Erp en St. Cecilia Zijtaart.
mensen voortijdig als gevolg van kortdurende blootstelling
De opleidingsorkesten van OBK Erp, harmonie Nijnsel,
aan hoge fijnstof concentraties. Dat is veel meer dan het
harmonie St. Servaes en fanfare St. Cecilia Zijtaart doen
aantal directe doden als gevolg van een verkeersongeluk
mee.
(650 slachtoffers in 2012). Het Planbureau is vooral
Het wordt een afwisselend programma waar tegelijkertijd
bezorgd over een mogelijk grotere invloed op de
een slagwerkgroep en opleidingsorkest zijn opgesteld en
gezondheid die het gevolg is van lange-termijn (chronische)
afwisselend spelen. De dag start om 10.30 uur en duurt tot
blootstelling aan fijn stof. Daarmee wordt het
13.30 uur.
luchtverontreinigingsniveau bedoeld waaraan mensen
U bent van harte welkom op zondag 10 november a.s. in
gedurende langere tijd (meerdere jaren of gedurende een
Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart.
heel leven) zijn blootgesteld. Betrouwbare Nederlandse en
gegevens om dit risico in te schatten ontbreken
Fijnstof: stof om over na te denken Europese
vooralsnog. Duidelijk is wel dat dit gevaar nog veel hoger
Tijdens de presentaties van de dorpsraad is veelvuldig
is dan kort durende blootstelling.
gesproken over de gevaren van fijnstof als een snelweg
De verspreiding van fijnstof door het nieuwe
langs ons dorp aangelegd wordt. Maar wat is fijnstof?
industriegebied en de nieuwe N279 beperkt zich - net als
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Onder deze term
geluid - niet tot de eerste tien meter, maar strekt zich uit
vallen alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10
over een groot gebied. De wind komt in Nederland
micrometer. De Europese norm voor fijnstof ligt op dit
voornamelijk uit het westen. Aangezien de omleiding
moment op 40 microgram per kubieke meter lucht. Dat wil grotendeels vanaf Eerde in een lange zuidwestelijke boog
niet zeggen dat dit gezond is, want deze norm is niet alleen naar Zijtaart loopt, heeft het dorp Zijtaart vele malen meer
gebaseerd op de benodigde bescherming van onze
last van het fijnstof, dan direct omwonenden aan de
gezondheid, maar tevens op de bescherming van de
zuidelijke kant. Wat het gezondheidseffect precies zal zijn
mogelijkheid om te komen tot economische ontwikkeling.
op de inwoners van Zijtaart is nog niet bekend, maar wel
De norm is dus een compromis.
dat het een serieus probleem is en dat we er last van gaan
Veghel behoort tot de top van de vuilste plekken in
krijgen. Gezondheid is ons grootste goed. Wanneer wordt
Nederland. Als hier ook nog eens een extra snelweg bij
dit belang van Zijtaart gewogen? Wanneer komen opties in
komt dan zal de concentratie van fijnstof nog verder stijgen. beeld die onze gezondheid niet of minder benadelen? WIJ
Wat fijnstof met de gezondheid doet, was onlangs nog in
BLIJVEN STRIJDEN VOOR ONZE GEZONDHEID!
het RTL4 Nieuws van 15 oktober. Hoge concentraties
Actiecomité De Kempkens
fijnstof hebben aangetoond dat moeders die tijdens de
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Hoewel relaties na een huwelijk niet eenvoudig zijn, kan
een nieuwe relatie ook een enorme verrijking zijn. Op de
eerste plaats voor jezelf, maar op den duur ook voor de
kinderen. Besef wel dat het niet h¼n keuze was.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 1 november

Interpunctie
De andere ouder: je gunt je kinderen goede ouders
(Over opvoeding bij scheiding en in stiefgezinnen)
Kinderen gun je de beste ouders die er bestaan. Bij een
scheiding zie je soms dat ouders zich nauwelijks bemoeien
met hun kinderen. Anderen verscheuren hun kinderen door
beiden aan ze te trekken. Helaas kun je er niks aan doen als
de andere ouder (in jouw ogen) slecht voor de kinderen is.
Je kunt ze er op aanspreken, maar als ze er niks mee doen,
moet je ermee leren dealen.
Zo maak ik mee dat een stiefvader meer aandacht heeft
voor een jongetje van 10 jaar dan de eigen vader. En toch
zet hij zijn eigen vader op een voetstuk, terwijl dit een
alcoholist is die hem soms vergeet op te halen. Het joch
wordt er verdrietig van. Of een eigen moeder die vergeet
haar ene kind aan de telefoon te vragen, terwijl ze het
andere kind net gesproken heeft. Het meisje vraagt ಯwas dat
mama aan de telefoon?ರ en kijkt teleurgesteld als blijkt dat
het inderdaad mama was. Of het jongetje wat zich enorm
uitslooft tijdens het voetballen, omdat papa komt kijken,
terwijl papa meer aandacht heeft voor zijn vriendin dan
voor de voetbalprestaties van zijn zoon.
Je zou je kind zo graag een andere ouder gunnen, een ouder
die aandacht heeft, die wil weten wat het kind bezig houdt,
die interesse toont in wat het kind doet. En dan zijn er ook
weer ouders die juist door schieten. Die hun eigen
verlangens en gevoelens altijd opzij zetten voor hun
kinderen, die zichzelf geen nieuwe relatie gunnen, omdat ze
er op de eerste plaats moeten zijn voor hun kinderen.
Natuurlijk ben je verantwoordelijk voor je kinderen, en is
het geen kwestie van kiezen (je kinderen of je
geluk/partner) maar wordt je een gelukkige en beter
functionerende ouder als je zelf ook gelukkig mag zijn.

Vrijdag 1 november houdt Jong Nederland Zijtaart haar
jaarlijkse lampiontocht. Deze tocht is voor zowel leden als
niet-leden, alle kinderen mogen dus meedoen van 0 jaar tot
en met groep 8. Het is gewenst dat je ouders meelopen. We
verzamelen om 18:30 uur bij ons clubhuis Bij JoNZ aan de
Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met zಬn allen in een
verlichte tocht door Zijtaart. Bij terugkeer is er voor
iedereen warme chocomel en peperkoek.
We hopen op droog weer en dat jullie allemaal komen. Hoe
meer lichtjes, hoe meer vreugd!
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Velen handen maken nu eenmaal licht werk ſ
Hoe meer mensen zich aanmelden, des te meer activiteiten
kunnen we gaan organiseren en des te beter is dat voor ons
mooie clubje VOW. Elke activiteit zal omzet genereren wat
we hard nodig hebben binnen onze vereniging!

Lampion maken
woensdagmiddag 30 oktober
De leden van Jong
Nederland maken tijdens
hun clubbijeenkomsten al
een lampion. Kinderen die
geen lid zijn van Jong
Nederland kunnen thuis een lampion maken van een oud
melkpak of iets anders creatief verzinnen. Of zij mogen op
woensdag 30 oktober tussen 14:30 uur en 16:00 uur in ons
clubhuis zelf een lampion komen maken (deelname is
gratis). Voor ouders staat er die middag koffie en thee
klaar.
Groetjes
Jong Nederland Zijtaart

Wie komt ons helpen om leuke
activiteiten te organiseren bij VOW?
Vanuit de activiteiten commissie VOW Zijtaart zijn we op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om samen met
ons activiteiten te organiseren. De commissie bestaat uit 5
leden die niet alle activiteiten zelf kunnen organiseren.
Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die de activiteiten
commissie mee zouden willen ondersteunen.
Heb je zin en tijd om 1 of meerdere activiteiten te
organiseren samen met ons, neem dan contact op met:
John de Wit
John.dewit@live.nl
Tel: 06 ದ 101 842 65

Groetjes namens de activiteiten commissie VOW Zijtaart:
Lenie, Jonneke, Maria, Karin en John

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
13 november 2013
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART
HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR

