U kunt nog stemmen op de drie Zijtaartse projecten die zijn
genomineerd voor Coöperatiefonds Rabobank.
Tot 10 november kunt u nog stemmen op de projecten die zijn genomineerd voor een
bijdrage vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank Uden-Veghel.
Door de ledenraad van de Rabobank Uden-Veghel zijn drie Zijtaartse projecten
genomineerd voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds.
De Rabobank stelt jaarlijks een deel van de winst beschikbaar voor projecten die een
bijdrage leveren aan het welzijn en de leefbaarheid van de gemeenten die onder de
Rabobank Uden-Veghel vallen. Hiermee toont zij haar betrokkenheid bij de samenleving.
Via het Coöperatiefonds is geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het welzijn en
de leefbaarheid in de gemeenten Uden, Veghel, Boekel en de plaats Zeeland.
De ledenraad heeft in september een aantal projecten genomineerd. Alle leden krijgen in
oktober en november de gelegenheid om hun stem uit te brengen op twee projecten. Zij
bepalen zo welke bijdrage elk genomineerd project ontvangt. Als u lid bent van de
Rabobank Uden-Veghel kunt u ook uw stem uitbrengen.
De drie genomineerde projecten zijn van Het Dorpshuis, de JAZ en fanfare St. Cecilia.
Vervolg pag 3

Kalender ZOV
Voor alle besturen en leden van verenigingen in Zijtaart.
De kalender van de ZOV gaat er weer komen. Wij verzoeken u om alle activiteiten tijdig
door te geven. Dit kan tot uiterlijk 10 november. Liefst per mail naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl of anders in de brievenbus bij Martien Verbruggen,
Keslaerstraat 29. Zorg dat ook uw vereniging in de kalender 2014 staat! Ook de
wijzigingen van de contactadressen achter in de kalender graag tijdig doorgeven.

KERKBERICHTEN
Zondag: 10 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Wim van Schaijk (nms.fam.van Schaijk); Overl.oud. van Zutphen-van
Asseldonk en overl.familie; Overl.oud. Henst-Vogels; Wim van Zutphen (vanw.verjaardag)
Dopen:
11.30 u. Quinten: zoon van Stephan Peters en Karin Henst in het bijzijn van de 1e
Communicantjes.
12.30 u. Daan: zoon van Patrick van Zutphen en Petri Visser

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)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(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
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 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.

Nog steeds vermist: Lapjeskat, wit met
rode/bruine/grijze en zwarte vlekken, sinds 27
september vermist. Wij missen haar erg, alle
informatie is welkom..
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Primeur in Zijtaart:
Treinen door Nederland!
“Zes” presenteert “Ticket to ride Nederland” .
Spellenavond in “Het Klooster” a.s. vrijdag 1
nov. Aanvang 19.00u.
Rond 20.30 zal dit nieuwe, uitdagende spel gespeeld
worden. Zorg dat je erbij bent!
De eerste vrijdagavond van de maand is het steeds
“spellenavond” in het dorpshuis. Iedereen is uitgenodigd
om de gezellige huiskamer van Zijtaart met een bezoek te
vereren. De vele bijzondere, maar ook “gewone”
gezelschapsspellen kunnen hier gespeeld worden: er zijn
altijd wel liefhebbers voor een leuk spel.
Vroeg in de avond (om 19.30) uur wordt het basisspel
“Ticket to ride” gespeeld om er mee kennis te maken.
Daarna volgt de nieuwe versie.

De entree bedraagt € 3,00. ( inclusief drankje) De
avond duurt tot 23.00uur
Werkgroep “Zes!” van EGZ.

Mogelijk is zij in een schuur opgesloten.
Wilt u a.u.b. in uw schuur of garage kijken ??
Bij voorbaat dank. Familie Bonnet, Keslaerstraat 30
Zijtaart.
HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL
In het Diakonieweekend, dat in de parochie St. Franciscus
in het laatste weekend van het
liturgische jaar en ook bij de PKN op
23 en 24 november a.s. wordt ingepast,
zal de nadruk liggen op het werk van
de werkgroep Caritas. Er is voor
gekozen de aandacht te leggen op een
schrijnend tekort aan voldoende
middelen van bestaan in onze
maatschappij, die nog steeds veel
welzijn kent, maar niet in staat is iedere
dag weer voor iedereen voor voldoende
eten te zorgen; het motto : werp eens een blik in de keuken.
Daarom organiseert de Hulpdienst Diakonie in het
Diakonieweekend een inzamelingsactie van levensmiddelen
in blik in de negen geloofsgemeenschappen van de parochie
St. Franciscus en bij de PKN. De opbrengst van de
inzameling wordt ter beschikking gesteld van de
Voedselbank in Veghel, die er zorg voor draagt, dat de
levensmiddelen op de goede plek terecht komen.
De gaven kunnen aan het begin of na het einde van de
vieringen in de kerk van uw geloofsgemeenschap in de
daartoe bestemde kratten worden geplaatst , die door de
vrijwilligers van de Hulpdienst bij de Voedselbank worden
bezorgd. En let wel: alleen blikken voorzien van een nog
geldende houdbaarheidsdatum kunnen worden
geaccepteerd .
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Jazz
Ieder jaar organiseert de JAZ de Zijtaartse
kindervakantieweek. Een evenement waarbij niet alleen de
kinderen, maar ook alle vrijwilligers en bezoekers een
geweldige en gezellige tijd hebben!
De JAZ vraagt een bijdrage voor een aantal grotere
kostenposten die noodzakelijk zijn om de komende jaren de
kindervakantieweek te kunnen blijven organiseren. Denk
daarbij aan zaken zoals (kindvriendelijk) knutsel- en
bouwmateriaal en materiaal voor de zeskamp, maar ook aan
een computer die nodig is om tijdens de JAZ- dagen
muziek te kunnen draaien. Daarnaast bestaan we volgend
jaar alweer 15 jaar en ook dat willen we voor de kinderen
niet ongemerkt voorbij laten gaan!

BYTZ- avond
Vrijdag 25 oktober jl. heeft de jeugd van BYTZ zich
vermaakt in onze eigen ruimte in het Dorpshuis.
Een grote opkomst wat resulteerde in een gezellige avond.
Er is tv gekeken, geplaystationd, er zijn
gezelschapsspelletjes gespeeld en er is lekker gekletst. Op
deze avond is ons ter ore gekomen dat onze volgende
activiteit tegelijk gepland staat met een andere activiteit
voor de jeugd. Om die reden hebben wij onze volgende
activiteit ಫkoken bij Eethuis De Reigerಬ verplaatst van
vrijdag 22 november naar vrijdag 29 november!
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)

De drie Zijtaartse projecten die zijn genomineerd
voor Coöperatiefonds Rabobank.
Dorpshuis Het Klooster:
Het Dorpshuis wil graag zgn. Back drops aanschaffen. Dit
zijn zwarte theaterdoeken welke zijn behandeld
(geïmpregneerd) waardoor deze een brandvertragende
werking krijgen.
Het Dorpshuis kan multifunctioneel gebruikt worden, de
podium zaal is ingericht voor dagelijks gebruik zoals
repetitieruimte voor onderdelen van fanfare St. Cecilia,
repetities van koren en toneelvereniging, sportruimte voor
kleine groepen etc. De podiumzaal is uitgevoerd met licht
bruine houten platen, die de akoestiek van deze ruimte ten
goede doen komen. Voor het dagelijks gebruik voldoen
deze wanden prima en is de kleurstelling passend. Echter
bij gebruik als podium voldoen de wanden niet, ze passen
niet in het geheel. Dit betekent dat de wanden “aangekleed”
moeten worden. Om de doeken op te hangen wordt een
aluminium frame opgehangen met takels wat omlaag
gebracht kan worden en hier doeken en ook verlichting op
gemonteerd kan worden. Met deze aanschaf komen we
weer een stap verder in de aankleding van het Dorpshuis en
kunnen vele gebruikers de podium zaal gebruiken als een
echt theater.

Fanfare St. Cecilia
De fanfare heeft een bijdrage gevraagd voor de aanschaf
van instrumenten voor de jeugd. Fanfare St. Cecilia heeft
tien jaar geleden haar jeugdbeleid drastisch omgegooid. In
samenwerking met de basisschool en Mik Kunsteducatie
wordt structureel muziekonderwijs in groep 4, 5 en 6
aangeboden. Daarnaast worden diverse activiteiten en
evenementen georganiseerd om de jeugd in Zijtaart zoveel
mogelijk met (blaas)muziek in aanraking te laten komen.
Niet zonder succes! Het opleidingsorkest is gegroeid tot een
orkest van 30 jonge muzikanten en afgelopen jaar is gestart
met een jeugdslagwerkgroep. Al deze muzikale talentjes
krijgen een muziekinstrument in bruikleen. Door de grote
toestroom van nieuwe leden heeft de vereniging deze niet
meer voorradig en wordt een beroep gedaan op het
Rabobank Coöperatiefonds.
Alle drie de genomineerden hopen dat u in ieder geval uw
stem uitbrengt. Alle projecten komen ten goede aan de
Zijtaartse samenleving. Dus stem!

BYTZ organiseert:
Koken bij Eethuis De Reiger!
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 29 november
20.00 ದ 23.00 uur
Dorpshuis
 2,00

Altijd al een keer een kookclinic willen volgen? Grijp nu je
kans en geef je op door een mail te sturen naar
bytz@outlook.com. Om 20.00 uur verzamelen we in het
Dorpshuis. Vanaf daar zullen we naar Eethuis De Reiger
lopen waar we de kookclinic gaan volgen. Twee koks gaan
ons hierin begeleiden. Zorg dat je er bij bent en geef je snel
op.
Let op: opgeven is mogelijk tot uiterlijk 21 november!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau(NRD)
Noordoostcorridor

Reageren
U kunt van 4 november tot en met 16 december 2013
reageren via een digitaal inspraakformulier op
www.brabant.nl/noordoostcorridor, of schriftelijk via
Op 22 oktober 2013 heeft het college van Gedeputeerde
postadres:
Staten van Noord-Brabant (GS) de Notitie Reikwijdte en
Provincie Noord-Brabant,
Detailniveau (NRD) Noordoostcorridor vastgesteld. Deze
Cluster Projecten en Ontwikkelbedrijf
ligt ter inzage van 4 november tot en met 16 december
S.Pennings-Moniz,
2013.
Postbus 90151,
Hierin wordt beschreven welke alternatieven in de m.e.r.5200 MC ’s-Hertogenbosch.
procedure verder onderzocht gaan worden en op welke
manier. Het milieueffectrapport (MER) Noordoostcorridor Onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau
gaat deel uitmaken van het Provinciaal Inpassingsplan voor Noordoostcorridor. Vermeld bij uw opmerkingen ook om
welk hoofdstuk, welke paragraaf, legenda-eenheid of
de nieuwe verbindingsweg tussen Eindhoven en Helmond
ter hoogte van het Wilhelminakanaal en voor de aanpassing bijlage het gaat.
van de provinciale weg N279 tussen Veghel (A50) en Asten NB: Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te
dienen. Enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.
(A67).
Het MER brengt de effecten van de nieuwe en aan te passen Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden verwerkt in een Reactienota die GS
infrastructuur op het milieu in beeld. GS nemen dit mee
met de NRD definitief vaststellen. Op basis daarvan wordt
om tot een verantwoorde keuze te komen over de
vervolgens het MER opgesteld. U krijgt daarna de
Noordoostcorridor. Om de mogelijke effecten op
gelegenheid om op het MER te reageren dat tegelijk met
Natura200-gebieden in deze regio te onderzoeken wordt
een Passende Beoordeling (Natuurbeschermingswet) in het het ontwerp Pronvinciaal Inpassingsplan ter inzage wordt
gelegd.
MER opgenomen.
Informatiebijeenkomsten
Stukken inzien
Van maandag 4 november tot en met maandag 16 december U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomsten
over de NRD Noordoostcorridor. Deze vinden plaats op:
2013 is de NRD Noordoostcorridor en bijbehorende
• Donderdag 21 november 2013 in Sociaaldocumenten tijdens reguliere openingstijden in te zien bij:

− Het Dienstenplein van het provinciehuis,
cultureel centrum Parkzicht te Helmond;
Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;
• Maandag 25 november 2013 in
− De gemeentekantoren van de gemeenten
Dorplshuis te Zijtaart;
Veghel, Helmond, Eindhoven, Son en Breugel,
• Dinsdag 26 november 2013 in MFA De Koppel
Laarbeek, Asten, Someren, Gemert-Bakel,
te Nederwetten.
Nuenen, Geldrop-Mierlo, Deurne
Deze informatiebijeenkomsten zijn van 15.00-21.00 uur en

hebben het karakter van een ‘inloopbijeenkomst’. Ieder heel
uur start met een korte plenaire toelichting op de procedure.
Vervolgens is er individueel ruimschoots gelegenheid voor
het stellen van inhoudelijke vragen naar aanleiding van de
Of via Website www.zijtaartsbelang.nl kies de tab home en ter inzage gelegde documenten.
dan de tab N279 Brainport Oost. Onder: Notitie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Reikwijdte en Detailniveau(NRD) Noordoostcorridor staat provincie Noord-Brabant, telefoon (073) 681 28 12.
de informatie.
De stukken zijn ook te downloaden via
www.brabant.nl/noordoostcorridor.
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KBO

BILJARTEN

AGENDA
Maandag 11 november 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 11 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 12 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 12 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 12 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 13 november Najaarsvergadering
Donderdag 14 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 14 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 november 13.30 uur: Bridgen

KBO onderling 31-10-3013

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 30 okt. 2013:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
182 pnt.
Rikken:
1. Willy v.d.Berkmortel
174 pnt
2. Tiny v.Zutphen
87 pnt.
3. Martien v.Zutphen
70 pnt.
4. Henk v.d.Linden
63 pnt.
Poedelprijs: Lies v.Zutphen
- 15 pnt.
Loterij:
Anny Vissers
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 4 nov. 2013:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
127 pnt.
Rikken:
1. Harry Rooijakkers
150 pnt.
2. Karel Bekkers
106 pnt.
3. Henk v.d.Ven
72 pnt.
Poedelprijs: Wim v.Hoof
- 57 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

Frans v.Leuken
Willy v.d.Berkmortel
Jos Claassen
Jan v.Uden
Gerard Oppers
Wim Kremers
Martien v.Zutphen
Jan de Wit
Tonn Verbruggen
Gerard Oppers
Willie Henst

39
25
21
18
13
26
15
29
22
13
30

63 - Chris v.Helvoirt 19
39 - Jan de Wit
29
31 - Rien Kemps
35
24 - Frans v.Leuken
39
18 - Wim Kremers
26
33 - Willy vd.Berkmortel 25
15 - Jan v.d.Oever
18
27 - Wim v.d.Sanden 52
21 - Rien v.Tiel
28
11 - Cor v.Zutphen
62
20 - Jan v.d.Oever
18

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 2001 29 okt 2013
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
3 Anny v.d. Hurk & Mien Verhoeven
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
6 Cor Mollen & Ria Swinkels
(7) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
(7) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Anneke Jans & Maria Pepers
3 Mieke Toebast & Toos Vissers
4 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
6 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
7 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
8 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
9 Joke Petit & Maria Rijken
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

66,15
57,81
53,65
51,56
51,04
49,48
46,88
46,88
39,06
37,50
64,58
63,54
63,02
60,63
52,60
49,38
48,13
45,00
33,75
32,50
31,77

Bridgeclub KBO 1 nov 2013
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
2 Willemien Verhoeven & Toon v. Schaijk
3 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
5 Cees v. Hout & Riet v. Hout
6 Cor Mollen & Annie v.d. Ven
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
9 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
10 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
11 Mien Verhoeven & Mien Vissers
12 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
13 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
14 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
15 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk

58,33
57,29
54,86
54,51
52,78
52,43
51,25
50,69
49,65
48,96
48,75
46,25
44,17
39,24
38,75

18
35
34
35
20
21
19
48
15
42
10
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Lijn B
1 Mien vd Crommenacker & Maria Rijken
2 Frans Burg & Ton Sleenhof
(3) Jo v. Boxtel & Henk v.d. Linden
(3) Christien v. Helvoirt & Anny v.d. Hurk
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
6 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
7 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
9 Toon v. Creij & Wim v. Os
(10) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(10) Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
12 Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert

56,67
55,83
55,00
55,00
52,50
50,42
49,58
49,17
47,92
44,17
44,17
39,58

ALZHEIMERCAFÉ IN UDEN OVER
MEDICIJNGEBRUIK
Mensen met dementie worden geconfronteerd met tal van
problemen. Allerlei kleine, dagelijkse handelingen, die
gezonde mensen bijna automatisch doen, zijn voor hen niet
meer vanzelfsprekend. Het innemen van medicijnen is daar
een voorbeeld van. Gewoonlijk gebruiken mensen met
dementie verschillende medicijnen die op gezette tijden en
in de juiste hoeveelheden ingenomen moeten worden. Als
dat niet goed gaat, kan dat tot grote problemen leiden. In
het Alzheimercafé in de Eigen Herd in Uden komt op
dinsdag 19 november om 19.30 uur een apotheker met de
bezoekers praten over het medicijngebruik bij mensen met
dementie. Zij kan vertellen of er medicijnen zijn tegen
dementie en uitleg geven over de werking van medicijnen
die vaak voorgeschreven worden bij dementie. Zij zal zeker
diverse hulpmiddelen bespreken die beschikbaar zijn om
het op tijd innemen van de juiste medicijnen gemakkelijker
te maken. De apotheker is overigens meer dan alleen een
medicijnenverstrekker. Niet zelden hoor je dat ernstig zieke
mensen juist van de apotheker veel hulp hebben gehad.
Tijdens het Alzheimercafé zal de apotheker uitleggen hoe
zij de zieke en diens mantelzorgers kan ondersteunen.
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 9 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

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

Sparta'25 B2
Boekel Sport B3
Rhode C5 (onder voorbehoud)
Boekel Sport D3G
Rhode E2G
Schijndel/DE WIT E9
Rhode E5
ELI F1G
Blauw Geel'38/JUMBO F7
Blauw Geel'38/JUMBO F10

Herpinia MB1
UDI'19/Beter Bed MC1
SCMH MD1
Udi'19 ME1

VOW Veteranen 9 nov 2013
VOW Vet thuis Blauw Geel'38/JUMBO Vet.
VOW Senioren 10 Nov 2013
VOW H1 Uit Ruwaard 1
VOW H2 Uit Ollandia 2
VOW H3 Uit Heeswijk 6
VOW H4 thuis Heeswijk 7
VOW VR1 thuis Erp VR1
VOW VR2 thuis Boekel Sport VR2

Ollandia- VOW 1-2 (1-1)

14:30u
14:45u
13:00u
11:45u
9:15u
10:15u
9:30u
10:30u
10:30u
10:15u
14:30u
11:30u
11:30u
9:00u

15:30u
14:30u
11:00u
12:00u
11:30u
11:30u
10:00u

3/11/2013

Vandaag weer een derby op het programma.: uit naar
Olland.
Na de opsteker van vorige week weer een mooie kans om
wat puntjes bijeen te sprokkelen. De laatste keer hier liep
het goed af maar dat is uiteraard geen garantie voor
vandaag.
In het begin een beter VOW maar kansen waren er nog niet
te bespeuren. Plots een ongelukkig moment achterin bij
VOW en de scheids wees resoluut naar de stip. Penalty
voor Ollandia. Een van de
Erventjes wist hier wel raad mee
en we stonden tegen de verhouding
met 1-0l achter. Maar ook hierna
bleven we de bovenliggende partij.
Het bleef echter bij mogelijkheden.
De tweede keer dat Ollandia over
de middenlijn heen kwam, was het
wel bijna 2-0. Een scherpe counter
maar Niek van Zutphen hield ons
op de been. Even later een aanval
over rechts van ons, een voorzet,
en penalty voor ons. Rick werd
naar de grond getrokken en weer
wees de scheids naar de stip. Bart
v.d. Laar. Mis. Merde!
Even later trapte we in de, o zo
bekende buitenspelval. Vijf
minuten voor de rust weer een
vrije trap voor ons en weer stapte
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al wat zwart/wit gekleurd was uit. Echter de scheids
constateerde geen buitenspel en Bart vd Laar legde de bal
perfect op zij en de meegekomen Juul tikte lekker binnen.
Stand 1-1. .
In de tweede helft ging het aardig gelijk op, kansen aan
beide kanten. Echter geen van beide teams haalde de
trekker over. Bart nam even later een vrije trap. De bal
draaide hun zestien binnen, werd geschampt, getoucheerd,
licht van richting veranderd en verdween achter hun keeper.
1-2 voor ons!
Hierna kwamen we wat in de verdrukking te zitten. maar
toch konden we de wedstrijd beslissen. Bart vd Hurk kwam
oog in oog met hun keeper, bleef rustig maar mikte net
langs de goal. Dit had de beslissing kunnen en moeten zijn.
De laatste periode was Olland de betere ploeg maar ze
zouden niet meer tot scoren komen. Drie punten waren in
the pocket!!

pagina 7

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen2 nov 2013
Handel Veteranen
VOW Veteranen
VOW Senioren 3 nov 2013
Ollandia 1
VOW H1
Erp 4
VOW H2
VOW H3
Erp 9
WHV H4
VOW 4
VOW VR1
Boekel Sport VR1
Fiducia VR1
VOW VR2

Afgelast
1-2
4-3
Uitgesteld 22/12
8-1
4-2
1–4

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

Boskant B1
4-1
Irene B1G
1-2
Gemert C3
0-3
Blauw Geel'38/JUMBO D4
0-9
Blauw Geel'38/JUMBO E4
0-6
Rhode E8
1-2
RKVV Keldonk E1G 7-2
Avanti'31 F2 4-2
Rhode F7
0-3
DVG F4
2-7
OSS'20 MB1 4-2
ST SC. St. Hubert/De Willy's MC1
Rhode MD1 3-1
EVVC ME1 2-1

6-0

VOW scoort 1-2

Slagwerkgroep Zijtaart wint Albert
van Zutphen wisseltrofee.
Nadat de slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia zaterdag 26
oktober op concours is geweest in Drachten, heeft ze
afgelopen zaterdag meegedaan aan het Jumbo
Muziekfestival. Tijdens het festival werden 8
slagwerkgroepen uit de regio beoordeeld door een
professionele jury. Na het geweldige resultaat in Drachten
met 95 punten heeft de slagwerkgroep ook de Albert van
Zutphen wisseltrofee gewonnen. Dat betekent dat ze 1e
waren in hun groep maar ook het beste van de dag met 92
punten. Een geweldige prestatie.
Met de juryrapporten van Drachten en het Jumbo
Muziekfestival kan de slagwerkgroep zich gaan
voorbereiden aan de deelname aan het Nederlands
Kampioenschap op zaterdag 8 februari in Assen.
Het fanfareorkest nam deel aan het Jumbo Muziekfestival
op zondag. Er streden maar liefst 13 korpsen voor de bekers
en wisseltrofee. De dirigent en leden waren zeer tevreden
met het optreden wat werd neergezet. Ook het publiek was
enthousiast. De punten van de deelnemers lagen dicht bij
elkaar. Fanfare De Notenkrakers uit Vorstenbosch mocht de
wisseltrofee mee naar huis nemen.
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In de groep waar ook Zijtaart is ingedeeld met 7 andere
deelnemers, werd Lieshout eerste van de groep. Het
fanfareorkest gaat zich nu voorbereiden op de deelname
aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap op
zaterdag 5 april 2014 in Drachten.
Volgend jaar is het Jumbo Muziekfestival in Venhorst op 1
en 2 november.

Solistenconcours voor alle muzikanten
van Zijtaart
Jaarlijks organiseert fanfare St.Cecilia een
solistenconcours voor alle leden van de vereniging. Tijdens
deze dag verschijnen vrijwel alle muzikanten alleen of met
een groep op het podium om te strijden voor de eerste
plaats. Alle optredens worden beoordeeld door een jury die
aan het einde van de dag de winnaar bekend maakt. De
winnaar mag de Albert van Zutphen wisseltrofee mee naar
huis nemen!
Dit jaar vindt het solistenconcours plaats op zondag 15
december 2013. Net zoals vorig jaar kunnen er ook weer
muzikanten uit Zijtaart deelnemen aan het solistenconcours
die geen lid zijn van St. Cecilia. Dit geeft een prachtige
mogelijkheid om je muzikale talent aan een breed publiek
te laten horen en je te laten beoordelen door de deskundige
jury. Om deel te kunnen nemen moet je in Zijtaart wonen,
muziekles volgen en over een eigen instrument beschikken.
Tevens moet het uit te voeren nummer door de jury te
beoordelen zijn.
Lijkt het je leuk om je muzikale talent aan alle inwoners
van Zijtaart te laten horen?
Geef je dan op door een mail te sturen met je naam en
adres, naam van het te spelen stuk en welk instrument je
bespeelt naar: ankevanasseldonk@hotmail.com
Je wordt dan automatisch ingedeeld.
Tot dan!

VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
DRIEBANDEN 2013
Sluitingsdatum inschrijving
woensdag 20 november.
Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre
zijn nu de driebanders aan de beurt. Van 11 tot en met 20
december a.s. zal het Veghels Kampioenschap Driebanden
gespeeld gaan worden in de zaal van het clubhuis “De
Stapperij” aan de Bunders 3.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd".
Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente
Veghel.
De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsors “Verwegen - van de Gevel - Suijdendorp”
en “Van Herwaarden interieurs”.
Inschrijving is mogelijk tot woensdag 20 november.
Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
kampioen te komen.
Er kan worden ingeschreven via de website:
http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij,
Vondelstraat 4 Veghel, tel. (06) 105 853 10.
Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of
Vensestraat 13.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35
45.
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Nieuws van de Prinsencommissie
Royal nieuws:

FANFARE ST. CECILIA
ORGANISEERT
JEUGDMUZIEKDAG
ZIJTAART
Zondag 10 november - 10:30 uur
Dorpshuis ’t Klooster
Gratis entree
Opleidingsorkest
10:30 uur
11:15 uur
12:00 uur
12:45 uur

fanfare St. Cecilia Zijtaart
Harmonie OBK Erp
Harmonie Nijnsel
Harmonie St. Servaes Dinther

Jeugdslagwerkgroep
10:30 uur
11:15 uur
12:00 uur
12:45 uur

Jeugdslagwerkgroep Beat it Veghel
Jeugdslagwerkgroep Nijnsel
Jeugdslagwerkgroep St. Cecilia Zijtaart
Jeugdslagwerkgroep OBK Erp

Komend weekend vindt voor de eerste keer de
Jeugdmuziekdag Zijtaart plaats. Vier opleidingsorkesten en
vier jeugdslagwerkgroepen laten deze dag horen wat ze
allemaal in hun mars hebben.
Het doel van de Jeugdmuziekdag is om samen gezellig
muziek te maken, elkaar te ontmoeten en ook eens een
andere orkesten en slagwerkgroepen te horen spelen.
Daarnaast is het voor de jeugdige muzikanten een mooie
gelegenheid om aan familie en vrienden te laten horen aan
welke muziekstukken de afgelopen maanden zo hard
gewerkt is.
Het wordt een afwisselend programma waarbij
tegelijkertijd een slagwerkgroep én een opleidingsorkest op
het podium plaatsneemt. Beide orkesten zullen afwisselend
van elkaar een nummer spelen. De Jeugdmuziekdag start
om 10.30 uur en duurt tot 13.30 uur, de entree is gratis.
U bent van harte welkom op zondag 10 november in
Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart.

Geachte bevolking van Reigerland,
Een tijd terug is mij gevraagd om de nieuwe
heerser te worden van Reigerland. Nou, daar
heb ik toch nog wel even over moeten
nadenken.
Na wat informatie te hebben ingewonnen en het
Zijtaarts Belang gelezen te hebben, waar alles
de revue gepasseerd is, heb ik besloten om het
te doen. Ik heb meteen alles in werking gezet
om daar zo goed mogelijk voor de dag te
komen; een mantel en een kroon gekocht, dienaren en
dienstmeisjes in dienst genomen en ik was van plan om een
kasteel te betrekkenಹ.. totdat mijnheer de Voorzitter even een
gesprek met mij aanging. Meneer de Koning wat wij zoeken is
een Prins, geen Koning.
Daarom wil ik jullie mededelen, dat ik afstand ga doen van d«
troon. Dit zal gebeuren op
15 november aanstaande
en ik nodig jullie van harte
uit om bij de onttroning
van de Koning aanwezig
te zijn.
Tot dan.
Groeten, De Koning

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. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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De Gewichtsconsulent:
Voedselverspilling
Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO ( Food
and Agricultural Organisation) jaarlijks wereldwijd
aandacht voor voedselzekerheid in de wereld, met andere
woorden: de slechte verdeling van, in principe, voldoende
voedsel.
Op deze dag deed Tweede Kamerlid Jesse Klaver van
GroenLinks een voorstel in de initiatiefwet om
supermarkten te verplichten bekend te maken hoeveel
voedsel zij weggooien. Het kamerlid denkt dat dit een
goede eerste stap kan zijn om voedselverspilling terug te
dringen. Door supermarkten te laten bijhouden hoeveel
voedsel ze weggooien, worden ze bewuster van hun
inkoopgedrag en verspilling. Bovendien krijgen ook
consumenten een beter inzicht in het gedrag van de
supermarkten. Uiteindelijk kan zo de verspilling worden
tegengegaan, wat ook nog beter is voor de CO-2 uitstoot die
bij de bewerking, verpakking en transport voor dit eten
voor niks is geweest.
Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wil aandacht
voor voedselverspilling. De ChristenUnie wil een 'Good
Samaritan law', zodat supermarkten gemakkelijker eten aan
voedselbanken kunnen geven. Nu is dat nog lastig vanwege
strikte wetgeving.
Ook als consument kan je je steentje bijdragen aan het
terugdringen van voedselverspilling!
Een gemiddeld huishouden kan wel € 350,- besparen per
jaar door minder te verspillen. Dat is 50 kilo eten per
persoon per jaar.! Driekwart van al ons voedsel-afval is
‘vermijdbaar’.
Hoe kunnen we minder voedsel verspillen?
• Koop precies wat je nodig hebt dan hoef je minder weg te
gooien
• Weeg goed af voor je gaat koken. Als je twijfelt over
hoeveelheden, gebruik dan bijvoorbeeld de 'groente- en
fruitwijzer' van het voedingscentrum. Hou je wel restjes
over, laat ze dan in de pan snel afkoelen in een bak koud
water en zet ze daarna direct in de koelkast.
De restjes zijn nog twee dagen houdbaar.
• Kijk, ruik en proef producten. Niet alles dat
over de datum is, hoeft weggegooid te
worden.
• Bewaar je voedsel op de juiste plek, dan
bederft het minder snel. Bijvoorbeeld hou de
rauwe producten gescheiden van de bereide
producten en zet rauwe producten onderin de
koelkast, boven de groentelades, daar is het
het koudst. Kijk op het etiket wat er over het
bewaren wordt gezegd.
• Maak een goed ‘plan’: wanneer eet je wat?
Daardoor verspil je uiteindelijk minder.
• Bewaar bederfelijk eten in de koelkast bij
4ºC.
• Stop je eten in bakjes of trommels om het te
beschermen tegen uitdrogen, bacteriën en
andere stoffen.
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• Verleng de houdbaarheid van groenten door ze eerst kort
te koken voordat je ze gaat invriezen.
• Stop brood in de diepvries en haal er per dag uit wat je
nodig hebt. Brood is maximaal 4 weken goed houdbaar.
Heb je toch brood over, verwerk het dan in een maaltijd, bv
in een hartige taart of een panzanella.
• Kijk bij twijfel over de juiste bewaarwijze en -tijd op de
'bewaarwijzer' van het voedingscentrum.
Als je twijfelt
Tenslotte, als je de ruimte hebt, neem dan vooral een paar
kippen! Daar kan je ook nog prima je overgebleven eten
kwijt. Krijg je dan weer heerlijke eitjes van!
Voor vragen kan je altijd mailen naar
degewichtsconsulent@live.nl, of kijk eens op mijn site
www.degewichtsconsulent.com of
www.facebook.com/degewichtsconsulent

Grotere kinderen en stiefouders (Over stiefgezinnen)
Men spreekt vaak niet van stiefgezinnen als de kinderen
volwassen en uit huis zijn. Er hoeft immers niet meer te
worden opgevoed. Maar je kinderen blijven altijd je
kinderen en je ouders blijven altijd je ouders. Loyaliteit
blijft belangrijk.
Zo ook bij Christel. Zij had 3 volwassen kinderen toen haar
man stierf, enkele jaren geleden. Haar oudste dochter
(Miranda) nam moeder veel uit handen in die moeilijke
periode, soms meer dan moeder lief was. Maar na verloop
van tijd besloot Christel weer actief te worden en zo leerde
ze Jan kennen. Jan was ook sinds enkele jaren weduwnaar.
Christel en Jan waren erg gelukkig met elkaar en na een
periode van 1  jaar wilden zij graag gaan samen wonen.
Ze hadden wel gehoopt dat Miranda zou bijdraaien. De
overige kinderen van Christel en die van Jan waren blij dat
hun ouders elkaar gevonden hadden, maar Miranda was (en

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 07

6 nov. 2013 – 613nov. 2013

bleef) erg negatief over Jan. Zelfs zo erg dat ze veel minder
vaak kwam, en meteen vertrok als Jan in de buurt was. Dat
kon zo niet doorgaan.
Christel begreep haar dochter niet, Jan was ronduit boos op
Miranda, en alle overige betrokkenen vonden het jammer
dat Miranda spelbreker was bij feestjes en feestdagen. De
sfeer was niet meer zoals die voorheen was.
Na een gesprek met Christel en enkele gesprekken met
Miranda bleek dat Miranda zich onvoldoende gewaardeerd
voelde i.v.m. de steun aan moeder die zij tijdens het
overlijden van vader geboden had. Ze had er bovendien niet
voor gekozen om de plek van haar vader ingenomen te zien
worden door een vreemde man. Dat haar zussen daar geen
moeite mee hadden begreep ze niet.
Er waren wat spullen in huis opgeruimd, en Jan zat vaak in
vaders stoel. Onverdraaglijk vond Miranda dat. Het werd
Christel duidelijk dat zij haar dochter meer tijd nodig had.
Miranda had bovendien rouwtherapie nodig vanwege het
overlijden van haar vader.
Ik had nog enkele gesprekken met Jan en Christel en daarna
besloot ik met hen en Christel samen in gesprek te gaan. Ik
steunde ieder om zijn emotie te uiten, de gevoelens te
verwoorden door middel van vragen stellen. Zo kon men
naast het ongenoegen ook waardering
voor elkaar uitspreken.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

Pleegzorg informatieavond – dinsdag
12 november Sint-Oedenrode
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe wordt je
pleegouder? Om wat voor kinderen gaat het?
Daarover gaat de informatieavond van Oosterpoort
pleegzorg op 12 november a.s..
Een pleegouder vertelt over zijn/haar ervaringen en een
medewerker van pleegzorg vertelt over de voorbereiding en
de begeleiding en beantwoordt vragen. Bezoekers kunnen
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vrijblijvend kennismaken met wat je als pleegouder kunt
betekenen voor een kind dat voor korte of lange tijd niet
thuis kan wonen.
Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met partner
(homo of hetero) of met gezin, ook senioren en mensen die
werken kunnen veel voor een kind betekenen als
pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Wel
nodig is het om een kind veiligheid, stabiliteit en rust te
bieden.
De informatieavond is op dinsdagavond 12 november van
20:00 uur tot 22:00 uur en vindt plaats in Mariendael, Laan
van Henkeshage 2 in Sint-Oedenrode.
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze
informatieavond via telefoon (0412) 46 53 00 of door een
mail te sturen naar pleegzorg@oosterpoort.org. Op
www.pleegzorg.nl staat uitgebreide informatie over
pleegzorg, waaronder verhalen van mensen die pleegouder
zijn geworden.

Cursus Peuterdans
Voor de allerkleinste meisjes en jongens biedt MIK Pieter
Brueghel een korte cursus Peuterdans aan. Peuters kunnen
als een kleine prima ballerina of stoere danser de danszaal
verkennen. Docente Sonja Selten neemt de peuters mee op
spannende avonturen. Ze reizen door verre landen en
ontmoeten dieren, feeën, piraten en andere
sprookjesfiguren. Op een speelse en vrolijke manier leren
de peuters bewegen op muziek, waardoor de grove en fijne
motoriek ontwikkeld wordt. Ook wordt aandacht besteed
aan muzikaliteit, ritme- en richtinggevoel. De lessen
Peuterdans voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen gevolgd
worden op woensdagen van 11.00-11.45 uur. De lessen
worden gegeven in de danszaal van MIK Pieter Brueghel
aan de Mr. Van Coothstraat 11 in Veghel. Voor meer info
of aanmelden: kijk op www.mikweb.nl of bel naar 0413364480.

Concert Bert van den Brink op
CHV Noordkade
Het podium van galeriecafé De
Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
maakt komende zondag 10 november om
15.00 uur alle ruimte voor pianist,
organist en accordeonist Bert van den
Brink. De kwaliteiten van deze
toetsenist behoeven nauwelijks betoog.
Zijn fluwelen touch, feel en timing zijn
van een uitzonderlijke klasse waardoor
hij volgens velen boven de vaderlandse
jazzpianisten uitstijgt. Hij speelde met
de grote namen uit de jazzwereld zoals
Toots Thielemans, Gino Vannelli, Chet
Baker, Nat Adderly en Eric Vloeimans.
In Veghel bespeelt hij mogelijk ook de
fameuze Harry Mooten accordeon en
is er wellicht ook nog een
gastoptreden. De zaal is open om 14.00
uur en toegang is gratis.
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Nieuwe werkwijze meldkamer
ambulancezorg vergroot veiligheid
Brabanders
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant
Midden-West-Noord heeft met succes een nieuw
uitvraagsysteem ingevoerd op de meldkamers
ambulancezorg in

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

‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Wie 1-1-2 belt voor een
ambulance, wordt op een andere wijze bevraagd over wat er
aan de hand is. Door de nieuwe werkwijze kan de centralist
een nog betere inschatting maken van de benodigde hulp.
Ook de kwaliteit van de instructies die de beller krijgt tot de
ambulance arriveert, verbetert hierdoor.
Als iemand 1-1-2 belt voor een ambulance is er altijd zorg
en vaak ook paniek. Dan is het zaak dat een centralist van
de meldkamer ambulancezorg snel en grondig achterhaalt
wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. De
centralisten gebruiken hiervoor een digitale vragenlijst,
AMPDS. Hierdoor kunnen zij snel alle gegevens invoeren
en doorsturen naar de gealarmeerde ambulance, en als dat
nodig is ook naar politie en brandweer. Ga naar het artikel
op de website.

