Zondag 17 november a.s.: OPROEP VOOR
“ZIJTAART AAN HET LINT “
Dit is een oproep van Actiecomité De Kempkens en Dorpsraad Zijtaart

Kom aanstaande zondag 17 november a.u.b. allemaal om 11.00u
naar De Hemel. Daar komen we bij elkaar om duidelijk te maken dat we zorgen
hebben over de komst van een nieuwe vierbaansweg langs Zijtaart. Die weg, zoals deze nu
gepland staat, is op 17 november ter hoogte van Zijtaart zichtbaar gemaakt door middel van
linten.
Na enkele korte toespraken lopen we een klein stukje langs de met linten afgezette route.
Zo vormen we ook een menselijk lint, op een plek waar straks een van de drukste wegen
van Brabant gecreëerd wordt. Vanuit de dorpsraad wordt een manifest voorgelezen, waarin
gepleit wordt voor maatregelen voor gezondheid en leefbaarheid en het beperken van
schade voor ons dorp.
Het Actiecomité voor het behoud van De Kempkens, zal kort toelichten wat je kunt doen
om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld hoe je bezwaar kunt maken op de plannen van de
provincie die nu ter inspraak liggen. Zij zorgen ook voor de ludieke onthulling van een
fijnstof monument.
In het belang van Zijtaart worden alle verenigingen gevraagd om aanwezig zijn. Natuurlijk
wordt gezorgd voor een natje en een droogje. Om het leuk te maken voor de kinderen is er
een springkussen, popcornkraam en suikerspinkraam aanwezig. De actie is bedoeld om bij
de provincie nadrukkelijk aandacht te vragen voor onze situatie. Nu is er het moment om
onze zorgen te uiten!
Het is voor sommigen mogelijk kort dag, maar we rekenen toch op een grote opkomst,
omdat we daarmee laten zien dat we samen sterk staan voor de toekomst van ons dorp en
onze kinderen. Samen komen we verder!
Actiecomité De Kempkens en Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN
Zondag: 17 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Piet en Cisca
van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en
overl.familie.
Gedoopt: Quinten: zoon van Stephan Peters en Karin Henst
Daan: zoon van Patrick van Zutphen en Petri Visser.
Mededeling: i.v.m. de prinsenrecepties zaterdag 23 november en
zondag 24 november gaat de inzamelingsactie v.d. Hulpdienst
Diakonie Veghel dat weekend hier in Zijtaart niet door.
Deze actie wordt in het weekend van 30 november en 1 december
verzorgd door de M25 groep. Hierover volgt nog nadere
berichtgeving van deze werkgroep.

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
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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.

Ombuiging N279. Actie op 17
november. Standpunt Dorpsraad
Door de mogelijke aanleg van een autoweg over of in de
directe nabijheid van Zijtaarts woongebied worden de
gezondheidssituatie, de dagelijkse leefbaarheid en de
bestaande natuurlijke leefomgeving zwaar aangetast. Als
Dorpsraad proberen we waar mogelijk negatieve gevolgen
voor ons dorp te voorkomen of te beperken.
Een manier om je mening te verkondigen is door letterlijk
van je te laten horen.
Buurtbewoners/actiegroep Biezendijk e.o. hebben in
samenwerking met buurtvereniging Doornhoek het plan
opgepakt om een betoging te organiseren met als
uitgangspunt: “Wij willen helemaal géén weg tussen
Zijtaart en het bedrijventerrein”. Deze groep heeft aan de
Dorpsraad gevraagd hen te ondersteunen en dit mede tot
uitvoering te brengen.
Hoewel wij het idee om strijdbaar actie te voeren omarmen,
kunnen wij als Dorpsraad enkel samen optrekken met de
actiegroep als er identieke standpunten worden uitgedragen.
Dorpsraad Zijtaart heeft de volgende standpunten:
• wij staan volledig achter ons oorspronkelijk ingebracht
voorstel met daarin het bestaande traject van de N279
door Veghel voor doorgaand verkeer en een nieuwe
ontsluitingsweg voor en dichtbij de bedrijventerreinen.
Hiermee geven wij aan, dat we onze medewerking
willen verlenen aan het verbeteren van de infrastructuur
om het verkeer te laten doorstromen. Zonder verbeterde
infrastructuur ontstaat er een fors negatief gevolg voor
ons dorp, doordat de verkeersdrukte op het gedeelte
Corsica-Reibroekstraat-Past.ClercxstraatZondveldstraat-Jekschotstraat (en zijdelings HoolstraatSweenslag) sterk zal toenemen. Deze situatie mag ons
inziens niet gebeuren.
• Wij zijn tegen het huidige voorstel zoals ingetekend in
het laatste ontwerp, omdat in die situatie de weg te dicht
bij de kern en de naaste omgeving van ons dorp komt.
De natuurlijke open ruimten en het buitengebied van
Zijtaart worden veel te zwaar aangetast;
Wij zijn en blijven een partner bij elk toekomstig overleg
met de gemeente Veghel en andere partijen. Wij vinden het
van wezenlijk belang dat wij daarin steeds zowel richting
onze achterban als richting gesprekspartners duidelijk,
geloofwaardig en betrouwbaar zijn en blijven door het
inbrengen van en vasthouden aan onze standpunten..
Dorpsraad Zijtaart houdt vast aan bovenstaande
standpunten en kan daardoor logischerwijs geen volledige
ondersteuning bieden aan de actiegroep. Het standpunt van
de actiegroep wijkt op een cruciaal punt af van het onze
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Maar wij zullen wel aanwezig zijn tijdens het actiemoment
en dan zullen wij nogmaals ons standpunt kenbaar maken..
Vanuit een democratische visie wensen wij de actievoerders
succes toe bij hun voorbereidingen en bij hun beoogde
doelstelling.
Middels Zijtaarts Belang houden wij u zo veel mogelijk op
de hoogte van de ontwikkelingen rond de toekomstige
N279.
Ook hopen we u te mogen verwelkomen op onze openbare
vergadering van woensdag 20 november a.s. Dan zal ook
wethouder Van Burgsteden aanwezig zijn om antwoord te
geven op vragen van bewoners van Zijtaart.
Dorpsraad Zijtaart

Intocht
Zondag 1 december is het weer zo ver: Sinterklaas komt
aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrie-optocht”.
We verzamelen allemaal om 13.30 uur voor de zij-ingang
van dorpshuis Het Klooster aan de Past. Clercxstraat.
Neem allemaal een zelf geknutseld slagwerkinstrument of
een trommel mee waarmee je geluid kunt maken zodat je
goed te horen bent!
Voor knutselideeën kun je terecht op internet, bijvoorbeeld
bij http://members.home.nl/knutsel3/muziek.html.
Maar er zijn nog veel meer leuke websites.
Wanneer we Sinterklaas ontvangen hebben, gaan we verder
met het binnenprogramma. Dit duurt tot 15.30 uur.
We hopen dat jullie er, met je ouders en je
muziekinstrument, allemaal op tijd bij zijn om hem
feestelijk te verwelkomen.
Er komt dit jaar geen collectant
rond, kaartjes voor de snoepzak
zijn niet nodig.
De Organisatiegroep Intocht (EGZ)
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OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD
Beste inwoners van Zijtaart
Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING op woensdag 20
november a.s..
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Locatie: ontmoetingszaal dorpshuis Het Klooster.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening bijeenkomst;
2. Vaststelling agenda;
3. Mededelingen;
4. De stand van zaken N279:
Inleiding;
Toelichting door wethouder J. van Burgsteden;
Vragen/aandachtspunten;
Pauze.
5. De notulen van de openbare vergadering van 10
april 2013;
6. Toelichting op een planschadeprocedure;
7. Verkeersituatie Hoolstraat–Sweenslag;
8. Stand van zaken:
- ontwikkeling “Edith-Stein-locatie;
- Seniorencomplex;
9. Rondvraag en afsluiting.

Eerdsebaan om op een ander punt de N279 op of af te gaan.
Ook de Biezendijk wordt veel drukker door sluipverkeer
dat van of naar de A50 wil in zuidelijke richting (of
andersom). Dit sluipverkeer is slecht voor de lokale
bereikbaarheid, slecht voor de gezondheid en slecht voor de
verkeersveiligheid. Er wordt ons door (provinciale)
bestuurders een weg aangesmeerd onder het mom van
betere bereikbaarheid en minder sluipverkeer, terwijl de
N279 richting Asten nooit vaststaat en we straks serieuze
hoeveelheden sluipverkeer gaan krijgen. Dan staan de
dorpen Zijtaart en Eerde (en waarschijnlijk ook Keldonk)
voor een voldongen feit. In de notitie ‘reikwijdte en
detailniveau NoordOostCorridor 2013’(gemaakt door
Arcadis) wordt ook gewaarschuwd voor dit extra
sluipverkeer.
Voldoende reden dus om een bezwaar (zienswijze) in te
dienen op dit plan van de provincie dat nu ter inspraak ligt.
Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in en om ons Ook als je huis een kilometer verderop ligt en zeker als je
zelf graag fietst of schoolgaande kinderen hebt. In dat
dorp, zien wij graag uw aanwezigheid, zodat onze
bezwaar kan je aangeven dat er onderzoek moet komen
achterban goed vertegenwoordigd is door
naar het toekomstig sluipverkeer rond Zijtaart en Eerde. Als
belangstellende dorpsgenoten.
Tot ziens op woensdagavond 20 november 2013 a.s. in de hoeveelheid sluipverkeer vooraf duidelijk wordt, dan
kan het nu nog meegenomen worden in de verdere
ons dorpshuis.
besluitvorming. Een zienswijze indienen is relatief simpel
op www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Elke zienswijze telt.
Dorpsraad Zijtaart
U kunt van 4 november tot en met 16 december 2013
reageren.

Sluipverkeer neemt toe door nieuwe weg

Antoon Verbruggen
Er komen serieuze hoeveelheden sluipverkeer rond Zijtaart
en Eerde. Hoe komt dit? De verbreding van de N279 (met
een noordelijk deel waar je straks honderd kan rijden) zorgt
er voor dat dit de snelste route wordt voor het verkeer over
de A2 richting A67 (en andersom). Die enorme drukte komt
dus van verkeer dat hier helemaal niet hoeft te zijn (anders
was het verkeer hier namelijk al). Dat blijkt ook uit
gemaakte verkeersberekeningen. Het extra aangezogen
verkeer veroorzaakt straks files op de plekken waar straks
verkeerslichten komen te staan. Die komen er volgens plan
ter hoogte van Zijtaart. Ook komen er doseringslichten bij
de oprit naar de A50. Op voorhand is het dus al zeker dat er
ter hoogte van Zijtaart in de spits op deze punten forse
opstoppingen gaan ontstaan. Dat verkeer zal straks wegen
gaan zoeken om die opstoppingen bij Zijtaart te ontlopen.
Dat leidt tot extra verkeer op de Corsica, en op de
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KBO
AGENDA:
Maandag 18 november 13.30 uur: Natuurfilm over vissen
en vogels
Dinsdag 19 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 21 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 21 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 7 nov. 2013:
Jokeren:
1. Mientje Raaymakers
82 pnt.
Rikken:
1. Marjo Vissers
91 pnt.
2. Jan v.Zutphen
82 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
-114 pnt.
Loterij: Leny Henst
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 11 nov. 2013
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
82 pnt.
Rikken:
1. Bart Vissers
107 pnt.
2. Henk v.d.Linden
99 pnt.
3. Marjo Vissers
83 pnt.
4. Piet v.d.Hurk
57 pnt.
5. Tiny v.Zutphen
48 pnt.
Poedelprijs: Wim v.Hoof
-48 pnt.
Loterij: Jaantje v.d.Burgt
BIljarten KBO onderling 7 nov 2013
Willy Henst
30 49 - Wim v.d.Sanden
Johan v.Zutphen
20 32 - Cor v.Zutphen
Jan de Wit
29 41 - Rien v.Tiel
Wim Kremers
26 33 - Jan Rijkers
Wim v.d.Sanden
52 65 - Cor v.Zutphen
Tonnie v.Uden
32 36 - Jan v.Uden
Willie Henst
30 30 - Grard v.Eert
Tonnie v.Uden
32 32 - Cor Coppens
Piet v.d.Hurk
37 37 - Grard v.Eert
Martien v. Zutphen 15 14 - Tonn Verbruggen
Piet v.d.Hurk
37 36 - Jan de Wit
Jan v.d.Oever
18 15 - Johan v.Zutphen
Wim Kremers
26 11 - Jos Claassen
Regionaal Zijtaart - Lieshout B 11 nov 2013
Cor v.Zutphen
66 99 - Ant.Korsten ob
Frans v.Leuken
36 36 - Jozef v.Leuken
Rien v.Tiel
23 28 - Luciën v.Veggel
Jos Claassen
22 21 - Ant.v.d.Broek
Cor Coppens
19 25 - Wim v.Veggel
Jan Rijkers
17 14 - Th.v.Veggel
Jan v.Uden
17 12 - Gerrie Dekkers
Johan v.Zutphen 16 21 - Jos de Beer

65
58
48
43
26
50
22
19

52
62
28
16
62
18
18
21
18
22
29
20
21

83
52
33
19
52
15
16
16
11
20
24
9
10

84
45
54
40
25
35
26
27
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Zijtaartse Bridge club ZBC 5 nov 2013
Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Mien Verhoeven & Corry Kastelijn
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
7 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
8 Cor Mollen & Marietje Mollen
9 Bert Kanters & Diny Kanters
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
13 Henk v.d. Linden & Mien Vissers

65,83
61,67
55,83
53,75
52,50
51,25
50,83
49,17
45,42
45,00
42,50
39,17
37,08

Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Hein de Wit & Jo de Wit
5 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
6 Anneke Jans & Maria Pepers
(7) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
(7) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
9 Mieke Toebast & Toos Vissers
10 Joke Petit & Maria Rijken
11 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
12 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
13 Ad Koevoets & Jacqueline Brus

62,08
60,83
56,25
55,00
53,33
47,92
46,25
46,25
45,83
45,42
45,00
43,75
42,08
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Bridgeclub KBO 8 nov 2013-11-12
Lijn A
1 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
3 Mien Verhoeven & Mien Vissers
4 Jan Langenhuijsen & Piet Strik
(5) Bert Kanters & Diny Kanters
(5) Tonnie Kivits & Harrie Lucius
(7) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(7) Cees v. Hout & Riet v. Hout
9 Jan Rijkers & Cor Mollen
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
12 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
13 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
14 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

61,11
60,42
56,60
54,51
51,74
51,74
50,69
50,69
48,61
45,83
44,10
42,71
42,36
38,89

Lijn B
(1) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(1) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
3 Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Frans Burg & Ton Sleenhof
(9) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
(9) Piet v Schaijk & Annie v.d. Ven
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
13 Wim Koekoek & Coby koekkoek
14 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
15 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
16 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart

60,42
60,42
59,52
57,74
55,36
54,46
53,57
53,27
52,38
52,38
49,11
47,02
43,45
36,61
33,63
30,65

KBO Zijtaart
vertoont natuurfilms
De komende filmmiddag 18
november staat in het teken
van twee adembenemende afleveringen van de
serie Earth Life gemaakt door de BBC.
Naast spectaculaire, extreme en ronduit ontroerende
beelden wordt Life gekenmerkt door een bevlogen manier
van vertellen die ervoor zorgt dat de kijker geen seconde
wil missen. Zelfs naar BBC-maatstaven is Life een ware
krachttour geworden. De makers reisden ruim vier jaar lang
alle continenten af om het beeldmateriaal voor deze unieke
producties te verzamelen. We hebben gekozen voor de
afleveringen:
Vissen
In de wereldzeeën zijn de vissen de baas. Ze
zijn er in alle soorten en maten, van de
majestueuze maar gevaarlijke pijlstaartrog tot
het vriendelijke zeepaardje. We maken een
fantastische reis over open zee, bezoeken
koraalriffen en duiken naar onpeilbare diepten.
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Vogels
Vogels zijn de kleurrijke, dynamische
meesters van het luchtruim. Met
spectaculaire, speciaal voor Life
ontwikkelde cameratechnieken betreden
we hun wereld. We doen fascinerende
ontdekkingen over hun gedrag en krijgen
een compleet nieuwe kijk op deze
prachtige schepsels.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 18 november 2013
Waar: ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

ZORGVERZEKERING EN
FYSIOTHERAPIE
In deze periode van het jaar worden we weer overspoeld
met reclames van zorgverzekeraars. Doel van deze
campagnes is om u over te halen over te stappen naar een
andere zorgverzekeraar. En om over te stappen, kunt u een
aantal goede redenen hebben. Dit kan enerzijds een
financiële reden zijn, anderzijds kan dit de vergoeding uit
de aanvullende verzekering zijn. De vergoeding uit de
basisverzekering is bij elke verzekeraar gelijk, de
vergoeding uit de aanvullende verzekering verschilt per
verzekeraar en per aanvullende verzekering. Als de
vergoeding voor fysiotherapie voor u een belangrijke reden
is in de keuze van de zorgverzekeraar en de aanvullende
verzekering, dan kunt u uitgebreide informatie hierover
vinden op de consumentensite van onze vereniging:
www.defysiotherapeut.com. Ook kunt u via de site van de
praktijk voor fysiotherapie Harry Kobus (www.fysio-erp.nl)
een link vinden naar deze consumentensite.
Een veel voorkomend misverstand is overigens dat
fysiotherapeutische behandelingen die vergoed worden uit
de aanvullende verzekering onder het eigen risico vallen.
Dit is niet het geval. Fysiotherapeutische zorg die vergoed
wordt uit de aanvullende verzekering, valt niet onder het
eigen risico en wordt dus niet bij u in rekening gebracht.
Wilt u hier meer over weten of wilt u informatie over
zorgverzekeraars en aanvullende verzekeringen, dan kunt u
contact met mij opnemen. Stuur een email met uw vraag
naar onze praktijk: info@fysio-erp.nl of bel naar Harry
Kobus, tel. (0413) 21 11 93.
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Bond van alleengaanden Kring Uden

SPORTUITSLAGEN

Wij willen alle leden uitnodigen voor een MIDDAGJE
AMUSEMENT op woensdag 20 november in
Gemeenschapshuis Den Hazenpot te Boerdonk, Past. Van
Schijndelstraat 37, tel.(0492) 46 55 30.
Voor ons zal optreden de heer Van Hoey met zijn cabaret

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
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VOW Jeugd 9 nov 2013

Muziek met Hollandse en Brabantse liedjes, cabaret en
Brabantse humor.
Aanvang: 14.00 uur met koffie/thee en vlaai.
Pauze: 15.30 uur met een gratis consumptie.
De sluiting van deze middag is om 17.00 uur.
De kosten voor deze middag zijn € 10,00, te voldoen bij
binnenkomst van de zaal.
Graag even een telefoontje of e-mail naar je contactpersoon
of de werkgroep als je naar deze middag komt. Dit i.v.m.
het bestellen van vlaai.
Wij wensen jullie een fijne middag.
Namens de werkgroep, A. van Berlo
tel.(0492) 32 17 33
E-mail: toon@vberlo.nl
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven

VOW Jeugd 16 nov 2013
thuis ELI B1
thuis Sparta'25 B3
uit
Boekel Sport C2
thuis Avanti'31 D2
thuis Schijndel/DE WIT E3
thuis Gemert E7
uit
Schijndel/DE WIT E6
uit
MVC F1
uit
Schijndel/DE WIT F5
thuis Avanti F5
uit
FC de Rakt MB2
thuis Rhode MC1
uit
HVCH MD2
thuis HVCH ME1
17 nov 2013
thuis Mariahout E1

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

VOW Senioren 16 nov 2013
VOW Vet
Uit
VOW Senioren
VOW H1
Thuis
VOW H2
Thuis
VOW H3
Thuis
VOW H4
Uit
Baaldag uitgesteld
VOW VR2 Uit

-afg
1-0
8-0
-afg
-afg
11-0
3-9
14-0
4-0
0-12
7-1
4-0
1-3
6-2

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

2 -5
Afgelast
Afgelast
1-4
Afgelast
Afgelast
Afgelast

Voorwedstrijd Vow E3 - Mariahout E1

SPORTAGENDA
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
VOW Jeugd
VOW E2

Sparta'25 B2
Boekel Sport B3
Rhode C5
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

Boerdonk Veteranen
17.00u
17 nov 2013
Mariahout 1
14:30u
Handel 2
11:30u
SCMH 4
11:00u
Schijndel/DE WIT 11
12:00u
SVEB VR1 VOW VR1
SCMH VR1
11:00u

Op zondag 17 november speelt VOW 1 tegen Mariahout 1.
Voorafgaande aan deze wedstrijd speelt de E3 van VOW
een voorwedstrijd tegen de E1 van Mariahout. Aanvang van
deze wedstrijd is 13.30 uur op sportpark de Vonders in
Zijtaart.
Dus, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden en
bekenden, kom kijken naar deze spectaculaire wedstrijd.
Wij hopen jullie met velen te zien a.s. zondag op ons
sportpark.
Jeugdbestuur VOW

Schilderen voor volwassenen!
Speciaal voor Sinterklaas of Kerst
De Schilder-strippenkaart !
Geef eens een creatief kado.
10 x schilderen voor € 100,Voor meer informatie kijk op:
www.irishurkmans.nl
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ZIJTAARTS KAMPIOEN 2013
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zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie, grootbeeld
videoscherm en een wervelende lichtshow kunnen de
groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote
publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en
proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00 uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Dus Come in en
Break out. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op
breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Ruud Cissen is afgelopen vrijdag in zaal Kleijngeld
Zijtaarts biljartkampioen libre geworden.
Ruud (100 caramboles) moest het in de finale opnemen
tegen zijn broer Toine (44 caramboles). Het werd een leuke
en snelle finale waarin Toine een voorsprong nam. Vooral
met de serie van 11 caramboles in de 11e beurt. Dat was
echter ook het moment dat Ruud beter in zijn spel begon te
komen. Hij antwoordde daarop met series van 16 en 19
caramboles. Toine liet zich niet uit het veld slaan en bleef
ook vlot zijn puntjes maken. In de 21e beurt wist hij tot 42
caramboles te komen. Ruud moest toen nog 17 caramboles
maken. Wat hij eerder in het toernooi tegen zijn andere
broer Leon al presteerde, lukte nu ook tegen Toine. Met een
Jeugdpronkzitting
prachtige serie van 17 caramboles maakte hij de partij uit
en was daarmee de nieuwe kampioen.
Wie worden de nieuwe jeugdheersers over Reigerland?
Eerder op de avond werden de klasse finales gespeeld.
Door middel van spellen worden de nieuwe jeugdprins
In de D-klasse was Ellen Oppers veel te sterk voor Marco v
en jeugdprinses bekendgemaakt!
Lankvelt.
De raad en nar worden bekendgemaakt
Peter vd Burgt en Martijn vd Ven maakten er in de C-klasse
middels een loting.
wel een spannende wedstrijd van. Met 2 caramboles
verschil ging de overwinning naar Peter.
Tot ziens op zaterdag 16 november
Toine Cissen was in de B-klasse duidelijk sterker dan Rob
in
het Klooster, aanvang 13.30 uur!
vd Berkmortel.
Jeugdcommissie
In de A-klasse lukte het bij Mark Verbruggen net niet en hij
CV
De Reigers
moest toezien dat de overwinning in 21 beurten naar Ruud
Cissen ging.
Twaalf dagen hebben de Zijtaartse
biljartkampioenschappen geduurd, waarbij de
belangstelling iedere dag groot is geweest. De organisatie
kan dan ook terugkijken op een bijzonder goed geslaagd
toernooi. Ook valt de inbreng van de jeugd op. Is de
biljartsport in vele plaatsen vooral een sport voor de
ouderen, in Zijtaart waren 7 van de 8 finalisten jonger dan
45 jaar.
MET VLEESPRIJZEN

Jeugdonthulling
16-11-2013

‘t Zal er nog één keer
krulle di joar!!

KIENEN

Uitslagen:
Klasse A
1 Ruud Cissen
2 Mark Verbruggen
3 Leon Cissen
Harrie vd Rijt

Klasse B
1 Toine Cissen
2 Rob vd Berkmortel
3 Ben Coppens
Wim Pepers

Klasse C
1 Peter vd Burgt
2 Martijn vd Ven
3 Cor Coppens
Ed Diebels

Klasse D
1 Ellen Oppers
2 Marco v Lankvelt
3 Jos vd Heijden
Kevin Versantvoort

Open Errup bandwedstrijd
BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor
beginnende bands, organiseert dit najaar weer de Open
Errup bandwedstrijd. Via drie voorrondes strijden in de
finale vijf bands om twee plaatsen voor Open Errup, het
succesvolle Erpse Koningsdag-festival.
De 2e voorronde is zondag 24 november met de bands
Illusion, Orion, The Seasons en Syndicate. In een sfeervolle

Datum: dinsdag 3
december
Plaats: zaal Kleijngeld,
Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)
16 rondes en 1 hoofdprijsronde.
Een gezellige avond voor iedereen!
Dus neem gerust een buur of familielid mee.
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Podium PG café over lerend vermogen
bij dementie
BrabantZorg organiseert in samenwerking met de
afdelingen Uden/Veghel en Oss-Maasland van
(Over stiefgezinnen)
Alzheimer Nederland op dinsdag 19 november a.s. van
“Mijn kinderen hebben een ”mooi-weer”-moeder” zei de
16.00 uur tot 18.00 uur het Podium PG café. Het
gescheiden vader die met zijn vriendin in de spreekkamer
Podium PG café is een platform voor en door
zat. Hij bedoelde dat moeder “mooi weer”speelde. Dus als verzorgenden en andere professionals uit diverse
er naar feestjes gegaan moest worden, ging moeder met de organisaties in de Keten Dementie en
kinderen daarheen, als er leuke kleren gekocht moesten
belangenorganisaties voor mensen met dementie in
worden, ging moeder lekker shoppen met de kinderen, maar Noordoost-Brabant. Dit platform is bedoeld om
als ze naar de tandarts moesten dan had ze geen tijd.
inspiratie op te doen, ervaringen te delen en te
De kinderen waren op papier voor 50% bij elk van de
netwerken binnen de Keten Dementie.
ouders, maar in de praktijk waren ze meestal bij vader.
BrabantZorg heeft in samenwerking met de afdelingen
Vader vond dat eigenlijk best fijn, zijn vriendin vond dat
Uden/Veghel en Oss/Maasland van Alzheimer Nederland
ook niet erg, ware het niet dat moeder steeds haar agenda in het initiatief genomen om in Noordoost-Brabant het
de war gooide. De kinderen zouden een weekend bij
Podium PG café op te zetten. Dit idee is ontstaan naar
moeder zijn, en dan hoorde stiefmoeder op vrijdag dat dit
aanleiding van positieve ervaringen in Midden-Brabant. Het
niet door kon gaan omdat moeder moest werken. Toen
platform biedt professionals de mogelijkheid te netwerken
stiefmoeder enkele keren kort na elkaar moest worden
in een informele sfeer met verschillende zorgprofessionals
opgenomen in het ziekenhuis was moeder niet bereid om te in de psychogeriatrische zorgketen. Daarnaast biedt het
schuiven met haar afspraken. Natuurlijk hoor ik zo één kant ingangen om over de grenzen van organisaties heen samen
van het verhaal en kan dus ook niet beoordelen of dit
te werken, ervaringen met elkaar uit te wisselen en
allemaal voor 100% klopt. Ik heb ook wel eens
innovatieve ontwikkelingen en ‘best ‘practices’ met elkaar
meegemaakt dat, als ik de ex-partner sprak, toch een heel
te delen.
ander beeld kreeg.
In dit geval kende ik ook de “mooi-weer”-moeder en wist
Lerend vermogen
ik ook wel dat ze graag pronkte met haar kinderen, graag op Tijdens dit eerste Podium PG Café is Ruud Dirkse
school kwam bij de verjaardagtraktaties van haar kinderen, uitgenodigd om te vertellen over het lerend vermogen bij
maar als de juf iets van de ouders vroeg, wist ze dat ze van dementie. Ruud Dirkse is eigenaar van Bureau DAZ
moeder weinig te verwachten had. Die belde met
(Dirkse Anders Zorgen) dat zich vooral bezig houdt met
stiefmoeder en dan kwam het voor mekaar.
innovatie op het gebied van moderne dementiezorg en
Ook de vader was niet goed in regelzaken, maar hij was wel auteur van het boek ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ over
zeer betrokken bij zijn kinderen en was altijd aanwezig bij
lerend vermogen bij mensen met dementie. Het toepassen
hun sportclubjes en stimuleerde hen. Hij ging vaak
van deze methodiek heeft grote invloed op de kwaliteit van
conflicten uit de weg en vond het lastig om zijn ex-vrouw
leven van bewoners en cliënten met dementie, maar ook
aan te spreken op haar gedrag, waardoor stiefmoeder
van familieleden, medewerkers en vrijwilligers.
telkens problemen moest oplossen. Zij ergerde zich hieraan,
en hij vond dat ze wel wat “soepeler” mocht reageren, ook Ervaringen delen en netwerken
al kende hij zijn ex-vrouw goed en wist hij dat ze soms zijn Aansluitend zullen Debora Doeve en Sandra Boelens,
vriendin “onder de gordel” probeerde te raken.
teammanagers bij BrabantZorg een presentatie geven over
Ik heb hem geholpen zijn gevoeligheid te ontwikkelen
praktijkervaringen met het gebruik van lerend vermogen bij
zodat hij eerder in de gaten had dat ze “het”weer deed. Zo
dementie in de dementiezorg. In het tweede deel van de
kon hij zijn huidige vriendin beschermen. Daarna ging het
bijeenkomst is er ruimte om te netwerken met aanwezigen
goed met hen. De “mooi-weer”-moeder gedroeg zich beter vanuit de diverse organisaties en beroepsgroepen.
dan voorheen, ook al was zij eigenlijk alleen maar met haar
kinderen samen als ze nieuwe kleren nodig
Interesse?
hadden.
Het Podium PG café vindt plaats op dinsdag 19 november
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Grote zaal van locatie De
Interpunctie, Smientdonk 2,
Watersteeg, Reigerdonk 37 in Veghel. De toegang is gratis.
5467 CA Veghel
Privé
0413-310795 of 06-21.59.24.35.
Prikpost in Zijtaart.
www.stief-gezin.nl

Een “mooi-weer”-moeder

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

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.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Bond van alleengaanden
Kring Uden
Wij willen alle leden van harte uitnodigen voor onze
Adventviering op 10 december 2013 om 19.00 uur in
Partycentrum De Schakel te Volkel, Reestraat 49, tel.
(0413) 27 27 44.
Na het welkomstwoord door de voorzitster volgt een korte
inleiding door Peter Nuiens van Advent naar Kerstmis. Na
deze inleiding is er koffie/thee (2x) met een
worstenbroodje. Om ± 20.00 uur treedt voor U op Het
toneelgezelschap D.I.O uit Boekel met een vrolijk blijspel
met als titel Als de kat van huis is.
Het blijspel gaat over Bart Jansen en zijn vrouw Johanna.
Bart zit flink onder de plak van Johanna. Als zij besluit om
samen met haar zus een weekje naar Parijs te gaan, ziet
Bart zijn kans schoon om met vrienden de bloemetjes eens
buiten te zetten. Het loopt natuurlijk allemaal anders dan
gedacht.
Meer vertellen we niet, kom zelf kijken en geniet. Het
wordt weer lachen. Diny van de Burgt, onze voorzitster, zal
ook weer meespelen in dit blijspel.
In de pauze is er een gratis consumptie.
Graag ook voor deze avond een telefoontje of e-mail als je
naar deze avond komt.
De afsluiting van deze avond zal rond de klok van 22.00
uur zijn.
De werkgroep wenst jullie een gezellige toneelavond.
Namens de werkgroep,
A. van Berlo, tel.(0492) 32 17 33
Contactpersoon Zijtaart: Henk vd. Ven

Toneelvereniging Gèr Gespeuld start
kaartverkoop.
Toneelvereniging Gèr Gespeuld uit Boerdonk speelt dit jaar
de klucht: BLAUW BLOED OP BEZOEK. Een dorp krijgt
in verband met het 500- jarig bestaan bezoek van de
koningin en misschien wel in het dorpscafé. Een commissie
zal beoordelen of het café aan de eisen voldoet. Dit geeft
paniek bij de uitbaters; het zal deftiger moeten worden en er
zal verbouwd moeten worden. Gelukkig is het café qua
elektriciteit al veilig bevonden door keuringsbedrijf
Elekdent. De vaste gasten gaan daar evenwel het nodige
van merken.
Tot overmaat van ramp vindt de maffia het café de ideale
plek om te overleggen. Of Koningin Maxima ook werkelijk
het café komt bezoeken, kunt u komen bekijken in
gemeenschapshuis Den Hazenpot te Boerdonk op vrijdag
24, zaterdag 25, zondag 26, woensdag 29, vrijdag 31
januari en zaterdag 1 februari. De kaartverkoop start op
vrijdagmorgen 15 november om 00.00 uur bij Peter en Arna
Vogels, Coxsebaan 5 te Boerdonk, tel. (0492) 36 65 16.
Kaartjes alleen in de voorverkoop en ze kosten maar € 5,00
per stuk.
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Triple Trouble Trio,
gypsy swing over de grenzen
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
presenteert Kunstgroep De Compagnie op zondag 17
november de gypsy swing formatie Triple Trouble Trio. Het
zigeuner jazzrepertoire van het Triple Trouble Trio is
veelzijdig en swingend. De ontspannen en bij vlagen
humoristische presentatie blijkt zeer succesvol. Naast
bekende composities van b.v. Django Reinhardt en het
Rosenberg Trio speelt het trio veel eigen composities.
De zaal is open om 14.00 uur en het optreden begint om
15.00 uur. De toegang is gratis.
Het trio, bestaande uit Tim de Haan (gitaar), David Nagy
(gitaar) en Stefan Schlenke (bas) blinkt uit in samenspel,
originaliteit en virtuositeit.
Het trio werd in 2007 opgericht door Tim de Haan, Stefan
Schlenke en Sebastian Funke tijdens hun studie aan het
Artez Conservatorium in Enschede. Op zoek naar een leuke
uitdaging, en om zich te kunnen onderscheiden van de
andere formaties in de regio, ontdekten ze de gypsy swing.
Deze zigeuner swing onderscheidt zich van reguliere jazz
door persuasieve gitaar begeleiding en virtuoze solo's. Na
een aantal succesvolle concerten groeide dit project uit tot
een vast trio.
In de eigen composities is te horen dat het Triple Trouble
Trio de grenzen van de gypsy swing verlegd. Er zijn
invloeden van Zuid-Amerikaanse muziek, blues en ook
Spaanse muziek wordt door het trio moeiteloos
gearrangeerd naar hun eigen stijl en bezetting. Omdat het
trio zelfs popmuziek arrangeert, garandeert een concert van
het Triple Trouble Trio een swingende en ontspannen
ervaring te worden. Met hun swingende muziek,
interessante en variërende repertoire en humoristische
toevoeging hebben ze veel enthousiasme losgemaakt bij het
publiek.
www.kunstgroepdecompagnie en
www.facebook.com/kunstgroep

Workshop fotogram
Voor mensen die graag ingewijd willen worden in de
ambachtelijke en artistieke kant van analoog fotograferen
organiseert MIK Pieter Brueghel de workshop Fotogram.
Het maken van een fotogram is een perfecte start!
Deelnemers leren in deze workshop fotograferen zonder
camera. Ze experimenteren met belichtingen en composities
en creëeren zo een bijzonder analoog kunststukje: het
zogeheten fotogram.
Fotogram o.l.v. Nicole Minneboo – 2 bijeenkomsten vanaf
zaterdag 23 november – 9.30-12.30 uur – 79 euro –
inclusief materiaalkosten – MIK Pieter Brueghel,
Middegaal 23, Veghel
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UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013
Datum trekking: 28 oktober 2013
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2013.
De Nationale Zonnebloemloterij 2013 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
0012122
0129924
0392192
0264842
0501677
0527322
0921067
1240568
0817715
0646376
0073087
0613848
0769482

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
1270107
1427604
1000762
0882494
0314107
1152003
0230118
1164805
0289014
0602812
0028521
0352869

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS
26e prijs
46740
€ 100,00
27e prijs
74248
€ 100,00
28e prijs
99157
€ 100,00
29e prijs
3850
€
50,00
30e prijs
0154
€
50,00
31e prijs
4538
€
50,00
32e prijs
656
€
15,00
33e prijs
301
€
15,00
34e prijs
530
€
15,00

*

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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C.V.DE REIGERS
Presenteert :

Vrijdag 15November
11-11 BAL in het Dorpshuis

Afscheid van Prins Sander d’n Urste
En Adjudant André
Onthulling nieuwe Prins en Adjudant
M.M.V. Blaaskapel De Boemelaars
Loterij met leuke prijzen
Daarna, feesten met:

Onze huisDJ’s

Robbie & Williams
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE GRATIS

Zaterdag 16 NOVEMBER

JEUGDONTHULLING
AANVANG: 13.30 UUR
ENTREE GRATIS

“DORPSHUIS”
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ʹȀ 
Tot wel

50% korting op

kinder-, ATB-, race-, electrische, basic- en stadsfietsen
bij:

De FietsenWinkel Zijtaart

Tussen 26 en 30 november mogen de kinderen t/m groep 4
de schoen komen zetten in onze winkel.
Op woensdag 4 december komt Zwarte Piet tussen 18:00 en 19:00 uur een
bezoekje brengen aan onze winkel. Dan kunnen de kinderen ook gelijk de
presentjes mee naar huis nemen die ze in hun schoen hebben gehad.

ǣ
Loopfietsjes – fietsjes met duwstang – eenwielers – City Sky Scooter (step)
Natuurlijk ook met

15% korting maar liefst!

Openingstijden:

ǦǦ
ͳ͵ǤͲͲǦʹͳǤͲͲ
ͲͻǤͲͲͳǤͲͲ


