Dorpsraad houdt bijeenkomst met “Open Agenda”
Woensdag 11 december a.s. in Het Klooster.
Beste dorpsgenoten
Mede naar aanleiding van de openbare vergadering van woensdag 20 november jl. nodigen
wij u uit voor een bijeenkomst met een open agenda.
Op woensdag 11 december a.s. geven wij van 20.00 uur tot 21.30 uur belangstellende
inwoners van Zijtaart de kans om voorstellen, aandachtspunten, tips en adviezen aan ons
kenbaar te maken en met ons te bespreken over het actuele onderwerp: de ombuiging van
de N279 in de directe omgeving van ons dorp.
We gaan op deze avond aan enkele gesprekstafels zitten en we proberen een duidelijk beeld
te krijgen welke acties vanuit onze gemeenschap wenselijk zijn om
ontwikkelingen, die momenteel op ons dorp afkomen, een positieve wending te geven.
Wat als eerste gaat gebeuren, is het indienen van zienswijzen op de huidige plannen; dit kan
tot en met 16 december a.s. Daarbij hebben we u als dorpsgenoten nodig; vandaar onze
oproep om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van woensdag 11 december a.s. Tot dan!
Een korte terugblik op de openbare vergadering van 20 november jl.
Wederom een grote opkomst, evenals tijdens de manifestatie op zondagmorgen 17
november. In de bijeenkomst werden aan de hand van 10 aandachtspunten vragen
voorgelegd aan wethouder Van Burgsteden. Deze werden allemaal ruim beantwoord en
toegelicht en bij verschillende onderdelen door aanwezigen in de zaal aangespitst. Dit
interactieve gebeuren was noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen dan tot nu toe het
geval was. Hoewel er veel aan bod is gekomen al zeker niet alles voor iedereen naar
tevredenheid zijn beantwoord en blijven er helaas ook vragen onbeantwoord.
Uit de bijeenkomst is ook gebleken, dat het van wezenlijk belang is om als dorpsgemeenschap Zijtaart samen op te trekken in het vervolgtraject. Daarom werd in de
bijeenkomst al toegezegd dat we op korte termijn weer bij elkaar zullen komen. Vandaar de
oproep in het bovenstaande artikel.
Wij gaan nog bekijken in hoeverre we een uitgebreider verslag van de openbare
vergadering van 20 november volgende week kunnen publiceren in Zijtaarts Belang; nu
was daarvoor de tijd tekort.
Dorpsraad Zijtaart.

KERKBERICHTEN
Zondag: 1 december 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Jrgt. Johan Schepers en Jos;
Jrgt. Maria van de Ven-Sauels; Jrgt. Mien Habraken-Leenders.
Willem en Mia Jonkers- van Boven (vanwege) verjaardag.

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
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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.

Intocht
Zondag 1 december is het weer zo ver: Sinterklaas
komt aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrieoptocht”. 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)

KBO Zijtaart duikt in de kleine wereld!
Wat is dit nu weer zult u denken. Ja, u leest het goed, we
gaan kijken wat er in een kleine wereld gebeurt: iets wat
met het blote oog niet te zien is, wordt
zichtbaar. Hebt u altijd gedacht: “dit zou ik
wel eens uitvergroot willen zien onder een
microscoop”. Nou, dit kan op maandag 2
december in Het Klooster. Dit kan een
insect zijn, een poeder, een haar of het
leven in bijv. slootwater. Onze voorzitter
Cor van der Aa heeft zijn hele werkbare
periode gewerkt in het onderzoek van
levensmiddelen en dan in het bijzonder
microscopie, je zou kunnen zeggen hij
heeft van zijn hobby zijn werk kunnen
maken.
Productonderzoek was het
hoofdbestanddeel van het onderzoek,
want wat zit er denkt u allemaal in een
puddingpoeder of hoe kun je verschil
zien tussen tarwezetmeel of
maïszetmeel? Wat zit er in vlees en
wat tref je aan bij een
Dit is Aardappelzetmeel
klachtenonderzoek, vaak niet direct
te zien, maar met behulp van een microscoop wordt alles
zichtbaar. Zo kun je ook kijken wat een concurrent in zijn
producten stopt, noem het een vorm van spionage. Het
eerder geplande thema van het onderonsje is al tijdens onze
najaarsvergadering behandeld en leek het ons leuk Cor iets
over zijn hobby/werk, microscopie te laten vertellen. Als u
iets heeft wat u graag onder de microscoop wilt bekijken,
breng het gerust mee.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 december van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis

ZOV kalender 2014
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de
ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid.
U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 7 december tot
21 december.
Wij mogen 1 kalender
per adres afgeven.
De kalender is gratis,
maar een vrijwillige
bijdrage voor de JAZ
dagen wordt natuurlijk
zeer op prijs gesteld.
De JAZ

Hetty's Dorpswinkel

donderdag 5 december
extra open
alleen voor bestellingen
gebak - krollen - speculaas banketstaaf - speculaasstaaf
enz. enz.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 10

27 nov. 2013 –4 dec. 2013

pagina 3

KBO
AGENDA
Maandag 2 december 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 december 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 2 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 3 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 december 13.30 uur: Kienen
Donderdag 5 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 december 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 5 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 6 december 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 21 nov. 2013:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
103 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
95 pnt.
2. Lenie Henst
83 pnt.
3. Harry v.Asseldonk
78 pnt.
Poedelprijs:
Harry Rooijakkers
- 6 pnt.
Loterij: Harry v.Zutphen

Kbo onderling 21 nov 2013
Grard v.Eert
Jan de Wit
Gerard Oppers
Rien v.Tiel
Willy Henst
Cor v.Zutphen
Willy v.d.Berkmortel
Jan v.d.Oever
Grard v.Eert
Wim Kremers
Tonnie v.Uden
Willy Henst
Martien v.Zutphen

18
29
13
28
30
62
25
18
18
26
32
30
15

31
51
21
40
37
80
28
19
18
28
30
28
12

- Chris v.Helvoirt
- Jan v.Uden
- Jos Claassen
- Johan v.Zutphen
- Chris v.Helvoirt
- Jan v.Uden
- Jan Rijkers
- Cor Coppens
- Wim Kremers
- Martien v.Zutphen
- Tonn Verbruggen
- Frans v.Leuken
- Wim v.d.Sanden

19 25
18 13
21 17
20 13
19 22
18 14
17 8
21 19
26 23
15 10
22 19
39 32
52 32

Zijtaartse Bridge club ZBC 19 nov 2013
Lijn A
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Bert Kanters & Diny Kanters
(5) Jan Rijkers & Toos v. Berlo
(5) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
9 Jo Verhoeven & Cor Mollen
10 Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert
11 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
12 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk

58,75
57,08
56,25
53,75
52,50
52,50
51,67
51,25
45,83
45,42
38,75
36,25

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

60,00
56,67
56,25
54,58
51,67
50,83
50,83
47,08
45,00
45,00
45,00
37,08
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Bridgeclub KBO 22 nov 2013
Lijn A
1
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2
Arthur Verjans & Lyn Verjans
3
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
5
Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
(6) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(6) Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(8) Cees v. Hout & Riet v. Hout
(8) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(10) Piet Thijssens & Riek Rijkers
(10) Bert Kanters & Cor Mollen
12
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
13
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
14
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
2
Toon v. Creij & Wim v. Os
3
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
4
Mien vd Crommenacker & Maria Rijken
5
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6
Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
7
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
10
Frans Burg & Ton Sleenhof
11
Henk v.d. Linden & Ad Koevoets
12
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
13
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
14
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
15
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
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SPORTAGENDA
67,71
60,42
58,33
55,56
54,51
50,69
50,69
46,18
46,18
45,14
45,14
43,40
38,19
37,85

VOW Jeugd 30 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
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis

S.V. Brandevoort B1
WEC B2
Venhorst C1
ASV'33 D2
DVG E2G
Erp E4
Mariahout E1G
Blauw Geel'38/JUMBO F3

SCMH F2
MVC F3M
DAW MB1
Festilent MC2
WEC MD1
OSS'20 ME1

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

VOW Veteranen 30 nov 2013
61,11
56,25
54,58
53,47
53,33
52,08
51,74
51,04
50,00
49,58
49,31
47,50
44,79
44,44
31,94

Odiliapeel Veteranen VOW Veteranen
VOW Senioren 1 dec 2013
SDDL 1
VOW H1
Boekel Sport 4 VOW H2
WEC 5
VOW H3
VOW H4
FC Uden 5
VOW VR1
Wittenhorst VR1
VOW VR2
Nijnsel/TVE Recl. VR3

15.00u
14:30u
11:00u
12:00u
11:30u
11:30u
10:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 23 nov 2013
VOW B1 vrij
VOW B2 Rhode B4
VOW C1 WEC C1G
VOW D1 Erp D2 2-1
VOW E1 Avanti'31 E2
VOW E2 ELI E3 1-1
VOW E3 SCMH E1
VOW F1 najaarskampioen
Rhode F3
VOW F2 Avanti'31 F4G
VOW F3 Venhorst F5
VOW MB1 najaarskampioen HVCH MB1
VOW MC1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 MC2
VOW MD1 Nijnsel/TVE Reclame MD1
VOW ME1 Blauw Geel'38/JUMBO ME1

5-0
4-3
1-5
5-4
3-0
1-0
2-7
6-0
6-0
0-6
1-2

VOW Veteranen 23-11-2013
VOW Veteranen Venhorst Veteranen

1-3

VOW Senioren 24-11-2013
Ruwaard 1
Ollandia 2
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

VOW 1
VOW 2
Heeswijk 7
Toxandria VR1
FC de Rakt VR1

6-6
2-1
1-1
1-0
2–1

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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Beste Reigers en Reigerinnen
Hier een kort woordje van dank van jullie nieuwe prins
Carlo D`n Urste.
Na een drukke week na de onthulling
hebben wij afgelopen zondag de receptie
gehad. `s morgens werden we opgehaald
door vriendengroep De N.I.K.S. Met een
paar mooie tractors met wagens met
daarop de vrienden en muziek. Zelf werd
ik op mijn troon voor in de bak van mijn
kraan door Zijtaart gereden. BEDANKT,
De N.I.K.S en Antoine voor jullie super
mooie en goede opkomst.
En dan begint de receptie. Een super mooie dag die voor
ons voorbij vloog. Dit allemaal mede door de geweldige
opkomst van de vele Zijtaartse mensen maar ook door de
geweldige hulp van veel sjouwende mensen van
carnavalsvereniging De Reigers.
Kortom alles was super.
Bedankt voor deze geweldige dag en we sluiten af met ons
motto

KIENEN
DATUM: DINSDAG 3 DECEMBER
PLAATS: ZAAL KLEIJNGELD
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.

WE KNALLE DUR VOLLE BAK TEGEN AON
Groeten Prins Carlo d`n Urste, Adjudant Rob, Ine en Edith

treurig, maar op de een of andere manier voelde Willy dat
het zo “goed” was.

Ik moet mijn moeders koffers
inpakken (over rouwen)

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Haar moeder was overleden. Moeder was al in de 80 jaar.
Een mooie leeftijd, zegt men dan. Moeder had geen
gemakkelijk leven gehad. Problemen met enkele kinderen
die niet meer op bezoek kwamen, veel ziektes, een man die
meer dronk dan wenselijk was…..
Toch had mevrouw altijd geprobeerd te genieten van het
leven. De laatste jaren was het minder geworden,
lichamelijk leverde zij veel in. Haar dochter Willy was
gewend om haar moeders koffers te pakken als moeder met
vakantie ging. Dat was al jaren zo de gewoonte.
Nu was moeder overleden en lag opgebaard in de kamer
van het tehuis waar zij de laatste jaren had doorgebracht.
Toen Willy ’s morgens wakker werd, besefte zij het
plotseling. Zij moest haar moeders koffer gaan pakken. Zij
fietste naar het tehuis, met wat CD-tjes die haar moeder
altijd mooi gevonden had. Terwijl ze allerlei spullen
inpakte wat met moeder de kist in mocht, draaide zij de
favoriete muziek van moeder. Willy voelde dat haar
verdriet op deze manier ook een bepaalde schoonheid had.
Het paste allemaal precies. De laatste koffer pakken van je
moeder, het is een afscheid voor eeuwig, het is definitief.
Verdrietig maar geheel in stijl van het leven van moeder
nam Willy afscheid op een manier die bij moeder en Willy
paste. Het deed Willy goed. Hoewel daarna nog moeilijke
dagen kwamen, voelde zij intuïtief aan dat zij op de enig
juiste manier afscheid had genomen. Dit maakte de dagen
die volgden lichter. De begrafenis was natuurlijk zwaar en
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receptie voor:
Prins Carlo I, Adjudant Rob,
Ine en Edith
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Jeugdreceptie 23-11-2012
Mi carnaval goat alles plat!

Zaterdag 23 november was de receptie voor jeugdheersers
van Reigerland met hun gevolg. Tijdens de opening van
Afgelopen zondag 24 november
deze
vond in ons Dorpshuis de
middag werden de nieuwe
prinsenreceptie plaats. In de vroege reigers voor in de tuin
ochtend was het al druk op
onthuld. Deze
Doornhoek. De vrienden van NIKS zijn in een mooi modern jasje
stonden klaar met tractoren en
gestoken.
(huif)karren om het prinsenpaar op
te halen. Natuurlijk mochten Prins Na de officiële opening waar onder andere de proclamatie
Carlo en Adjudant Rob in de bak
werd voorgelezen, kwamen de ouders van het 5-tal
van de eigen kraan van Carlo. Zij
feliciteren. Zij hebben een eigen jeugdlied gemaakt. De
tweeën voorop en de gezellige
leerkrachten en oudervereniging kwamen feliciteren en ook
bontgekleurde stoet erachteraan.
werd door hen een eigen geschreven lied gezongen. De
Rond de klok van half 11 was het
jeugdprinsen van de Oivers, Papgat, de Knoerissen, de
hele gezelschap bij het Dorpshuis. Na een warme bak koffie Kuussen, de Uilen van Empeldonk, de Heikrikkels en de
werd de receptie geopend door de fanfare.
Heikneuters brachten een bezoek met hun gehele gevolg.
Vele buitendorpse carnavalsverenigingen hebben op hun
Ook een delegatie van school “De Wissel” was aanwezig;
eigen wijze onze Prins gefeliciteerd. Dit ging vaak gepaard dit omdat er verschillende leden uit onze jeugdraad bij hen
met een ludiek spel, vrolijke klanken van blaaskapellen en
op school zitten. We zullen ook deze school bezoeken op de
swingende dansmariekes. Ook kwamen onze eigen
vrijdag met carnaval.
jeugdprins Nick, jeugdprinses Poppy en hun gevolg de
Vele familieleden, buurtgenoten en Zijtaartse verenigingen
grote Prins feliciteren.
kwamen het 16-tal feliciteren. Optredens van de paarse,
De familie van de Prins kwam op het podium om hun
groene en roze dansmariekes en ToeterNieToe maakten de
felicitaties over te brengen. En ook de vrienden van de prins middag compleet. De grote prins Carlo I, adjudant Rob,
mochten niet ontbreken. Zij brachten het prinsenlied ten
hun dames, bestuur en de raad van elf sloten met hun
gehore en zij kwamen niet met lege handen. We denken dat felicitaties de gezellige en drukbezochte middag af. Daarna
de gevulde bbq toch wel een hele stille hint was…
zijn de reigers in de tuin gezet bij Jeugdprins Nick en
En niet te vergeten: de kinderen van de prins en adjudant.
Jeugdprinses Poppy.
Zij wilden hun ouders natuurlijk van harte feliciteren! Ook
werden felicitaties ontvangen van vele vrienden, bekenden,
familieleden en collega’s uit Zijtaart en omstreken. De
Jeugdprins Nick, Jeugdprinses Poppy, adjudanten Pim
drukke en gezellige middag werd afgesloten door ex prins
en Eline, nar Wesly en de voltallige jeugdraad die
Sander, ex adjudant André en hun dames Sandra en Marja.
bestaat uit: Mike, Jesse, Ties, Stijn, Ruben, Bas,
En onder de klanken van de Boemelaars, die er de hele
Levi, Joost, Baily, Femke en Hieke bedanken iedereen
middag waren voor de vrolijke noten, was het dan rond
voor de felicitaties. We kunnen terug kijken op een
kwart over 6 afgelopen.
Daarna werd met er een bezoek gebracht aan de 3 kroegen geslaagde middag en kijken al weer uit naar de
carnaval! Mi carnaval goat alles plat! Alaaf !
van Zijtaart om vervolgens door te gaan naar het huis van
de Prins. Ze zullen vanuit alle hoeken rondom Zijtaart wel
gehoord hebben dat de (nieuwe) Reiger in de tuin van onze
Prins staat.
Nadat we bij de Prins een broodje gegeten hadden en een
kop koffie hadden gedronken heeft hij iedereen
uitgezwaaid. Dit in zijn mooist gekregen cadeau van de
dag: een badjas gekregen én versierd door zijn eigen
kinderen!!!
Prins Carlo, Adjudant Rob, Ine en Edith hebben genoten.
Hun jaar is goed begonnen, maar dat kan ook niet anders
met zo’n stel en het motto:

We knalle dur volle
bak tegen aon !!
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M25 Voor Voedselbank
Op 30 november gaan de hulppieten
van M25 weer op pad in Zijtaart. De
Sint wou graag wat extra cadeautjes
geven aan de mensen van de
Voedselbank. Het is voor hen ook leuk
om wat extraಬs in hun pakketje te
hebben. Wij komen huis aan huis om
het voedsel op te halen. Kinderen vanaf groep 8 kunnen
meehelpen. Zij kunnen zich opgeven bij Marjon Vogels
emal marjonvogels@home.nl
De pieten zoeken voor ‘s middags nog wat hulpauto’s.
Mocht u die middag vanaf 14.15 uur ‘s middags nog even
willen mee rijden met een paar Pieten, dan zou u ons erg
helpen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Stan van Hoof,
email stan.vanhoof@hotmail.com Wij hopen veel voedsel
op te halen. Ook kunt u het voedsel tot 16.00 uur inleveren
in kratten bij Hetty’s Dorpswinkel.
Tot 30 november,
Groetjes M25 Zijtaart
(Hulppieten van de Sint)
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Buurtbus: tijden veranderen

Sinds 1979 verzorgt
Buurtbusvereniging
Keldonk met een 2-uur
dienst het openbaar vervoer
van Boerdonk naar
Keldonk, Erp, Veghel,
Zijtaart, Mariahout en
Lieshout v.v. Met ingang
van 15 december 2013 wordt dat helemaal anders. De
provincie Noord-Brabant heeft besloten dat de plaatsen
Zijtaart, Mariahout en Lieshout niet meer zijn opgenomen
in de dienstregeling van lijn 253. Voor Boerdonk, Keldonk,
Erp en Veghel wordt deze lijn een 1-uur dienst. De
buurtbus rijdt op vaste tijden; een vaste route en wijkt daar
niet van af. De nieuwe dienstregeling geeft een goede
aansluiting op buslijnen naar Eindhoven, ’s-Hertogenbosch
en Oss. Elders in Brabant wordt door alle buurtbussen
eenmaal per uur gereden tussen ongeveer 07:00 uur en
19:00 uur. Dit is een basiskwaliteit voor reizigers. De meest
structurele vervoersvraag bestaat aan de oostzijde van de
Zuid-Willemsvaart. Meerdere varianten werden zeer
Bond van Alleengaanden kring Uden uitgebreid bekeken en besproken. Tot slot bleek maar één
variant haalbaar namelijk Boerdonk, Keldonk, Erp, Veghel
Beste leden,
Busstation, Veghel Watersteeg. Dat Zijtaart, Mariahout en
Wij willen jullie van harte uitnodigen voor onze
Lieshout na 34 jaar niet meer bediend kan worden, is erg
Adventviering op 10 december 2013 om 19.00 uur in
teleurstellend. Dit geldt zéker voor Zijtaart omdat de
Partycentrum De Schakel te Volkel, Reestraat 49, tel.
buurtbus daar voor een deel haar oorsprong vond. De
(0413) 27 27 44.
Na het welkomstwoord door de voorzitster volgt een korte provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het
openbaar vervoer en heeft de regie. Zij investeert veel in het
inleiding door Pater P. Nuijens van Advent naar Kerstmis.
aantrekkelijk maken van het lijngebonden openbaar
Na deze inleiding is er koffie/thee (2x) met een
busvervoer in Brabant. Vervoerbedrijf Arriva Openbaar
worstenbroodje.
Om ± 20.00 uur treedt voor u op het toneelgezelschap D.I.O Vervoer voert de dienstregeling uit. De vrijwilligers van de
buurtbusvereniging rijden met de buurtbus. In 1979 zijn in
uit Boekel met een vrolijk blijspel, met als titel Als de kat
Noord-Brabant vier buurtbuslijnen opgericht en
van huis is.
Buurtbusvereniging Keldonk was één van die vier. Op dit
In de pauze is er een gratis consumptie.
moment zijn er ongeveer 75 buurtbussen in Brabant; een
De kosten voor deze avond zijn €10,00, te voldoen bij
populaire vorm van openbaar vervoer dus. Een ingrijpende
binnenkomst in de zaal.
wijziging in de dienstregeling van lijn 253. Op onze
Graag een telefoontje of e-mail als je naar deze avond
komt. De afsluiting zal rond de klok van 22.00 uur zijn. De website is veel informatie op een overzichtelijke manier
samengebracht. Als u vragen heeft, raadpleeg dan onze
werkgroep wenst jullie een gezellige toneelavond.
website of neem contact met ons op. Wij helpen u graag
Namens de werkgroep,
goed op weg en vanaf 15 december 2013 kan dat elk uur!
A.van Berlo, tel.(0492) 32 17 33
Buurtbusvereniging Keldonk. www.buurtbuskeldonk.nl
E-mail, toon@vberlo.nl
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
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VOW F1 en MB1 najaarskampioen

VOW F1 Kampioen

Afgelopen zaterdag 23
november konden er twee
teams kampioen worden bij
de jeugd.
’s Morgens was het eerst de
beurt aan de F1. Zij moesten aantreden tegen de nr. 5 in hun
competitie: Rhode F3. Zij wisten hun wedstrijd overtuigend
te winnen met 3-0, waardoor het kampioenschap werd
binnengehaald. Na het laatste fluitsignaal werden de
kinderchampagneflessen ontkurkt en de confetti de lucht
ingeschoten. Sponsor Timmerbedrijf vd Linden had nog
een mooie verrassing voor de spelers en leiders in petto. Ze
kregen mooie kampioenshirts aangeboden als een blijvende
herinnering. De F1 wist uit 10 wedstrijden de volle winst te
halen van 30 punten, met een doelsaldo van 54 voor en 12
tegen.

Zaterdag 23 november 2013 was ’t zover d jongens
van VOW F1 konden kampioen worden.
We speelden tegen Rhode F3, het begin was moeilijk
maar na een spannende wedstrijd werd deze afgefloten
met 3 – 0 F1 was KAMPIOEN.
Het feest barste los champagne – confetti . en
geweldige mooie T-shirts van Machinaal
Timmerbedrijf v.d. Linden.

Bedankt namens: Sem – Mike – Luc – Stijn – Tommi
– Sjoerd – Joep – Tim – Thijs
Wij hebben genoten !!!

Voor STRAF naar CHV Noordkade
’s Middags was het de beurt aan MB1. Dit team ging op
dezelfde voet verder als waar het vorig jaar aan het einde
van het seizoen mee gestopt was. Ze werden toen namelijk
ook al kampioen. MB1 moest vandaag aantreden tegen
HVCH. MB1 wist hun wedstrijd met ruimte cijfers te
winnen. Met een 6-0 overwinning op zak waren ook zij
kampioen. Ze haalden uit 9 wedstrijden ook de volle winst
van 27 punten, met een doelsaldo van 57 voor en 5 tegen.
Namens jeugdbestuur: speelsters, spelers en leiders en
leidsters proficiat met dit prachtige resultaat.

Veghel – Bij Kunstgroep de Compagnie staat op
zondagmiddag 1 december wederom een bijzonder concert op
het programma. Dit keer is dat STRAF; ‘zeven muzikale
kapiteins op een zinkend schip’ die eens wat anders op het
podium brengen dan het gebruikelijke genre. Deze Brabantse
wereldmuziek is altijd een feest om mee te maken. Het
optreden is in het Kunst en Cultuurcafé op het CHV terrein.
Zaal open om 14.00 uur, aanvang optreden 15.00 uur, entree
is gratis
STRAF stookt zijn eigen sound met het bloed op de tong en het
hart onder de riem. Een geluid dat soms denken doet aan Mano
Negra, Kaizers Orchestra, de Kift en Tom Waits. Zeven kapiteins,
op een zinkend schip, die de polders en de zeeën bevoeren.
Aanstekelijk, oorspronkelijk en diep gepassioneerd speelt STRAF
hun Brabantse
wereldmuziek
tot iedereen aan
boord meedeint.
STRAF weet dat
er in de
reddingssloep
geen plaats voor
iedereen zal zijn,
maar voor de
overblijvers
speelt straf vol
overgave – tot de
allerlaatste
doodskreet is
weggestorven
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Misdadigers slaan juist nu hun
slag
Wijkagent: ‘Geef ze geen kans!’
Het is weer vroeg donker. Dat weten helaas ook
woninginbrekers. Die slaan juist in de donkere dagen
hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
Preventie
De wijkagenten en collega’s zitten er bovenop. “We moeten
een vuist maken. Samen met de
gemeente, woningbouwverenigingen, het Openbaar
Ministerie en natuurlijk met de bewoners en ondernemers
zelf. Want niet alleen zitten we de daders op de hielen en
gaan ze de cel in. Het gaat er vooral om dat je zo veel
mogelijk voorkomt dat je slachtoffer wordt. De meeste
inbraken gebeuren nog steeds bij mensen die hun deuren en
ramen niet goed afsluiten, die geen stevig slot op de deur
hebben of die duidelijk zichtbaar op vakantie zijn. Met de
rolluiken naar beneden, een stapel post in de gang en de
gordijnen dicht.”
Bel 112
Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt.
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun
buurt. “Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto
in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan
diggelen valt? Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen
loert?
Activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners
op vakantie zijn? Aarzel niet en bel direct 112. Wanneer u
dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak
voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het
bellen van 112 is dus niet alleen voor levensbedreigende
situaties, maar zeker ook voor verdachte situaties waarbij
we een misdrijf kunnen voorkómen. We kunnen beter een
keer te veel komen dan een keer te weinig!” Meld misdaad
anoniem: 0800-7000
Preventietips
Inbraak voorkomen:
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk
• Sluit deuren en ramen af, ook als u even naar boven loopt
en bewaar de sleutel op een niet bereikbare plaats
• Installeer buitenverlichting met bewegingsmelder
• Voorkom dat men naar binnen kan kijken om te zien wat
er allemaal ligt.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en
vuilcontainers weg.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal
hiervoor geschikt slot aan.
• Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en
bloempot zijn geen 'geheime plaatsen'.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
Op vakantie:
• Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan en
gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
• Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden of
vraag iemand om in uw woning te verblijven tijdens uw
vakantie.
• Laat uw post uit het zicht leggen.
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• Laat geen volle vuilniszakken bij uw woning achter.
• Zet uw fiets/brommer altijd op slot.
• Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden
wanneer en waar u met vakantie bent.
Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in
kunnen.
• Maak geen melding op social media zoals Facebook dat u
op vakantie gaat.
• Wees voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw
voicemail en in uw e-mailprogramma.
Overige tips:
• Merk waardevolle gereedschappen en fietsen met uw
postcode, deze is uniek en geeft na een inbraak de
mogelijkheid om aangetroffen goederen bij de eigenaar
terug te bezorgen.
• Bewaar altijd de aankoopbon van waardevolle goederen,
dit kan nuttig zijn bij de vaststelling van het schadebedrag.
• Installeer bij b.v. een Iphone de app 'zoek mijn iphone', zo
kan eventueel de telefoon getraceerd worden.
• Schrijf de imei nummers van de mobiele telefoons op, dit
zijn unieke nummers.
• Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
• Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een
kluisje.
Checklist na een inbraak
Indien er toch in uw woning is ingebroken:
• Laat bij diefstal uw betaalpassen blokkeren; dat kan via
www.pasblokkeren.nl voor instellingen
met pasjes, betaal- en spaarpassen.
• Laat bij diefstal uw gsm blokkeren:
o KPN: tel. 0800 - 0105
o Telfort: tel. 0900 - 9596
o T-Mobile: tel. 06 - 24001200
o Vodafone: tel. 06 - 54500100
• Geef de inbraak aan de politie door, tel. 0900 - 8844.
• De politie onderzoekt uw woning. Mogelijk zijn er sporen
achtergelaten. Houd de situatie zoveel mogelijk zoals u die
aantrof.
• Uw aangifte is van belang:
o Voor het oplossen van de inbraak.
o De kans om uw spullen terug te krijgen wordt groter.
o De politie kan beter inspelen op de veiligheid in uw
woonomgeving.
• Geef aanvullende informatie door. Blijkt er toch meer
gestolen? Weet u toch iets over de dader? Bel 0900 - 8844.
• Bel uw verzekeringsmaatschappij om uw vermissingen
door te geven.
• Beveilig uw woning voor het voorkomen van herhaling.
Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl
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Daltonhoeve wint de

Gouden Krul.
Op zaterdag 30 november zullen enkele bestuursleden
van de NVV (nederlandse vakbond varkenshouders)
de oorkonde overhandigen.
Mede door jullie stem mogen we een jaar lang de titel
mooiste varkensboerderij van
Nederland dragen.
Daarom alle stemmers heel hartelijk dank
voor het stemmen.
En graag tot ziens op de Dalton hoeve.
Open dagelijks en zonder afspraak te bezoeken in de
wintertijd van 10.00 tot 16.00 uur.
Eric Jacqueline .

BAVARIA QUIZ
Donderdag 28 november 2013 wordt weer de Bavaria
Quiz gehouden
Een quiz met allerlei
voetbalvragen met als
thema dit jaar het WK
2013.
Er wordt deelgenomen in
groepjes van 2 personen.
De minimale leeftijd is 16
jaar. De winnaars gaan later strijden in het Philips
stadion tegen andere clubwinnaars.
Heb je zin om hieraan deel te nemen dan zien we je
graag op donderdag 28 november 2013 om 21.00 uur
in de kantine van V.O.W.

Goochelen met getallen.
Vorig week heeft tijdens de bijeenkomst in het Klooster
wethouder Van Burgsteden een aantal vragen van de
Dorpsraad en aanwezigen beantwoord over de omleiding
N279 bij Veghel. Hierbij gaf de wethouder aan dat deze
omleiding noodzakelijk is en dat nut en noodzaak
aangetoond zijn. Actiecomité De Kempkens confronteerde
de wethouder met de door de provincie opgestelde MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) waaruit
onomwonden blijkt dat de weg niet rendabel is. De
wethouder gaf aan dat de provincie een ander soort
berekening heeft gemaakt en dat de genoemde MKBA niet
door de provincie gebruikt is. Afgelopen week hebben we
voor u de berekeningen van de provincie bekeken en die
kwamen inderdaad gunstiger uit dan de MKBA. Maar….in
de berekeningen is uitgegaan van een groei van het aantal
arbeidsplaatsen in de regio van 200% en een
bevolkingstoename van 65%. Ook hebben we afgelopen

zondag in het NOS journaal in een item over het
“structureel zeer gunstige groeicijfers gebruiken bij het
berekenen van infrastructurele werken” minister Schultz
horen verklaren dat er geen onrendabele wegen meer
aangelegd worden.
We gaan deze week nog de wethouder in een brief om
opheldering vragen en hopen ook reactie te krijgen over de
belofte die hij deze avond gaf. Hij sprak luid en duidelijk de
woorden “Als blijkt dat de weg niet rendabel is, ben ik
tegen aanleg van deze weg”.
We houden u op de hoogte.
Tot slot nog de mededeling dat u tot 16 december nog
bezwaar kunt maken.
Actiecomité De Kempkens

MIK Pieter Brueghel in BEELD!
Van 9 t/m 14 december trapt MIK Pieter Brueghel haar
eerste MIK in BEELD week af. MIK Pieter Brueghel opent
die week haar deuren voor heel Veghel. Tijdens open lessen
en workshops kunnen geïnteresseerden kijken en meedoen.
Daarnaast pakt MIK Pieter Brueghel groots uit met haar
eigen ‘nacht van muziek en dans’ tijdens de Veghel
MIKNIGHT op 13 december (19.00-01.00 uur). De Veghel
MIKNIGHT moet een jaarlijks terugkerend event worden,
waarbij verschillende amateurmuzikanten en -dansers laten
zien wat ze in huis hebben.
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Dùbent event in de Koekbouw

KERST

KIENEN

V.O.W.

WOENSDAG
11 december 2013
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(kerst/geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR

Wegens succes is Dùbent
event verhuisd naar de
Koekbouw! Dit betekent
dat er extra kaarten
beschikbaar zijn gekomen
voor het evenement. Naast
de nieuwe
voorverkoopadressen is er
ook een online ticketservice
waar de kaarten te koop zijn.
Binnen een week was Dùbent event uitverkocht. Dit zette
de organisatie wel aan het denken. ‘We hoorden van veel
mensen dat ze geen kaartje meer hebben kunnen
bemachtigen, dat vonden wij zo jammer dat we besloten
hebben om het evenement nog groter te maken’ aldus de
organisatie.
In plaats van Galeriecafé De Afzakkerij is nu de Koekbouw
de locatie van dit muzikaal spektakel. Er zijn nog kaarten
beschikbaar, onder andere bij Kleijngeld. De
voorbereidingen voor deze muzikale en feestelijke
topavond zijn nog steeds in volle gang en Dùbent gaat er
voor zorgen dat ook in De Koekbouw de Dùbent-sfeer te
voelen zal zijn. Ook alle artiesten zijn de puntjes op de -iaan het zetten om er een échte happening van te maken. Er
gaan zelfs geruchten dat er diverse uitwisselingen en
verrassende duetten gaan plaatsvinden… Dùbent heeft voor
Dùbent event meerdere bands weten op te trommelen om
het feest dat 30 november plaatsvindt tot een hoger niveau
te tillen. Samen met Zoetkees de Kofferband, RePop
(coverband), Broadway Brass Band, GaZZerop en DJ-duo
DJ Noot & Dr. Mouse is er aan muzikaliteit genoeg te
genieten. De DJ’s zullen zorgen voor een knallende
afsluiting van de feestavond.
Kijk op www.dubent.nl onder het kopje Dùbent event voor
de voorverkoopadressen of bestel je kaarten online, dit is op
dezelfde pagina te vinden.
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ma 9
di 10
wo 11
do 12
vrij 13

Te koop
Kerstkaarten
eenvoudige en luxe
en ook
Kerstpostzegels
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

ma 16
di 17
wo 18
do 19
vrij 20
ma 23
vrij 27
ma 30

13.30 u uitsta
pje
13.30 u
10.00 u uitsta
pje
10.00 u uitsta
pje
9.00u
13.00 u
12.00 u uitsta
pje
13.30 u
18.15 u
11.30 u uitsta
pje
9.00 u
13.00 u
10.00 u uitsta
pje
13.30 u
13.30 u
13.30 u
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Adventsconcert in Uden
JUMBO in Uden
‘Snert-rit’
Willibrordusputje, Oss
‘Krippenmarkt’ in
Kevelaer
Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden
Kerststallen in Boxmeer
bekijken
JUMBO in Uden
Alzheimercafé in Uden
Kerstlunch Fioretti,
deelname via loting
Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden
Kerstdiner St. Petrus
Boekel
JUMBO in Uden
EM-TÉ Uden
JUMBO in Uden

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer
weten?
Bel het ouderenwerk van Vivaan, (0413-367309) op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het
programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar:
bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.
Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 367309 om u aan te melden als lid van
de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50 per jaar en u
krijgt het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis
kunt u op uw gemak in het programma uitzoeken op welke
tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat
weer door en op de afgesproken tijd komt de bus
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en
voorrijden.
Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich elke
afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven.
te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje
koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet.
Vrijdag 6 december
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat
(bord)spellenavond in Het Klooster
nodig is.
Hieronder het programma van december 2013. Een vast
Vanaf 19.00 uur is er vrije inloop, dus ook later op de
onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op
avond ben je nog steeds welkom.
donderdag.
De avond duurt tot 23.00 uur en de entree (inclusief

BOODSCHAPPENPLUSBUS

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA
DECEMBER 2013
ma 2
8.30 u
Markt Uden
13.30 u
JUMBO in Uden
di 3
9.00 u uitsta Kerst winkelen Heuvel
pje
Galerie Eindhoven
wo 4
9.00 u uitsta Winkelen in kerstsfeer in
pje
Kleef
do 5
9.00 u
Supermarkt Jan Linders,
Erp
13.00 u
EM-TÉ Uden
vrij 6
10.00 u uitsta Intratuin Malden in
pje
kerstsfeer

consumptie) bedraagt €3,00.
Geen spel van de maand, maar breng je eigen spel
mee. Meer info in het ZB van 20 november jl.
Kom alleen, samen of met vriend(inn)en voor een
gezellig avondje uit.
Graag tot vrijdagavond 6
december!
Werkgroep “Zes!” van EGZ.
Vooraankondiging; vrijdag 3
januari 2014: spellenmiddag
voor kinderen.
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Saturday 30 November *21.30 uur – 2.30 uur*
Guinness Records Night of Seitert.
Ultimate records and games.
Present by ‘t Dorpskaffee.
Records of this night are top secret.
Je weet dus niet van te voren welke records er eventueel
worden verbroken, we houden de spanning er nog ff in.

Crisis prijs € 19.50 *all in*
Gratis deelnemen + gratis zoutjes + gratis hapjes.

*fles bavaria *wijn *frisdrank *



Agendapunt: 1 februari muziekquiz

