GAAN WE ALSNOG EEN BEETJE WINST BEHALEN?
OF BLIJFT HET TOCH EEN ZWARE STRIJD???
Twee vragen waarop wij meteen als antwoord geven:
Het ziet er naar uit dat beide zich gaan voordoen!!
Het artikel in het Brabants Dagblad van vrijdag 3 oktober met als kop “Brede N279 van de
baan” zal door iedereen in eerste instantie zeker gezien worden als het afslanken van de
dreiging die op ons dorp afkomt. Het vierbaanse traject is van de baan, het verbreden van
de N279 tussen Veghel en Helmond wordt onrendabel genoemd; nut en noodzaak zijn daar
niet aanwezig.
Dat is de winst die we kunnen halen uit de laatste ontwikkelingen, maar er staat ook
letterlijk in het persbericht (dat door de provincie is uitgezet): “met een nieuwe weg bij
Zijtaart”.
Dat houdt in dat er in de buurt van ons dorp toch iets zal gaan veranderen; een tweebaanse
weg met een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart. Hoe, waar en wanneer is nu nog
allemaal niet bekend. Maar in de nieuwe plannen van een tweebaanse weg staat het traject
helaas wel ingetekend op hetzelfde traject ten noorden van ons dorp als dat bij het
vierbaanse autoweg het geval was.
En daar willen wij als Dorpsraad niet aan meewerken.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 oktober 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden, zoon Hans en dochter
Marion (vanw.verjaardag; Jan van der Linden, zijn echtgenotes Drika van Doorn en Jaan
Raaijmakers en zoon Harrie; Jrgt. Herman Rovers; Jan van de Ven en zoon Rob
(nms.Broederschap Hakendover); Jan van Zutphen (vanw.verjaardag); Tijn en Narda van
Stiphout- van Kemenade; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje, zoon Bert en
kleinzoon Noud. Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan en Jo van
Uden-van den Elzen.
Getrouwd: Marcel Kreté en Bianca van Zutphen
Gedoopt: Daan, zoon van Jochem en Linda van der Linden-Vissers

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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Daarom zullen wij in ieder geval actueel in gesprek blijven
met het gemeentebestuur.
We nemen de kans waar om het alternatief, dat indertijd
door de Dorpsraden van Eerde, Keldonk, Zijtaart en ZLTO
is ingediend, nogmaals heel concreet met het
gemeentebestuur te bespreken. Dat alternatief is in de
voorliggende fase niet meegenomen, maar nu liggen de
kansen mogelijk toch iets anders! We weten dat het
college/gemeentebestuur van Veghel naarstig op zoek is
naar ontsluiting van de bedrijventerreinen richting A50 en
richting N279. De gemeente geeft er duidelijk de voorkeur
aan om daarvoor een traject te kiezen in de buurt van ons
dorp. Daarom gaan we ons alternatief nog maar eens goed
voor het voetlicht brengen.
Zoals wellicht iedereen de afgelopen dagen ook heeft
kunnen lezen via verschillende media, krijgen wij te maken
met een tweede tegenstander: het Veghelse bedrijfsleven.
Dat is absoluut niet tevreden over de wijziging van de
plannen om af te zien van het verbreden van de N279. Het
bedrijfsleven is al aan het lobbyen (Tweede-kamerlid mevr.
Visser is afgelopen maandag al op de hoogte gesteld) en
ongetwijfeld zullen de Veghelse bedrijven gezamenlijk een
sterke positie innemen in de onderhandelingen. Het is dus
een zware strijd die wij gaan voeren, want we hebben te
maken met twee grote partijen, die alles in het werk zullen
stellen om de huidige gewijzigde plannen weer ongedaan te
krijgen.
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Op 14 oktober gaat een delegatie van onze Dorpsraad naar
de bijeenkomst van de klankbordgroep.
We plannen op korte termijn een overleg met het Veghelse
bedrijfsleven en op 21 oktober zitten wij met een delegatie
van het college van B&W aan tafel. Tussentijds gaan wij in
gesprek met de Dorpsraden van Eerde en Keldonk en
onderhouden we contact met Actiegroep De Kempkens.
Zijdelings speelt de ontwikkeling van het toekomstig
nieuwe industriegebied ook een belangrijke rol in het
geheel van wat op ons dorp afkomt.
Op woensdag 5 november ontmoeten wij u graag weer op
onze openbare vergadering.
Tot zover deze actuele informatie.
Dorpsraad Zijtaart

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
In onze openbare vergadering van 5 november a.s. zullen voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0413-300950.
wij de laatste stand van zaken aan u kenbaar maken, we
verduidelijken dan nogmaals ons standpunt dat we op 24
januari van dit jaar hebben verwoord in het bijzijn van
leden van GS van de provincie (en dat we toen in Zijtaarts
Belang hebben gepubliceerd). We hebben toen verwoord
helemaal niet meer mee te willen gaan in het nadenken over
een traject voor een vierbaanse autoweg.
We willen echter wel blijven openstaan voor het zoeken
naar een oplossing voor het ontsluiten van de
bedrijventerreinen, want we beseffen ook dat de huidige
situatie langs én door ons dorp (traject SweenslagHoolstraat- Zondveldstraat-Past. Clercxstraat-Reibroekstraat-Corsica) met name in de spitstijden steeds
ongunstiger wordt en dat toekomstige toename van het
dagelijks verkeer helemaal niet gewenst is.
Als er niets wordt gedaan, dan zullen er in de toekomst
zeker nadelige verkeersstromen blijven bestaan. Vandaar
dat we in gesprek blijven over ons alternatief, waarbij we
een oplossing wensen over bestaande infrastructuur (wegen
op de bedrijventerreinen) zonder aantasting van het
buitengebied.
We willen ook zeker iets terugzien van hetgeen door de
vorige wethouder mondeling is toegezegd om een traject
óver De Kempkens in beeld te brengen i.p.v. eromheen.
Hoe gaat het verder?

Maandag 13 oktober houdt de provincie
weer een inloopavond in ons dorpshuis van
19.00 uur tot 22.00 uur.

Ga hier naar toe, laat je horen!!!!

Verloren: Trainingsvest donkerblauw, op VOW terrein op
28 sept 2014 maat 104-110.
Graag terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

LET OP
Besturen van Verenigingen, de ZOV kalender voor
2015 is weer in voorbereiding.
Geef daarom tijdig de datums van uw evenementen en
vergaderingen door ( uiterlijk 1 november 2014).
Liefst per Email naar:
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl of
info@raaijmakersdrukwerk.nl .
Je kunt het natuurlijk ook schriftelijk aanleveren en in
de brievenbus doen bij Martien of Bert.
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Onderzoek is nuttig en noodzakelijk (N279) SPORTAGENDA
Een onderzoek naar nut en noodzaak (MKBA) heeft er nu toe
geleid dat de provincie Noord Brabant geen verbreding wil van de
N279 tussen Veghel en Gemert. Verstandig dat deze provinciale
overheid zich nu op onderzoeksresultaten lijkt te willen baseren.
Vanzelfsprekend is dat namelijk niet. In het verleden vond de
provincie onderzoek niet nodig. Dat geldt ook voor de gemeente
Veghel. Veghel heeft voor bijna honderd miljoen euro aan grond
gekocht voor Veghels Buiten, terwijl er geen fatsoenlijke nut en
noodzaak onderzoeken aan vooraf gegaan is. Dat wordt nu een
financieel debacle. Ook bij het Foodpark is eerst de grond
gekocht en toen pas een onderzoek gedaan naar nut en noodzaak.
Omdat er te weinig interesse is, heeft de gemeente de eis van
‘food’ laten vallen. Alleen de naam is nog over. inclusief een fors
financieel verlies. Een bedrijf zou snel failliet zijn als het op deze
manier omgaat met haar geld, maar in het geval van de overheid
betaalt de inwoner voor het gebrek aan onderzoek.

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 12 oktober, Langspier, pauze in Esch, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 12 oktober, Langspier, pauze in Esch, 70
km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 11 okt 2014

A1
A2
C1
D1
D2
E1
Ook waar het de N279 betreft, waren enkele Veghelse partijen in E2
F1
het verleden gevoeliger voor het lobbywerk van bedrijven, dan
voor een grondig onderzoek naar nut en noodzaak (MKBA). Het F2
vorige Veghelse college vond dat onderzoek namelijk overbodig. F3
De vele vragen die daarover door TEL gesteld zijn hebben er toen MB1
echter mede toe geleid dat de Tweede Kamer geen geld
MB2
beschikbaar wilde stellen en er nogmaals een MKBA studie
MD1
uitgevoerd moest worden. Nu de verbreding tussen Veghel en
MD2
Gemert wederom zeer onrendabel blijkt, zijn wij benieuwd hoe
ME1
andere politieke partijen ernaar kijken. Zowel HVV en CDA
hebben voor de verkiezingen namelijk aangegeven dat ze hun
mening over de weg te willen bepalen op basis van de uitkomsten
van deze MKBA. Dat zou moeten betekenen dat deze partijen
geen verbreding meer willen. We wachten af.
Aangezien inwoners er volgens TEL recht op hebben dat hun
belastinggeld weloverwogen besteed wordt en dat hun
gezondheid niet onnodig belast wordt, zal de gemeenteraad
vanzelfsprekend ook moeten onderzoeken of de door de provincie
gewenste extra ontsluiting van het bedrijventerrein eigenlijk wel
noodzakelijk is. Ook dat wordt nog een belangrijk en interessant
onderzoek, want extra ontsluiting was namelijk niet nodig
volgens het bestemmingsplan Foodpark. Mochten de plannen van
de provincie desondanks doorgezet worden, dan zullen we er op
aandringen dat het Veghels college de reeds eerder door de
dorpsraad Zijtaart aangedragen oplossing serieus neemt.
Erik de Vries (TEL Veghel)
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Blauw Geel'38/JUMBO A3
14:30u
Blauw Geel'38/JUMBO A4
14:30u
vrij
0:00
Handel D1
11:00u
Gemert D8
11:30u
Schijndel/DE WIT E3 9:30u
Irene E2
9:30u
Boekel Sport F2
9:30u
Schijndel/DE WIT F5 9:00u
ASV'33 F5
10:30u
ASV'33 MB1 15:00u
vrij
0:00
vrij
0:00
SCMH MD2 11:00u
DVG ME1
9:30u

Voor meer info zie de vernieuwde site: www.VOW.nl

VOW Veteranen 11 okt 2014
17:00u Neerkandia

VOW

VOW Senioren 12 okt 2014
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit

Herpinia 1
Margriet 5
Gemert 9
DVG 6
Heeswijk VR1
DVG VR1

14:30u
11:30u
12:00u
11.30u
10:00u
10:00u
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Bridge KBO

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 4 okt 2014
VOW
Volkel
VOW Senioren 5 okt 2014
SES 1
VOW H1
Rhode 4
VOW H2
VOW H3
Boerdonk 3
Blauw Geel'38/JUMBO 15
VOW H4
VOW VR1 Avesteyn VR1
VOW VR2 Ollandia VR1

4–4
4-2
4-1
12 - 1
9-1
5-2
0 - 10

KBO
AGENDA
Maandag 13 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 16 oktober 09.00 uur:Wandelen
Donderdag 16 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 oktober 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
De uitslagen van maandag 6 oktober 2014:
Jokeren:1. Mientje Raaijmakers
126 pnt.
Rikken:
1. Martien v.Zutphen
108 pnt.
2. Henk v.d.Linden
99 pnt.
3. Harry Rooyakkers
93 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Asseldonk
- 83 pnt.
Loterij:
Mieke v.Uden

KBO biljarten 2 okt 2014
Gerard Oppers
Rien Kemps
Piet v.d.Hurk
Willy Henst
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Wim Kremers
Tonnie v.Uden
Jan de Wit
Johan v.Zutphen
Willy Henst

12
34
38
30
22
21
24
31
30
18
30

27
55
60
42
29
25
27
36
25
15
21
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Tonn Verbruggen
Martien v.Zutphen
Cor v.Zutphen
Jan v.d.Oever
Cor Coppens
Wim Kremers
Chris v.Helvoirt
Jan Rijkers
Johan v.Zutphen
Willy vd.Berkmortel
Jan v.Uden

22
14
61
18
21
24
19
16
18
25
17

22
13
68
23
10
28
19
13
15
13
10

KBO Senioren Biljartcompetitie Regionaal
6 okt 2014 Zijtaart - Breugel A
Cor v.Zutphen
66 53 - Theo v.Eck
41
Rien Kemps
35 47 - Johan Meulendijks 33
Tonnie v.Uden
30 39 - Jan v.Eck
20
Jan de Wit
28 44 - Carel de Beer
29
Rien v.Tiel
27 36 - Ben Swinkels
29
Tonn Verbruggen 21 19 - J.v.d.Avoort
22
Cor Coppens
20 40 - Rien v.Haren
30
Jan v.Uden
18 16 - Jan v.d.Velden
19

38
23
13
23
21
23
18
44

Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
5 Toon v. Creij & Wim v. Os
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(7) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(7) Mari v.d. Steen & Ria Swinkels
(7) Piet Thijssens & Riek Rijkers
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
12 Mien Verhoeven & Mien Vissers
13 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
14 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Lijn B
1 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(2) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
(2) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4 José van Kempen & Fien Rooijakkers
5 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6 Harry v Boxmeer & Tonny Rijkers
(7) Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
(7) Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
10 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
11 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
12 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
14 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

68,75
60,07
57,99
50,69
50,35
50,00
48,26
48,26
48,26
46,18
44,79
43,75
42,71
39,93
64,93
57,99
57,99
53,13
52,43
52,08
49,65
49,65
48,61
47,57
47,22
43,06
38,19
37,50
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'Zijtaart door de paarse bril'

Dorpsraad

Op 24 september hebben studenten van de Fontys Pabo in
Den Bosch Zijtaart bezocht. Zij hadden de opdracht om
Zijtaart in beeld te brengen en maakten kennis met mensen
uit Zijtaart die enthousiast verhalen vertelden over hun
dorp.
In deze rubriek leest u de komende 10 weken hun verslag.

Zijtaart – “We kloppen op deuren die er niet meer
zijn. We kijken door ramen waar gaten in zitten.
Het lijkt wel een oorlogsgebied.” De aanleg van het
nieuwe knooppunt betreffende de N279 zorgt voor
veel ophef in het dorp.
Na ruim 10 jaar ideeën schetsen, komt de aanleg van
het nieuwe knooppunt in Zijtaart steeds dichterbij. Als
deze aanleg doorgaat, zal het dorp in tweeën verdeeld
worden. Dit brengt veel negatieve gevolgen met zich
mee. Zo zal de waarde van een huis enorm dalen
zonder compensatie vanuit de gemeente, de
milieuvervuiling neemt ernstig toe, en je kind naar
school brengen wordt ineens een hele klus. De
voornaamste reden dat de N279 aan wordt gelegd, is
dat de verbinding tussen Eindhoven en Helmond niet
soepel loopt. In plaats van een tweebaansweg zou er
een vierbaansweg moeten komen, terwijl daar te
weinig ruimte voor is. Omdat een tunnel te duur is, is
de provincie op zoek gegaan naar een ombuiging van
de snelweg bij Veghel via Zijtaart.

De dorpsraad van Zijtaart is niet blij met het idee van
dit knooppunt. Voorzitter Van
Nunen vertelt hierover. “We voelen ons voor het blok
gezet. We kregen drie mogelijkheden voorgeschoteld
en daaruit moesten wij de ‘minst slechte’ kiezen. Ons
alternatief werd niet meegenomen in deze
mogelijkheden.”
Ook Wethouder Van Rinsum heeft zijn mening
uitgesproken: “De aanleg van de N279 is belangrijk
voor het industriegebied. Transportmiddelen als boten,
vrachtwagens en later misschien zelfs treinen, moeten
het gebied goed kunnen bereiken.” Daarnaast geeft hij
ook aan dat hij aan de belangen van de inwoners heeft
gedacht door ook naar andere opties te kijken, zoals
een ondertunneling bij Veghel en een dorpenvariant
waarbij de vierbaansweg opgedeeld wordt in twee
tweebaanswegen aan weerszijde van de ZuidWillemsvaart.
Inwoners van Zijtaart aan het woord
De aanleg van de N279 brengt veel teweeg bij de
inwoners van Zijtaart. “Ik ben vanuit Veghel naar
Zijtaart verhuisd. In Zijtaart ben ik lid geworden van
buurtvereniging ‘Doornhoek’. Als die snelweg hier
echt komt, is het niet meer buurtvereniging
‘Doornhoek’, maar wordt het buurtvereniging
‘Dooiehoek’. De aanleg is perfect… Tot Veghel!”
Twee andere reacties: “Wanneer die snelweg er komt,
worden we eigenlijk automatisch een wijk van Veghel.
We willen een dorp blijven.” “Het zal meer kosten dan
het uiteindelijk op zal leveren.”
Verdwijnt Zijtaart?
Volgens Van Nunen verdwijnt Zijtaart zeker niet van de
kaart. “Wij blijven actief in het verenigingsleven. Onder de
mensen heerst saamhorigheid. Plezier en een stevige basis
is daarvoor de kracht.”

Van thuis naar puin
Voor de mensen die aan de rand van Zijtaart wonen, is
de ellende al begonnen. Langzaam zien zij het grote
groengebied van ca. 90 hectare veranderen in een
industrieterrein. Dit proces is al vele jaren in
ontwikkeling, maar boekt nauwelijks vooruitgang.
Hierdoor lijkt het gebied wel veranderd in een
“oorlogsgebied”, zoals enkele inwoners het heel
toepasselijk omschrijven. Om de bereikbaarheid van
dit industrieterrein te vergroten, is de aanleg van de
N279 nodig.

Benthe van Kemenade
Sharon de Bruijn
Nienke Peffer
Loes van der Heijden
Sacha Uijlen
Elise Hendriks
Wij bedanken de inwoners van Zijtaart voor hun
hartelijkheid, openheid, en hun bijdrage aan ons artikel!
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Vanaf heden worden er dus drie rondes per avond gespeeld.
Het was ook mooi te zien dat in de korte pauzes naar de
klaarstaande spelletjes van “Zes!” gegrepen werd en tot
DDB is boos over de wijze waarop het college
hilariteit leidden: mooi meegenomen! Voor “Zes!” was het
communiceert over de N279. Allereerst worden de
een zeer geslaagde avond, een schot in de roos.
betrokken burgers slecht geïnformeerd, maar ook de
Volgende speelavond: vrijdag 7 november. Start 20.00u.
gemeenteraad zelf blijft lang in het ongewisse. Zo heeft
Aanmelding nieuwe teams:
DDB nog steeds geen antwoorden op vragen die zijn
Voor de volgende ronde is er nog éénmaal de mogelijkheid
gesteld op 12 augustus jl.. De partij wijst het college op
deel te nemen met een straat/wijk-team. (2 personen per
haar ‘actieve informatieplicht’.
team) Aanmelden alleen bij Twan v.d. Meerakker.
(telefonisch of via mail) Nieuwe teams starten met een
Tijdens de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering van
achterstand, maar er zijn tenslotte ook bestaande teams die
donderdag 2 oktober jl. vroeg raadslid Marja van der
nog geen succes behaald hebben. Met enig geluk èn een
Heijden nogmaals om informatie. Allereerst wil DDB
goede strategie kan men dus alsnog kampioen worden.
weten hoe en wanneer de burgers en de raad voorzien
worden van de juiste, benodigde informatie omtrent het
Uitslag 1e ronde:
verdere proces van de N279 in de zogeheten Ruit. Het
Naam
Punten Saldo
college zegt daarop toe de data van de bijeenkomsten met
1 Grootveld
6
60-45
spoed bekend te maken. Voorts ziet DDB graag een actieve
rol voor de gemeenteraad in het overleg met Ondernemend
2 Hoolstraat
6
60-50
Veghel. Tot slot wees DDB nogmaals op haar standpunt
3 Pater Vervoortstraat
4
59-53
dat, als de verkeerskundige noodzaak er niet is, de weg er 4 Rudenbroek 2
4
56-52
wat DDB betreft - ook niet hoeft te komen. De partij is
5 mr vd Venstraat
4
59-57
daarom erg benieuwd naar het vervolg, dit naar aanleiding
6 Rudenbroek 1
4
55-57
van recente uitlatingen in de media. De wethouder zei
daarin: ”Als we de infrastructuur in deze regio niet
7 Rudenbroek 3
2
57-53
aanpakken, brengen we ontwikkelingen tot stilstand en
8 Krijtenburg 1
2
51-54
dreigt achteruitgang,” en de gedeputeerde beloofde: “We
9 BosRecht
2
55-58
zetten ons maximaal in voor een adequate
10 Doornhoek
2
52-56
verkeersoplossing in Veghel.” Zij weten zich gesteund door

DDB stelt vragen over N279

het bedrijfsleven.
Wanneer en hoe is de vraag van DDB.
Op 13 oktober wordt er door de provincie een inloopavond
georganiseerd tussen 19:00 en 22:00 uur in het Klooster te
Zijtaart. Wie weet horen we daar dan meer!
Marja van der Heijden, Zijtaart

Buurtcompetitie
Keezen groot success.
Afgelopen vrijdagavond was er een
gezellige drukte in onze huiskamer.
Zo’n 13 teams streden om de eerste
rondes en de eerste scores.
Halverwege werd besloten een
derde ronde in te lassen: men vond
twee rondes duidelijk te weinig.

11
12
13
14

Keslaerstraat/past.
Kampstraat
Krijtenburg 2
Rudenbroek 4
Klooster

2
2
2
0

“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

54-59
52-59
51-59
51-60
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Op weg naar een
dementievriendelijke gemeente
Dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en
dat burgers meer en meer voor elkaar moeten gaan zorgen,
geldt ook voor mensen met dementie. En de gemeente heeft
de taak om er voor te zorgen dat dit ook mogelijk is. De
gemeente Veghel is een van de gemeenten die een
dementievriendelijke gemeente wil worden. Wat dat
inhoudt wordt met de gemeente besproken in het
Alzheimercafé Uden/Veghel, dat op dinsdag 21 oktober om
19.00 uur zijn deuren weer opent in de Eigen Herd aan de
Rooijsestraat in Uden. De bezoekers van het Alzheimercafé
kunnen hun stem laten horen. Mensen met dementie en hun
mantelzorgers weten als geen ander welke maatregelen en
voorzieningen belangrijk zijn. Iedereen die geïnteresseerd is
in dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is zoals
altijd gratis.

Ruitersport Zijtaart - Geslaagd
wedstrijddag voor de ruiters te paard

Nog 6 weken……..
Waarom moet je erbij zijn op 16 november? Omdat de
Dienstenveiling traditiegetrouw een geweldig feest is. Jij
wilt toch ook weten wie al die leuke diensten en goederen
aanbiedt! Maar natuurlijk ook wie ze gaat kopen! Dus
noteer zondag 16 november in je agenda.
Volgende week zullen we een tipje van de sluier oplichten
van wat er allemaal aangeboden wordt. Komende week
worden nog vele diensten opgehaald die al zijn toegezegd.
Dus vul je formulier in of haal er een op bij Café-zaal
Kleijngeld of Autocentrum M. van der Heijden. Natuurlijk
kun je dat ook doen via een mailtje naar
dienstenveilingzijtaart@outlook.com
Als je je dienst vóór 15 oktober aanlevert, hebben we
genoeg tijd om het dienstenveilingboekje te maken en weet
je zeker dat je in het boekje staat.

Afgelopen zondag was het weer tijd voor de halfjaarlijkse
Alvast bedankt namens de dienstenveilingcommissie.
wedstrijd op ruiterterrein de Leinse Hoefslag. Verschillende
ruiters uit de omgeving kwamen laten zien wat zij in huis
Voortzetting koffieproject
hadden, zo ook ruiters van eigen bodem. Loes van
Asseldonk debuteerde in de klasse L1 met haar paard
In de eerste maanden van dit jaar hebben
Fitzroy en wist tweemaal de winst te behalen. Helen van
we in Zijtaart en Eerde samen een flinke
Barneveld werd keurig 3e met haar paard Balotti in de
hoeveelheid koffie voor de Voedselbank
klasse B. Ze is weer een paar winstpunten rijker, net als
ingezameld. De laatste maanden heeft de
Mark van Asseldonk met zijn paard Coeur de Lion.
inzameling door allerlei oorzaken op een lager pitje
gestaan. Toch zijn er steeds mensen geweest die koffie
hebben afgegeven. Heel hartelijk bedankt daarvoor.
Ondanks dat het kabinet ons doet geloven dat we uit het dal
van de economische crisis aan het kruipen zijn, zijn er nog
heel veel mensen afhankelijk van de voedselbank. Daarom
heeft het Damiaancentrum besloten door te gaan met de
inzameling van koffie. Om die reden doen wij een beroep
op u om ons te helpen met het inzamelen van voldoende
koffie. De inzamelpunten in Eerde bij Annie van Geffen–
van der Meijden, Valkenbergstraat 4 en in Zijtaart bij Piet
van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5B blijven
beschikbaar voor het afgeven van koffie. Alle ingezamelde
koffie komt voor 100% bij de Voedselbank terecht.
Het Damiaancentrum stelt zich ten doel mensen een plek te
bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en elkaar
te inspireren om er te zijn voor een ander. In de voetsporen
van Damiaan zijn de activiteiten van het Damiaancentrum
gericht op kansarme en kwetsbare mensen.
We springen in waar nodig en zijn organisaties behulpzaam
bij activiteiten die zij vaak noodgedwongen moeten laten
liggen.
Meer informatie over de achtergrond van het
Damiaancentrum Nederland en over andere projecten kunt
u vinden op www.damiaancentrum.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens Damiaancentrum Nederland,
Piet van den Tillaart
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Zijtaartse Bridge Club 2001 zoekt
nieuwe leden
“Gezelligheid Troef” zou ook een prima naam zijn voor de
Zijtaartse bridgeclub ZBC’01. Want gezelligheid en een
gezonde wedstrijdspanning zijn kenmerkend voor deze 56
leden tellende bridgeclub.
De club heeft zijn thuis in het gezellige Dorpshuis in
Zijtaart. Iedere dinsdagavond van half acht tot ongeveer
half elf wordt er in twee lijnen gebridged. De lage
contributie (€ 35,00 p.p. per jaar) en de vriendelijke
consumptieprijzen zorgen samen met de uitstekende sfeer
voor een ontspannen bridgeavond. Er is momenteel weer
ruimte voor nieuwe leden. U bent van harte welkom.
Voor degenen die het bridgespel nog niet beheersen
organiseert ZBC’01 een

Bridgecursus voor beginners
De cursus wordt gegeven in St-Oedenrode op de
vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Docent is de heer Mari v.d. Vleuten. De kosten voor deze
cursus (12 lessen) bedragen € 75,00.
U bent dan tevens lid van ZBC’01 voor het lopende
seizoen. In overleg met de docent bepaalt u wanneer u
voldoende kennis van het bridgespel hebt om mee te
kunnen spelen op de clubavonden. U ontvangt na elke
speelavond een uitgebreide analyse van de gespeelde
spellen. Deze analyse kunt u dan met de docent bespreken.
Misschien bent u begin volgend jaar als actief lid van
ZBC’01 en kunt u in het voorjaar ook al meedoen met onze
jaarlijkse gezellige fietsdrive .
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij de
secretaris:
Jan Rijkers
Past. v.d. Bultstraat 1, 5465 SB Zijtaart
tel.(0413) 36 33 12 email: janrijkers@home.nl
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wat volgens haar man op papier stond. Hij moest ruzie
maken om te zorgen dat ze uiteindelijk na dagen een vorm
van pijnbestrijding kreeg, maar dagenlang had hij
aangezien hoe benauwd ze was. Ze was niet bij kennis,
maar leek wel te lijden.
Haar man kon na het overlijden geen rust vinden, hij voelde
zich door het ziekenhuis en de artsen in de steek gelaten. Er
waren meerdere fouten gemaakt in zijn optiek. Er was
slechts één arts die zijn fouten ruiterlijk erkende en
duidelijk liet weten wat hij voortaan ging doen om
soortgelijke fouten te voorkomen. Over deze arts was hij
toch vol lof. Fouten maken is immers menselijk.
Maar de andere artsen gingen geen van allen (het waren er
drie) in op zijn dringende verzoek om een gesprek. Dit
maakte het voor hem onverteerbaar, wat er gebeurd was.
Hij vond het zó verschrikkelijk slap.
Gelukkig beginnen artsen te leren dat een gesprek cruciaal
kan zijn voor de omgeving, en als er fouten zijn gemaakt,
moeten die ruiterlijk worden toegegeven. Hoewel sommige
achterblijvers onredelijk zijn en niet kunnen verkroppen dat
hun dierbare er niet meer is, kan een arts veel betekenen
door in een dergelijk geval duidelijkheid te verschaffen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé
(0413) 31 07 95 of (06)-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
15 oktober 2014
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART

“Ik vind het zó verschrikkelijk slap!”
(over rouwen)
Meneer had zijn vrouw verloren aan kanker. Jaren geleden
was zij behandeld, sindsdien was ze trouw naar het
ziekenhuis gegaan voor periodieke controles. De controle
hield nooit zo veel in, vooral de laatste tijd ging het heel
goed. Totdat mevrouw rugklachten kreeg. Ze was niet
direct gealarmeerd, iedereen heeft wel eens wat. Maar toen
de klachten verhevigden en onderzocht werden, bleek dat
de kanker inmiddels was uitgezaaid naar haar botten en
lever. Wat is het toch een rotziekte!
Er was geen redden meer aan en de tijd die restte, werd zo
goed mogelijk besteed. Voor de aanvraag tot euthanasie
was het te laat, dus daarom werd gekozen voor goede
pijnbestrijding. De oncoloog had het allemaal keurig
genoteerd in het dossier, maar toen hij op vakantie bleek en
er een vervanger kwam, wilde (of kon) deze niet uitvoeren

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere, leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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Nieuwe sponsor voor VOW-D2!
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
sponsors. Onlangs is het bestuur er in geslaagd om voor het
jeugdteam D2 van VOW een nieuwe sponsor te vinden. Het
betreft Praxis Veghel, met als bedrijfsleider de heer
Holleboom. Praxis is al eerder shirtsponsor geweest en het
VOW-bestuur is blij met de hernieuwde driejarige
overeenkomst. Praxis heeft met deze sponsoring willen
aangeven dat ze VOW een warm hart toedraagt en dat men
het verenigingsleven in ons dorp Zijtaart erg belangrijk
vindt. Afgelopen week zijn de nieuwe shirts door de heer
Holleboom overhandigd, na een dankwoord door de
voorzitter van VOW, Toine Adriaans. (zie foto).

Aansluitend is er een teamfoto gemaakt met rechts de heer
Holleboom van Praxis.

Het bestuur en de spelers van D2
willen Praxis Veghel nogmaals
bedanken voor dit spontane
initiatief. Bedankt.

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2014
In café-zaal-biljart De Stapperij zal op vrijdag 10 oktober
a.s. om 18.45 uur de officiële opening zijn van het Veghels
Kampioenschap libre 2014.
Van 10 t/m 17 oktober zullen de 70 deelnemers volop actief
zijn in de zaal van “De Stapperij”. Op de 4 biljarts, die daar
opgesteld staan, zal beslist gaan worden wie de Veghels
Kampioen libre 2014 gaat worden en volgend jaar Veghel
mag vertegenwoordigen in de strijd om de supercup. Op
maandag 13 en dinsdag 14 oktober zullen de spelers rust
hebben. Op vrijdag 17 oktober zal de finaleronde gespeeld
worden. De organisatie is in handen van biljartvereniging
“Krijt Op Tijd”.
Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te
komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige
toernooi.
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Regio werkt samen bij grootscheepse
alcoholcontrole in de horeca
In deze regio is dit najaar een grootscheepse controle op het
verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar
gepland. Bijzonder is dat hierbij maar liefst acht gemeenten
samen optrekken. Het gaat om Boekel, Boxmeer, Landerd,
Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.
De acht gemeenten, de politie en het OM hebben een convenant
ondertekend waarin zij de samenwerking bekrachtigen. “Een
belangrijke ontwikkeling”, aldus de Veghelse burgemeester Ina
Adema. “Door de handen ineen te slaan, kunnen we krachtiger,
effectiever en efficiënter optreden. Ook kunnen we gebruik
maken van elkaars kennis en ervaring. Dit is voor alle partijen
winst.” De gezamenlijke controle op het naleven van de Dranken Horecawet is een eerste stap richting verdere samenwerking.
De grootscheepse alcoholcontrole vindt op meerdere momenten
dit najaar plaats. Gecontroleerd wordt of horecaondernemers zich
houden aan de wet en dus minderjarigen geen alcohol
verstrekken. BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) van
de acht gemeenten bezoeken in elkaars gemeenten incognito
diverse gelegenheden waar alcohol wordt geschonken. De
verwachting is dat er door het uitwisselen van BOA´s minder
kans op herkenning is en overtredingen dus makkelijker
vastgesteld kunnen worden.
Op het overtreden van de drank- en horecawet kan een
bestuurlijke boete volgen van € 1.360,00.
Eerder dit jaar is aan een Veghelse horeca-exploitant al een
dergelijke boete opgelegd.
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Rabobank introduceert Clubkas Campagne
De realisatie van een sportveld, de aanschaf van
muziekinstrumenten of cursusmateriaal, het onderhoud
van het clubgebouw, de organisatie van een concert, de
inhuur van een trainer. Rabobank Uden Veghel steunt
het verenigingsleven al jaren. Vanaf dit najaar gaat de
bank dit doen via de Rabobank Clubkas Campagne
(RCC). Eind september zijn alle verenigingen en
stichtingen, die hiervoor in aanmerking komen, tijdens
een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe
werkwijze.
De Rabobank Clubkas Campagne komt in de plaats van alle
donaties en steuntjes in de rug aan verenigingen en
stichtingen. Ook een bijdrage uit het Coöperatiefonds
behoort tot het verleden. De bank stelt maximaal €
110.000,00 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Dit bedrag verdelen de leden van de bank over
de verenigingen en stichtingen die meedoen. Hiermee
brengen zij samen de clubs verder. Want zij helpen de clubs
bij het realiseren van hun doelen. Dat is optimale
ledeninvloed, zoals dat hoort bij een coöperatieve bank.
Hoe werkt de campagne?
Leden van Rabobank Uden Veghel kunnen hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een
warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Voor
verenigingen en stichtingen betekent dit: hoe meer
stemmen, hoe hoger de bijdrage is die aan de club
wordt uitgekeerd. Niet alleen het aantal leden, maar
ook de inzet van de club zelf en de sympathie die zij
geniet, bepalen de hoogte van de bijdrage. Clubs
zullen daarom de komende tijd campagne gaan
voeren. De bank stimuleert dit door diverse
promotiematerialen aan te bieden.

KIENEN
DINSDAG 14 OKTOBER
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.

Wat is een stem waard?
Om een gezonde verdeling van de stemmen binnen
de campagne te stimuleren, moeten leden hun
stemmen verdelen. In totaal ontvangt een lid van de
Rabobank vijf stemmen die ieder minimaal € 1,00
waard zijn per stem. Maximaal twee stemmen mogen
uitgebracht worden op eenzelfde
vereniging/stichting. Stemmen mogen over de
kernen heen uitgebracht worden. Samengevat
betekent dit, dat ieder lid minimaal € 5,00 mag
verdelen. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk
leden hun stem op hun favoriete club uitbrengen.
Doet uw club mee?
Vanaf 13 oktober is een overzicht van alle
deelnemende clubs en hun bestedingsdoelen op de
website van Rabobank Uden Veghel
(www.rabobank.nl/udenveghel) te vinden. Doet uw
club mee? Steun dan uw club. Voer campagne onder
de leden van uw club, familie, vrienden en
kennissen. Als zij lid zijn van Rabobank Uden
Veghel, dan kunnen zij in de stemperiode van 5 tot
en met 13 november 2014 hun stem uitbrengen. Op
donderdag 11 december vindt de uitreiking van de
Rabobank Clubkas Campagne plaats. Dan wordt
bekend gemaakt hoeveel iedere club verdiend heeft.
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MIK DANSLAB auditie vrijdag 17
IVN PADDENSTOELENEXCURSIE oktober!
IN ‘T HURKSKE
Op de CHV Noordkade start een nieuwe productiegroep
dans waarvoor iedereen van 13 jaar en ouder zich kan
aanmelden. Onder leiding van de professionele choreograaf
Natuurvereniging IVN-Veghel probeert zondagmorgen Robin Berkelmans krijgt men de kans zich verder te
ontwikkelen. Techniek, uitstraling en performance krijgen
12 oktober de mysterieuze wereld van de zwammen te
ontdekken tijdens een excursie in het Erpse bosgebied ’t een serieuze boost. Berkelmans laat je kennismaken met
een speciale danstechniek, de release techniek, zodat je op
Hurkske.
een vloeiende en organische manier kunt bewegen. Een
Deelnemers die willen carpoolen, vertrekken om 10.00
uur vanaf het grote parkeerterrein bij het Stadhuis. De techniek die onder andere te zien is bij So You Think You
Can Dance. Op vrijdag 17 oktober vindt de kosteloze
excursie, veelal over onverharde bospaadjes, start om
10.15 uur op de parkeerplaats aan de MEERBOSWEG auditie plaats om 19.30 uur, bedoeld voor iedere
danser/danseres in de regio, ongeacht bij welke dansschool
naast het voormalige clubhuis van de Bosbeertjes (ter
hoogte van Beekmans Recycling zijweg inrijden van de je nu al danst. Iedereen met enige danservaring in de
leeftijd vanaf 13 jaar kan zich aanmelden voor de auditie op
weg Erp-Boerdonk). De excursie duurt tot ongeveer
12.15 uur. Iedereen is van harte welkom en de deelname 17 oktober. Alle dansstijlen zijn van harte welkom. De
DANSLAB Zero cursus start op 24 oktober en duurt 9
is gratis.
weken. Aanmelden via info@mikweb.nl of telefonisch
De herfst is boeiend door het prachtige kleurenspel van
(0413) 78 20 00.
afstervend blad. Zeker zo interessant is echter het nieuwe
leven dat je er te zien krijgt: paddenstoelen die er gisteren
Aanmelden voor vrijwilligersfeest
nog niet waren en vandaag plotseling volop groeien!
Ervaren gidsen willen aan jong en oud laten zien, dat een
De gemeente Veghel organiseert samen met stichting
zwam meer is dan die overbekende kabouterpaddenstoel
Vivaan op zaterdagavond 25 oktober 2014 het
met steel, hoed en rood-met-witte-stippen. Een spiegeltje is
Vrijwilligersfeest.
handig om onder de paddenstoelen te kunnen kijken.
zondag 12 oktober 10.00 uur – 12.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer Raaijmakers, tel. (0413) 35 04 63 of www.ivnveghel.nl.

Geen steun voor kermismotie DDB
DDB miste donderdagavond tijdens de
raadsvergadering bijval voor haar motie om het huidige
contract met kermisorganisatie Duursma BV te
beëindigen en maximale steun te geven aan een stichting
die de kermissen in Veghel gaat organiseren.
Het was niet de eerste keer dat DDB de organisatie van de
kermissen aan de orde stelde. Vorig jaar kreeg de partij al
de belofte dat er verbetering zou komen en dat er duidelijke
afspraken met Duursma gemaakt zouden worden. Helaas
bleek daar dit jaar weinig van. De hoop en verwachting van
DDB dat men uit de eerdere commotie lessen getrokken
zou hebben, bleek ijdel en ook dit jaar waren de kermissen
in de dorpen en in Veghel beneden de maat. Reden voor
DDB om opnieuw aan de bel te trekken. De partij diende
daarvoor een motie in tijdens de afgelopen
raadsvergadering op donderdag 2 oktober. De reacties van
andere partijen waren verbazingwekkend, aldus
fractievoorzitter Wern van Asseldonk: “Het CDA wil eerst
evalueren; de VVD vindt het niet de juiste route en HVV
heeft vertrouwen in de portefeuillehouder, dat het volgend
jaar beter gaat. Jammer, al met al zijn we hier niet veel mee
opgeschoten en trekken de kermisliefhebbers aan het
kortste eindje!”

Het feest wordt georganiseerd om jonge vrijwilligers te
bedanken voor hun belangeloze inzet naast hun drukke
bezigheden voor school, studie, werk en/of gezin.
Ben je tussen de 18 en 35 jaar en doe je vrijwilligerswerk
bij een (sport-) club, -vereniging of andere organisatie in
Veghel, Erp, Keldonk, Boerdonk, Mariaheide, Eerde en/of
Zijtaart? Meld je dan aan! Kijk voor meer informatie
op www.veghel.nl/vrijwilligersdag
Je komt tijd tekort bij BillyBird Park Hemelrijk

12 oktober: alle kinderen t/m 12 jaar
gratis naar BillyBird Park Hemelrijk
& Heerlijk Hemelrijk Festival
Volkel - Op zondag 12 oktober 2014 vindt op BillyBird Park
Hemelrijk het evenement "Heerlijk Hemelrijk Festival" plaats.
Eerder in hetzelfde weekend (10 en 11 oktober) zullen duizenden
muziekliefhebbers het festivalseizoen afsluiten tijdens FestyLand.
FestyLand vindt dit jaar voor de eerste keer plaats bij Hemelrijk.
Waar FestyLand uitsluitend toegankelijk is voor 18+ is bij het
Heerlijk Hemelrijk Festival iedereen van harte welkom. Een
uitgelezen kans om gratis kennis te maken met het park. Want op
deze dag krijgen alle kinderen t/m 12 jaar gratis toegang tot zowel
BillyBird Park Hemelrijk als tot het Heerlijk Hemelrijk Festival.
Openingstijden
Tijdens het Heerlijk Hemelrijk Festival is het park is van 10.0019.00 uur geopend, het festival opent om 12.00 uur haar deuren
en sluit om 21.00 uur. Graag tot dan!
Meer informatie: www.billybird.nl,
www.heerlijkhemelrijkfestival.nl, www.festyland.nl
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ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2014
Op woensdag 1 oktober heeft de loting voor de diverse
poule's plaatsgevonden. 86 spelers en speelsters zullen vanaf
maandag 27 oktober tot en met vrijdag 7 november a.s. in
zaal Kleijngeld om de diverse prijzen gaan strijden.

Zodat iedere speler zich kan gaan voorbereiden op de te
spelen wedstrijden en kan gaan concentreren op te
verwachten tegenstander, volgt hieronder alvast de pouleindeling.

POULE A1

car.

POULE A2

POULE A3

car.

POULE A4

car.

Ruud Cissen
Piet v Lierop
Cor vd Hurk
Wim vd Sanden
Antoon Cissen

110

Cor v Zutphen
Walter Vergeer
Jan vd Heuvel
Mies Gibbels
Toine Cissen

Mark Verbruggen
Leon Cissen
Theo v Eert
Marcel Adriaans

110

Toon Verbruggen
Martien Verbruggen
Harrie vd Rijt
Jos de Wit

130

POULE A5

car.

POULE B2

car.

POULE B3

car.

Hans v Erp
Antoon v Eert
Rens Verhoeven
André Schepers
POULE B4

Martien v Zutphen
Wim Kremers
Wim Pepers
Adriaan vd Tillart

POULDE C2

Frans vd Broek
Jan vd Oever
Jan v Uden
Walter de Bie
Willie vd Berkmortel
POULDE D1

Ellen v Vroenhoven
Jan Rijkers
Jan v Boxmeer
Mari Jonkers
Pim vd Klein

80
80
75
70

90
65
56
56
car.

53
47
44
44

car.

35
35
35
35
35
car.

31
31
27
25
23

POULE B1

Diny vd Oever
Jo vd Linden
Gerard v Tiel
Cor Coppens
POULE B5

Rob vd Berkmortel
Mark vd Heijden
Jan de Wit
Willy Henst

POULDE C3

Ed Diebels
Hans v Dommelen
Maarten v Dinter
Mike Versantvoort

POULDE D2

Marco v Lankvelt
Theo vd Laar
Joop de Bekker
Corné Wuytenburg
Theo Coppens

car.

90
75
65
59
59
car.

50
50
44
41
car.

47
47
47
41

car.

38
35
35
35

car.

31
29
27
27
27

Jeroen Bosch
Bert vd Heijden
Toon vd Oever
Theo Bosch
POULE B6

Paul v Zutphen
Maarten vd Cammen
Ben Coppens
Arno v Dommelen

POULDE C4

Eric v Tiel
Marco vd Braak
Twan vd Oever
Tonn Verbruggen

POULDE D3

Marcel Versantvoort
Peter v Asseldonk
Annemieke vd Linden

Mari vd Heijden

90
59
56

50
47
44
41
car.

53
41
41
41

car.

38
35
35
35

car.

31
29
29
23

Tonnie v Uden
Frans v Leuken
Theo v Asseldonk
Peter vd Burgt
POULE C1

Martijn vd Ven
Noud vd Baar
Robert v Uden
Betty Verbruggen
Joop vd Cammen
POULE C5

Franc Kleijngeld
Frans v Schaijk
Henri v Dommelen
Bert Welte

POULDE D4

Stef v Stiphout
Gerard Oppers
Christ Broks
Martijn vd Rijt

90
80
65

53
50
41
41
car.

38
35
35
35
35
car.

35
35
35
35

car.

29
29
27
21

