Stem bij de Rabobank Clubkas Campagne op de
Zijtaartse Verenigingen !
De Rabobank Uden-Veghel-Boekel heeft een nieuw sponsorplan ontwikkeld: de
Clubkas Campagne.

Wat verandert er?
De Rabobank stopt met het toezeggen van alle losse sponsoraanvragen aan verenigingen
(behalve voetbal en hockey). Zij wil 1 keer per jaar alle aanvragen ontvangen en ze laat
haar eigen leden vervolgens een vooraf bepaald budget verdelen over deze
sponsoraanvragen. In 2014 is er een budget van € 110.000,- beschikbaar. Dit wordt
verdeeld over alle verenigingen/stichtingen die vallen in het gebied van Rabobank
Uden-Veghel-Boekel en zich hiervoor hebben aangemeld.
Verenigingen/stichtingen hebben een aanvraag voor sponsoring in kunnen dienen tot 11
oktober 2014.

Hoe wordt het sponsorbudget verdeeld?
Alle circa 22.000 leden van de bank kunnen stemmen op alle ingediende aanvragen.
Mensen die nu nog lid worden van de bank kunnen dit jaar niet meer stemmen.
De leden krijgen ieder 5 stemmen die elk minimaal € 1,- waard zijn. Dit betekent dat een
lid minimaal € 5,- mag verdelen over alle ingediende aanvragen. Je mag maximaal 2
keer stemmen op dezelfde vereniging. Je kunt dus op minimaal 3 verschillende
verenigingen stemmen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 1 november 19.00 u. Allerzielenviering, Avondwake-Werkgroepm.m.v.
het Parochieel Gemengd Koor
Tijdens deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk
herdacht.
Zondag: 2 november 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Jrgt. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden, zoon Hans en
dochter Marion; Overl.oud. Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Hans van Zoggel
(nms. de vrienden); Overl.oud. van Eert-van Eijndhoven en zwager Tinie Jansen; Jrgt.
Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne; Overl.oud. Langens-Gevers en zoon
Harrie; Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt-Timmers; Jrgt. Adrianus van
den Akker en zoon Toon; Overl.oud. van Uden-van Stiphout en zoon Janus; Overl.oud.
van de Ven-van der Steen. Overl.familie van de Ven, Coppens en van Asseldonk.

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

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
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Hoe kun je stemmen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen tussen nu en 5
november een envelop met een persoonlijke stemcode.
Met deze code kan tussen 5 en 13 november worden
gestemd. De code wordt maar eenmalig verstrekt, dus
bewaar hem goed.
Mocht je zelf niet kunnen stemmen, vraag dan een van
de leden van onderstaande verenigingen of ze je willen
helpen.

De uitslag
Op 11 december is er een finaleavond waar alle
bedragen kenbaar worden gemaakt.
Iedere stem is sponsorgeld waard, dus is het belangrijk
dat zo veel mogelijk leden hun stem op hun favoriete
club uitbrengen.

De deelnemers
In 2014 hebben zich 4 Zijtaartse verenigingen
aangemeld waarop u kunt stemmen:
•
•
•
•

Carnavalsvereniging De Reigers – Nieuwe
danspakken (roze) dansmariekes
Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) –
Aanschaf nieuwe AED-trainers
Fanfare St. Cecilia - Muzikaal onderwijs voor
de basisschoolkinderen mogelijk maken
Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf nieuwe
netten voor 4 tennisbanen

Wij vragen u om zorgvuldig uw stempas te bewaren en
op ons te stemmen!!!

Bedankt
Carnavalsvereniging De Reigers
Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) Zijtaart
Fanfare St. Cecilia
Tennisvereniging 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
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0413-30 09 50.
GEVONDEN:
Huissleutel, tegenover Eethuis De Reiger, terug te
halen bij Raaijmakers Drukwerk.
Verloren:
Keeperhandschoenen, kindermaat zwart met groen-wit
en merk Nike. Terug te brengen bij Raaijmakers
Drukwerk
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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 5
november a.s. Aanvangstijd: 20.00 uur.
Locatie: ontmoetingszaal dorpshuis Het Klooster.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening bijeenkomst
2. Notulen van de openbare vergadering van 20 nov. 2013
3. Mededelingen:
-korte terugblik op Brabantse Stijlprijs
-voortgang Edith-Stein-locatie
-verkeerssituaties m.n. kruising
Hoolstraat-Zondveldstraat
-vacature in Dorpsraad
4. De stand van zaken ombuiging N279:
-standpunt Dorpsraad
-toelichting op gezamenlijk voorstel
Eerde-Keldonk-Zijtaart-ZLTO
-verslag van recente activiteiten
-aandachtspunten / voorstellen / vragen vanuit
de aanwezigen
5. Voortgang inrichting speelleertuin achter school
en dorpshuis
6. Hoe is de belangstelling voor een duofiets?
-informatie ervaringen in Keldonk
-stand van zaken belangstelling in Zijtaart
7. Inrichting dorpspleintje Edith-Stein-locatie
-voorstel plan van inrichting
-aanvullingen door de aanwezigen
8. Mededelingen van wijkagent Daniëlle Michielsen
9. Rondvraag en afsluiting
Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in en om ons dorp
zien wij graag uw aanwezigheid, zodat onze achterban goed
vertegenwoordigd is door belangstellende dorpsgenoten.
Tot ziens op woensdagavond 5 november a.s. in ons
dorpshuis.
Dorpsraad Zijtaart
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November maand.
De maand november wordt ook wel de maand van de overledenen genoemd.
Prachtige bloemstukken zie je op alle kerkhoven. Soms zie je kruizen met nog jonge leeftijd. Ook
wel oudere data van overlijden zien we op zo’n kerkhof. Ook op ons kerkhof in Zijtaart.
Momenten rond een levenseinde kunnen echter wonderlijk mooi zijn.
Je ziet, hoe mensen kunnen omgaan met het kwetsbare en het pijnlijke van het leven. Men kan dat
“stervenskunst” noemen. Niet op alles hebben we grip, het komt in het leven ook aan op loslaten
en onthechten. Tijdens het leven al moet men proberen om zich de “machteloze” kant van het
bestaan eigen te maken.
Van nature vermindert ons gehoor, dat ervaren we gewoon. Het gezichtsvermogen gaat achteruit. Het is een kunst om
daarbij de moed niet te verliezen, maar toch positief in het leven te blijven staan. Het ouder worden met al wat daarbij
hoort, durven we dan onder ogen te zien. We kunnen er met onze naasten rustig over praten en dat geeft verlichting. Een
stervensfase kan een verrijkende periode zijn voor kinderen en kleinkinderen er omheen. Er kunnen zich dan hele
waardevolle momenten voordoen.
Ook zijn er soms lang verzwegen dingen die eindelijk toch eens gezegd kunnen worden. In dit intieme samenzijn, in de
ontroering over het afscheid, juist op de grens van leven en dood kun je de echte waarde van het leven ervaren.
Dit kunnen we “stervenskunst” noemen.
Zaterdag 1 november gedenken wij onze overleden parochianen.
Deze viering is om 19.00 uur en wordt verzorgd door de avondwakegroep.
Zr. Germana van Ravestein

Thema en verwendag voor wie
ALLEEN is
Op 9 november a.s. wordt in Veghel een dag
georganiseerd speciaal voor mensen die op
dit moment alleen door het leven gaan. Het
is een themadag, waarbij de deelnemers ook
lekker een beetje verwend worden.
Voor de tweede keer organiseert het
Steunpunt Rouwbegeleiding van de Hulpdienst Diakonie
Veghel een dag als deze. De dag begint om 10.00 uur en
alle deelnemers worden ontvangen met thee of koffie. In de
voormiddag zijn er enkele korte lezingen, afgewisseld met
mooie muziek. Na een korte wandeling is er een heerlijke
verzorgde lunch, waarna ieder deel kan nemen aan enkele
workshops naar keuze. Wat past bij u of waar bent u
nieuwsgierig naar? Wat hebt u altijd al eens willen
proberen? We sluiten om 16.00 uur de dag af na nog een
heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers.
Het programma zal, meer nog dan de eerste keer,
toegespitst zijn op gezelligheid, ontmoeting en ontspanning,
al zal het ook niet ontbreken aan inspiratie voor daarna. De
dag is niet specifiek bedoeld voor mensen die een partner
hebben verloren en daardoor alleen verder moeten. Iedereen
die alleen door het leven gaat, is van harte welkom.
Het gebeuren vindt plaats op zondag 9 november in de
pastorie van de Lambertuskerk, Burg. de Kuyperlaan 1 in
Veghel. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen.
De kosten zijn € 7,50, te betalen bij binnenkomst.
Aanmelding per e-mail: steunpuntrouw@gmail.com of
tel.(06) 506 066 26 (R. van Stratum)

In verband met Allerheiligen
EEN GROTE SORTERING
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‘Zijtaart door de paarse bril’
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.
Op zoek naar zuster Germana
We kwamen, we zochten, en we vonden! Drie maal is
scheepsrecht. Na drie keer aan de deur staan, was zuster
Germana dan toch thuis. Helaas moest zij op dat
moment naar een vergadering en kon ze haar bijzondere
verhaal niet aan ons vertellen. Gelukkig vond ze het
goed als we in het dorp wat vragen over haar zouden
stellen. En met succes!
We zijn tijdens onze vervolgtocht verschillende mensen
tegengekomen met verhalen over zuster Germana en het
klooster. Zo was
zuster Germana in
Huize Cecilia Moeder
Overste. De mensen
die wij gesproken
hebben, kenden haar
onder andere vanwege
het feit dat ze een tijd
in het klooster hadden
gewerkt, bijvoorbeeld
als keukenhulp of
hulp in de
huishouding. Haar
overbuurvrouw Tiny kent haar als een bijzondere, open
vrouw die veel voor de gemeenschap doet. “Zuster
Germana is tevens een gezellige vrouw, die goed op de
hoogte is van alles wat er in Zijtaart speelt. Ze doet
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daarbij veel vrijwilligerswerk en zo gaat zij bijvoorbeeld
ook op ziekenbezoek bij mensen die ongeneeslijk ziek
zijn.” Tegenover het kapelletje, dat zij dagelijks opent
en verzorgt en waarvan zij de eerste steen heeft gelegd,
hebben wij Ad gesproken. Ad vertelde dat zuster
Germana de enige zuster is, na het sluiten van het
klooster, die in Zijtaart is blijven wonen. “De rest is
vertrokken naar Veghel.” Achter het kapelletje bevindt
zich nu de begraafplaats van Franciscanessenzusters. Dit
was vroeger de kloostertuin. Ad vertelde ons ook dat de
begraafplaats minstens 50 jaar moet blijven liggen.
Annemarie, de dochter van Ad, kwam toevallig ook
langs gefietst. Haar kinderen krijgen nu les op de
basisschool in het oude klooster. Haar dochtertje
vertelde ons dat ze de vernieuwingen erg fijn vindt. Hun
school is onlangs ook uitgekozen als Schoonste School!
Je kunt hieraan merken dat mensen erg veel werk en
zorg stoppen in het gebouw, dat vroeger het klooster
was.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat zuster Germana
erg bekend is in dit hechte dorp Zijtaart. Het dorp heeft
veel vrijwilligers die zich bekommeren om elkaar en om
het centrale dorpshuis.
Linda van der Doelen, Janneke de Jong, Angela Klerkx,
Naoual Chellaf en Stacey van den Heuvel

Aanstaande vrijdag
kledinginzameling
Vrijdag 31 oktober is weer de halfjaarlijkse kledingactie
van Mensen in Nood. Met het aantal kilo’s opgehaalde
kleding worden diversen projecten ondersteund, keek
eens op de website van www.samskledingactie.nl.
De kledingactie van april bracht 1980 kilo op, daarna
kwam nog de overgebleven kleding van de
vlooienmarkt.
U kunt de kleding vrijdag voor de middag brengen bij:
Mevr. T. van Kasteren, Biezendijk 26
Fam. van Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18.
Op beide adressen kunt u het hele jaar kleding brengen

Ponyclub de Reigertjes – Geslaagd
ponykamp 2014!
Het herfstachtige weer kon de sfeer niet bederven
tijdens het ponykamp. De ponyclubleden hebben
samen met hun pony genoten van een dagelijkse
buitenrit in wind en regen. Daarnaast stond het kamp in
het teken van sport en spel. De eerste avond van het
driedaagse festijn begon met een spannende spooktocht
in het bos. Met een volle maag vielen de dames
naderhand vrij snel in slaap.
De volgende dag was erg nat, maar dat weerhield de
dames er niet van om spellen te doen met hun pony’s.
De dag werd afgesloten met een leuke bonte avond vol
toneelstukjes die ze zelf hadden voorbereid. Op de
laatste dag werd er na de buitenrit flink gestreden
tijdens het touwtrekken. Het kamp eindigde met het
gezamenlijk eten van frietjes. Het waren drie dagen vol
gezelligheid!
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KBO
VOORJAARSREIS
In de circulaire van de voorjaarsreis van 4 t/m 8 mei 2015
naar Zeddam is een fout geslopen. Deze reis is op basis van
VOLPENSION en niet zoals vermeld half pension.
AGENDA
Maandag 3 november 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 4 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 4 november 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 6 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 6 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 november 13.30 uur: Bridgen
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Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Cor v.d. Berg & Ria Swinkels
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

Lijn B
1
Ad Koevoets & Riet Koevoets
2
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
4
Gerard Bekkers & Tonn Verbruggen
5
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6
Henk v.d. Linden & Jo v. Boxtel
7
Maria Rijken & Fien Rooijakkers
8
Cor Mollen & Marietje Mollen
9
Wim Koekkoek & Coby Koekkoek
10
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11
Pieta Verbakel & Martien v Cleef
12
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13
Adriaan v.d. Tillart & Mies van der Burgt

44,17
43,75
35,83

65,00
61,50
56,50
55,50
54,38
53,13
50,00
48,00
46,88
43,75
39,00
37,50
36,00

Ponywedstrijd Zeeland

Bridge Zijtaartse Bridge Club 21 okt. 2014
Lijn A
1
Bert Kanters & Diny Kanters
2
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
3
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
4
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
5
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
6
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
7
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
11
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

62,50
59,69
55,73
55,21
54,17
50,52
47,29
44,69
44,27
39,06
36,88

Lijn B
1
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
4
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
5
Hein de Wit & Jo de Wit
Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel
6
7
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
8
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
9
Joke Petit & Maria Rijken
10
Clasien Nolle & Mientje v.d. Tillaart
11
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts

64,06
57,81
56,77
53,13
51,56
49,69
48,44
46,98
41,67
40,21
39,69

KBO 24 okt 2014
Lijn A
(1) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(1) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
3
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
4
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(6) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(6) Bert Kanters & Diny Kanters
8
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10
Toos van Dijk & Theo van Dijk
11
Cees v. Hout & Riet v. Hout

58,33
58,33
57,50
56,67
52,50
52,08
52,08
49,17
47,50
46,67
45,42

Op zondag 19 oktober is familie Blokx succesvol
geweest op de wedstrijd in Zeeland. Anouk Blokx was
namelijk 2de met 192 punten in de klasse E-L1/L2. Haar
zus Lieke Blokx behaalde zelfs een overwinning met
193 punten in de klasse B-L2. De prijzenkast is dus
weer aangevuld!
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The Hike 2014

VOW jeugd 1 nov 2014
A1
A2
C1
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
MB1
MB2
MD1
MD2
ME1

vrij
vrij
vrij
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit

Rhode D3G
11:30u
Blauw Geel'38/JUMBO D10 11:30u
Venhorst E1
9:30u
Mariahout E2G
10:30u
Avanti'31 F2
10:30u
Gemert F7
10:30u
Venhorst F5
10:30u
Olympia'18 MB1
14:30u
Boekel Sport MB1
13:00u
JVC Cuijk MD1
11:00u
ravenstein MD1
11:00u
Vorstenbossche Boys ME1
11:30u

VOW Veteranen 1 nov 2014
15:45u
Handel
VOW VET
Vow Senioren 2 nov. 2014
14:30u
VOW H1
11:30u
VOW H2
12:00u
Erp 5
12:00u
Avanti'31 8
12:30u
NLC'03 VR1
10:00u
WEC VR1

DVG 1
Ollandia 2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 25 okt 2014
VOW
Erp

Uitgesteld

VOW Senioren 26 okt 2014
Boskant 1
VOW 1
WEC 2
VOW 2
VOW 3
Mariahout 5
VOW 4
Boskant 4
VOW VR1 EVVC VR1

1-0
2-2
4-1
0-8
2–0

In het weekend van 18 oktober 2014 zijn we met de
oudste leden van Jong Nederland Zijtaart, de junioren en
senioren, op avontuur gegaan! Wat vroeger bekend
stond als de primitieve voettocht, is omgedoopt tot “the
Hike”. Met zomers weer in het vooruitzicht stond
iedereen te popelen om gedropt te worden!
Vrijdagavond werden de leden met de auto gedropt in de
buurt van Nijmegen, een omgeving die voor eenieder
compleet onbekend was. Met behulp van een kaart en
hun richtingsgevoel moesten zij de weg naar het
kampterrein vinden. Op het “landgoed Doornik” werden
zij met warme choco opgewacht bij een sfeervol
kampvuur, waarna zij hun bedden op mochten maken in
de prachtige ”tipi-tenten”.
De volgende ochtend werden we met een strak blauwe
lucht wakker en mochten de leden even lekker badderen
in de hottub! Een prima start van de dag! Na het ontbijt
maakten wij ons op voor een fietstocht richting het
Goffert Park. Hier moesten de leden verschillende
opdrachten uitvoeren in het park en rondom het stadion
van NEC. Met genoeg gekkigheid en wat knotsgekke
boomklimacties van de senioren verkasten we ons
richting het winkelcentrum van Nijmegen. Ook hier
kregen de leden opdrachten om uit te voeren in en rond
de winkels van Nijmegen. Zoals: “Hoeveel
verschillende soorten Crocs heeft de officiële winkel?”
of “ Hoeveel kost het duurste paar schoenen?”. Het was
een flinke zoektocht waarin vooral de junioren zeer goed
en gedreven waren!
Nadat ze nog even lekker hadden kunnen shoppen werd
er weer gefietst richting het Tipi-kamp, waar het
kampvuur aan was voor het avondeten. Op het menu:
Zelfgemaakte pizza’s! De leden mochten hun eigen
pizzabodem beleggen met
tomatensaus, kaas, ham, ansjovis,
enzovoort! Het resultaat was boven
verwachting lekker! Om je vingers bij
af te likken!!
Zondagochtend werden de leden in de
buurt van Zijtaart en Erp gedropt om
nog even te genieten van het lekkere
weer! De senioren kregen een
welverdiende portie friet en daarmee
kwam een geweldig weekend aan een
einde.
Alle junioren, senioren en leiding
bedankt! Tot de volgend keer!
Jong Nederland Zijtaart
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Op de motor door
Amerika/Canada!
Wat doe je als je “de reis van je leven hebt gemaakt” ,
dan wil je dat graag delen met je omgeving. Toon
Nelissen heeft al in 1990 “de reis van zijn leven
gemaakt” en komt daarover in het Onderonsje op
maandag 3
november
enthousiast
vertellen. Hij
neemt ons
mee door
Amerika en
Canada waar
hij in totaal
38 staten
heeft bezocht en een afstand heeft afgelegd van maar
liefst 29.000 kilometer, dat is ruim 2/3 van de omtrek
van de gehele aarde. Hij vertelt ons over zijn
voorbereidingen, hoe neem je alles mee? Zijn reis, waar
slaap je al die tijd? Toon laat ons een gedeelte van alle
leuke plaatsen en bezoekjes zien die hij heeft bezocht.
Stel je eens voor dat je dat allemaal met een motor met
zijspan doet, wat
tevens 4 maanden lang
ook je ”hotel” is. Aan
de hand van een
diaserie voorzien van
de nodige toelichting en aantal leuke “hebbedingetjes”
maakt Toon Nelissen ons deelgenoot van de ervaringen
over zijn “reis van het leven” .
U zult meekrijgen dat zo’n reis meer is dan de algemeen
bekende Route 66.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 3 november van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen
rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er deze keer volop
gelegenheid om je te laten verrassen met een unieke
ervaring van een fervent motorrijder
U komt toch ook?

JUMBO Muziekfestival Kring
Veghel om de “Albert van Zutphen
wisselbokaal”
Op zaterdag 1 en zondag 2 november wordt in
gemeenschapshuis De Horst in Venhorst het
jaarlijkse Jumbo Muziekfestival voor
slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de
Vereniging van Muziekgezelschappen Kring Veghel

29 okt. – 05 nov. 2014

pagina 

gehouden. Dit jaar zullen tijdens dit festival,
georganiseerd door een commissie uit de aangesloten
muziekverenigingen, tien slagwerkgroepen en negen
orkesten hun muzikale prestaties laten horen.
Het Kringfestival wordt voor de 30ste keer gehouden en
voor de 12e keer als JUMBO Muziekfestival. De inzet
van het weekend is de “Albert van Zutphen –
wisselbokaal”. Op zaterdag gaat deze wisseltrofee
uitgereikt worden aan de best spelende slagwerkgroep
en op zondag aan het best spelende harmonie – of
fanfareorkest. Plezier in de muziek voor de deelnemers
en het publiek staat tijdens dit festival voorop. Dit jaar is
het JUMBO Muziekfestival voor de eerste keer in De
Horst in Venhorst. Het programma start op zaterdag 1
november om 11.30 uur. Het laatste optreden op
zaterdag is om 19.30 uur. Om 20.45 uur is de
prijsuitreiking.
De slagwerkgroep van Zijtaart treedt op zaterdag
om 13.15 uur op. Vorig jaar hebben ze de “Albert
van Zutphen wisselbokaal” gewonnen.
Het festival gaat verder op zondag 2 november. Om
11.30 uur start het programma. Het laatste optreden is
om 18.45 uur. De prijsuitreiking om 20.00 uur.
Het programma is in detail beschikbaar op de website:
www.muziekkringveghel.nl
Het fanfareorkest van Zijtaart treedt op zondag om
13.00 uur op.
U bent van harte welkom om te komen kijken en
luisteren.
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Buurttoernooi Keezen en
Spellenavond:
7 nov. Vanaf 19.00u
De klok is verzet: tijd voor invulling
van de gezellige herfst- en
winteravonden.
Spellengroep “Zes!” nodigt weer uit
voor fijne avond “Keezen” of het
spelen van andere spellen. De
buurtcompetitie is in oktober glorieus
en met veel deelnemende teams van
start gegaan: tijd voor de 2e ronde. Zoals bekend worden de
teams gekoppeld aan een nieuwe tegenpartij. Hierbij
worden de hoogst scorende teams allereerst verbonden met
hoogst scorende teams waar nog niet tegen gespeeld is. En
zo verder natuurlijk. De buurtcompetitie start om 20.00u.
Aanwezig in de zaal: liefst rond 19.45u.
Nieuwe teams.
Er kunnen zich nog steeds nieuwe buurt- of straatteams
aanmelden: de opgelopen achterstand is nog gering en kan
– met enig geluk – snel weggewerkt worden. Een team
bestaat uit 2 personen en het is niet nodig om altijd dezelfde
personen af te vaardigen: men vertegenwoordigt niet
zichzelf, maar de straat of buurt en onder dié naam wordt
gespeeld. Er worden 3 rondes per avond gespeeld. Inleg: €
5,00 per team voor het hele seizoen.
Spellenavond: Demospel. Ook voor iedereen!
Om te laten zien dat naast Keezen fantastische andere
spellen te spelen zijn, wordt ook een groot demo bordspel
gespeeld. Zeker iets om mee kennis te maken en eventueel
zélf mee te spelen onder leiding. Hint: zelf zo’n gezellig
familiespel aanschaffen voor de lange winteravonden? Kom
dan eerst het bordspel naar keuze spelen!
Toegang gratis.
Dank zij onze sponsoren is het niet meer nodig entree te
vragen dus kan iedereen, jong of oud, vrij binnen komen
lopen en een spel gaan spelen.
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realisatie van de 2-baansomleiding bij Zijtaart, wordt over
enkele jaren het traject Veghel-Gemert ook vierbaans. Een
eventuele MKBA studie die dan uitgevoerd wordt, valt dan
positief uit, want het duurste en meest onrendabele deel (de
omleiding) is al aangelegd. Dan hebben ze alsnog het doel
bereikt dat de Provincie wilde bereiken. Dat noemen ze
daar 'gefaseerd invoeren', ofwel: 'salami tactiek'. Velen
trappen hier niet in!! Onze volksvertegenwoordigers wel?
Komende donderdag wordt hierover gesproken in de
commissie Ruimte & Milieu. Kom vooral kijken. Hopelijk
worden we niet opnieuw genept.
Actiecomité De Kempkens

Breaking News….
Na een moeizame speurtocht door alle uithoeken van
ons dorp kunnen we jullie het volgende melden.
We hebben ze…….!!!!
5 kandidaten zijn geselecteerd en gescreend voor de
job
Prins van de Reigers 2015.
Om vast een tipje van de sluier op te lichten voegen
we een foto bij.

Meer info volgt.

Spellengroep “Zes!” van EGZ: Evenementen Groep
Zijtaart.

Vreemde variant
De provincie heeft haar nut en noodzaakstudie uitgevoerd
en duidelijk is dat verbreding van de N279 ter hoogte van
Zijtaart niet nuttig en noodzakelijk is. Sterker nog: de
provincie vermeldt zelfs dat verbreding niet wenselijk is
omdat dat ze niet willen dat de N279 een alternatief wordt
voor de A2. Des te vreemder is het nu voorgestelde
voorkeursalternatief van de provincie. Voor het deel van
Veghel-Den Bosch was al besloten dat het vierbaans 100
Bibliotheekpunt Zijtaart
km/uur wordt. Gemert-Asten wordt ook vierbaans. Alleen
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
Veghel-Gemert wordt niet vierbaans. De provincie stelt
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
echter bij Veghel voor om het duurste en meest onrendabele
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
stukje weg van de N279 alvast te realiseren, namelijk de
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
omleiding bij Zijtaart. Met daarbij een viaduct dat breed
genoeg wordt, zodat de omleiding later alsnog kan worden
omgetoverd tot een vierbaansweg. Logische conclusie: na
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Gemeente informatie

Beste dorpsgenoten,
Afgelopen maand zijn er weer vele besluiten door
college en gemeenteraad genomen die belangrijk zijn
voor de leefbaarheid in onze gemeente en dus ook voor
Zijtaart. Hier een greep uit de besluiten.
BUITENGEBIED
Er is nu een projectplan vastgesteld om met de
gemeenteraad en andere betrokken partijen een visie te
ontwikkelen voor het buitengebied, vooruitkijkend naar
het jaar 2020. Dit is ook voor Zijtaart van belang voor
de toekomstige herziening en mogelijkheden in onze
mooie omgeving.
SNELFIETSROUTE
Het is even stil geweest maar nu wordt er weer werk
gemaakt van het onderzoek wat moet leiden tot een
snelfietsroute Veghel-Uden, Uden-Oss.
LEERLINGENVERVOER
Zoals jullie wellicht weten worden verschillende
leerlingen in Zijtaart dagelijks thuis opgehaald om naar
scholen voor speciaal onderwijs te worden gebracht. De
bedrijven Van Driel en Klomp gaan dat nu ook weer
voor de komende twee jaar verzorgen. In december zal
dit worden geëvalueerd.
SLOOP GEBOUWEN
De gemeente heeft het afgelopen jaar nog eens kritisch
gekeken naar hun eigen gebouwen en daar waar de
noodzaak voor instandhouding niet aanwezig was,
besloten tot sloop. Een viertal gebouwen ondergaat nu
dat lot, t.w.:
Vondelstraat 1a (voormalige gymzaal)
Beatrixsingel 1a
Prins Willem Alexander sportpark 10
Kapelstraat 47 Eerde (Drie Ghemalen)
HAVEN
Voor de haven van Veghel is een nieuw
beheerverordening opgesteld. Grote schepen (klasse 4)
mogen niet in de oude haven.
Vastgesteld is o.a. dat de recreatievaart alleen in de
passantenhaven mag aanleggen. Wel mag de
recreatievaart nu langer dan 72 uur aangemeerd blijven
in de haven.
HUISHOUDELIJKE ZORG
Een veel besproken onderwerp is de uitvoering van de
WMO en huishoudelijke zorg na 1 januari 2015. Voor
die nieuwe vorm is in 9 gemeenten, waaronder Veghel,
een pilot uitgevoerd. Deze pilot is de afgelopen maand
geëvalueerd. In onze gemeente ontvangen 750 cliënten
hulp in huis en 217 personen regelen hun hulp zelf en
worden daarvoor vergoed via een persoonsgebonden
budget. De resultaten waren hoopgevend. In totaal
19 personen, van de 967, waren niet tevreden en hebben
daarover een klacht ingediend. Uiteindelijk moeten de
klachten natuurlijk gereduceerd worden tot 0.
WMO-ONDERZOEK
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Over het gehele jaar 2013 is een WMOklanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ook in Zijtaart
hebben hieraan diverse mensen meegewerkt. 90% Van
de deelnemers was tevreden over “het gesprek”. Dit is
de wijze waarop de benodigde hulp of zorg wordt
vastgesteld.
De huishoudelijke zorg werd gescoord op een 7,7. Dus
ook goed.
Mensen met een persoonlijk budget die zelf hun zorg
mogen “inkopen” scoren zelfs een 8,3.
De hulpmiddelen, zoals scootmobielen, rolstoelen, etc.
werden gewaardeerd met een 7,5.
KERMISEVALUATIE
Tijdens de laatste raadsvergadering is er een motie
behandeld, waarin het college de opdracht werd gegeven
om het contract met Duursma (de huidige
kermisorganisator) op te zeggen en een stichting op te
richten die de kermissen moet gaan organiseren.
Deze motie is door 5 van de 6 partijen in de raad niet
gesteund. Dit, omdat er een aantal zaken niet duidelijk
waren. Het was niet duidelijk of de op te richten
stichting wel de beste manier is om goede kermissen te
organiseren, verder was niet duidelijk of de dorpsraden
dit ook willen en tot slot was niet duidelijk wat de
(financiële) consequenties zijn voor het opzeggen van
het contract. Alle partijen waren het er over eens dat er
uit de eerdere commotie geen lessen getrokken zijn en
dat alle kernen een goede kermis verdienen! En daarom
heeft men de wethouder gevraagd om dit laatste jaar de
kermisorganisator goed in de gaten te houden, zodat
tijdig bijgestuurd kan worden. Verder moet er een goede
evaluatie komen, waaruit verschillende opties
voortvloeien om een goede kermis te organiseren.
Met vriendelijke groet,
Peggy van Sleuwen
Raadslid CDA Veghel/Erp
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Wijzigingen vergunningvrij bouwen per 1
november 2014
Met genoegen laten wij u weten dat de diensten van
Dienstenveiling 2014 het aantal diensten van 5 jaar geleden
zeker gaat evenaren. Dat hadden wij als commissie niet
verwacht.
Ook wat originaliteit betreft zal deze dienstenveiling
niet onderdoen voor de voorgaande edities.
Er zijn verschillende VIP arrangementen aangeboden:
• VIP behandeling voor 4 pers. tijdens de
wedstrijd VOW 1 - Boskant 1 in Hot Tub
• VIP behandeling voor 2 pers. voor 21 december
tijdens het kerstconcert (koor Vivace)
• VIP-behandeling voor 4 pers. tijdens de 1e
pronkzittingsavond op vrijdag 16 januari
• 4x VIP-tickets voor Daydream Festival 2015
• 4x VIP-tickets voor 7th Sunday Festival 2015
Nieuwsgierig welke mooie diensten 16 november ook
de revue passeren?!
Lees volgende week meer.
De commissie is nu op zoek naar kopers voor al die
prachtige aanbiedingen.
Het evenement is in Het Dorpshuis van het Klooster op
zondag 16 november a.s.
Zaal open 13.00 uur. Start veiling 13.30 uur.
Zorg dus dat je er op tijd bent, want:
“Dienstenveiling 2014: die mag je niet missen…”

Naam nieuwe gemeente
op 4 november openbaar
bijeenkomst om 17.00 uur in het stadhuis in Veghel
De naam voor de nieuwe gemeente die ontstaat na het
samengaan van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
wordt op dinsdag 4 november om 17.00 uur bekend
gemaakt. Dit in het stadhuis van Veghel aan het
Stadhuisplein 1 door de voorzitter van de stuurgroep en
burgemeester van Schijndel Jetty Eugster.
Winnende naam
Inwoners van de drie fusiegemeenten hebben tussen
maandag 6 oktober en vrijdag 17 oktober digitaal en via
een stemformulier hun stem kunnen uitbrengen op één
van de drie mogelijke gemeentenamen: Koevering,
Meierijstad en Land van Rode (in willekeurige
volgorde). Deze drie namen zijn door de
naamgevingscommissie onder voorzitterschap van René
Bastiaanse (directeur van het Brabants Historisch
Informatiecentrum) gekozen uit circa 600 inzendingen
van inwoners van de drie gemeenten. De winnende
naam wordt op donderdag 27 november definitief
vastgesteld door de gezamenlijke gemeenteraden van de
drie gemeenten. Ook het concept-herindelingsontwerp
en de visie op de nieuwe gemeente worden die dag
vastgesteld.

Op 1 november treedt de wijziging van bijlage II Besluit
Omgevingsrecht in werking. Vanaf dat moment
veranderen de regels met betrekking tot vergunningvrije
bouwactiviteiten, gebruik van bouwwerken in het kader
van mantelzorg en een aantal ontheffingsmogelijkheden.
Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u de bouwwerken op
uw perceel anders gaan gebruiken dan adviseren wij u
om een haalbaarheidstoets te laten doen door de
gemeente Veghel.
Meer informatie
Voor meer informatie hierover kijkt u op www.veghel.nl
. Ga naar Bouwen en Verbouwen > Vergunningvrij
bouwen. http://www.veghel.nl/inwoners/vergunningvrijbouwen_44170/

Meer berichten lezen van de gemeente?
Ga naar www.veghel.nl, dan naar Laatste Nieuws voor
de volgende berichten:
Interpunctie
Het ligt toch niet aan mij! (over assertief communiceren)
Mevrouw had ruzie met haar schoondochter en ze had het
toch echt goed bedoeld. Mevrouw was onlangs oma
geworden en adviseerde haar schoondochter regelmatig
over het verzorgen van de kleine. Schoondochter had
furieus gereageerd toen oma een opmerking maakte over
haar zoon die er zo moe uitzag. Schoondochter voelde zich
aangevallen, had het idee dat oma haar zijn vermoeidheid
verweet. Schoondochter ergerde zich al langere tijd aan de
manier waarop oma sprak. Oma was geneigd om in
algemene termen te spreken, bv. “het is logisch dat een
vader ’s nachts niet voor de baby hoeft op te staan, want
die moet werken” maar ook “borstvoeding is veel
gezonder” en “werkende moeders is niks gedaan”.
Schoondochter was het met deze uitspraken oneens, maar
voelde geen ruimte om oma tegen te spreken. Ze had het
steeds geslikt, mogelijk soms een beetje haar wenkbrauwen
opgetrokken, maar daar bleef het bij. En ineens was het
genoeg! Ze kon het niet langer verdragen.
Plotseling barstte de bom: “U denkt maar dat u alles kunt
zeggen”, “u bemoeit zich overal mee!”, “u heeft nog nooit
iets goeds over mij te melden gehad”, “u denkt dat u overal
verstand van heeft, en denkt dat ik een dom gansje ben!” en
“altijd heeft u commentaar op mij”.
Oma had met haar zoon gesproken over het conflict. Ze zei:
“het lag echt niet aan mij, ik bedoelde het echt goed!
Waarom is ze toch zo boos??”
Zoon probeerde de zaak te sussen maar voelde zich tussen
twee vuren staan. Enerzijds zijn vrouw, die ook vond dat
het niet aan haar lag. Hij had het gevoel te moeten kiezen
en vond dat hij voor zijn vrouw moest kiezen, maar kon
ook zijn moeder geen pijn doen.
Communiceren en daarbij grenzen aangeven was moeilijk
voor deze mensen. In een gesprek met het echtpaar, een
gesprek met oma en daarna een gesprek met hen samen kon
het probleem worden opgelost. Schoondochter heeft daarna
een assertiviteitscursus gevolgd, waardoor zij eerder in staat
is haar grens aan te geven.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van Zijtaart’ op 27 en 28 december
2014. Het team dat we inschrijven voldoet aan de volgende voorwaarden:
x Een team bestaat uit minimaal 6 spelers.
x Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
x In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
Men kan tot eind november inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €15 per team en moet bij opgave voldaan worden.
Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, Zijtaart of mail
naar de24uurvanzijtaart@gmail.com en stort het bedrag op rekeningnummer: 1608.90.497 t.n.v. De 24 uur van
Zijtaart + teamnaam

Teamnaam:
Team Captain:

Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
leeftijd
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De 24 uur van Zijtaart
Een spel dat 24 uur lang duurt door middel van strijd en gezelligheid.
Zaterdag 27 december vanaf 15.00 uur t/m zondag 28 december 15.00 uur.
De 24 uur van Zijtaart gaat als volgt.
15:00 – 19:30 uur
Elk team start om 15:00 uur op een locatie in Zijtaart en krijgt elk uur een
luister, kijk of een doe opdracht mee.
19:30 – 23:30 uur
Vanaf 19:30 uur gaat elk team ca. 120 vragen oplossen bestaande uit 11
categorieën zoals Zijtaartse weetjes en kiekjes, sport, muziek, cultuur, historie
maar ook luister, kijk of doe opdrachten in en om de omgeving van Zijtaart.
24:00 – 13:00 uur
De tijd tikt door en na het inleveren van de quiz ga je aan de slag met de
geheime opdrachten die je elk uur een krijgt. Deze kun je met je gehele of enkele
personen van je team oplossen.
14:00 – 15:00 uur
Als afsluiting een activiteit met alle teamleden op een locatie in Zijtaart.
Om alle opdrachten te kunnen vervullen heb je minimaal 6 personen nodig,
maar dit is wel een hele uitdaging. Wij als organisatie verwachten dat je zeker
met 10’en moet zijn om als winner te kunnen eindigen.
Laat je uitdagen en doe mee met de ’24 uur van Zijtaart’ met vrienden, familie,
buurtgenoten, teamleden of met wie dan ook.

Dus schrijf je nu in via het inschrijfformulier!!
Voor meer info/inschrijving zie: www.facebook.com/de24uurvanzijtaart
Of mail naar: de24uurvanzijtaart@gmail.com

