Mantelzorgers in de watten
Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol in de gemeenschap. Het is een zware taak
waarbij er veel van hen wordt gevraagd. Gemeente Veghel wil haar waardering uitspreken
voor de Veghelse mantelzorgers. Op 7 november is er voor de mantelzorgers uit de
gemeente een speciale middag om ze in de watten te leggen. De middag vindt plaats in de
Afzakkerij op de CHV Noordkade.
Mantelzorgers in de watten
Tot en met 2014 konden mantelzorgers gebruik maken van een mantelzorgcompliment.
Door de nieuwe Wmo-wet vervalt de regeling voor het compliment en zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. “Mantelzorgers zijn van
onschatbare waarde voor gemeente Veghel.”, aldus wethouder Riny van Rinsum. Tijdens
deze middag deelt cabaretière Karin Bruers op een bijzondere wijze haar ervaringen als
mantelzorger. Daarnaast wordt er een warm en koud buffet verzorgd en kunnen de
mantelzorgers met elkaar bijpraten.
Aanmelden kan tot 27 oktober, via de website www.veghel.nl/mantelzorg of bellen naar
14 0413. “We hopen dat onze Veghelse mantelzorgers zich aanmelden voor deze middag
en zich in de watten laten leggen, want dat verdienen ze!”, aldus de wethouder.
Datum: 7 november
Tijdstip: 16:00 – 20:00 uur
Locatie: De Afzakkerij – CHV Noordkade: N.C.B.-laan 52G; 5462 GE Veghel

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan van Zutphen (vanw.verjaardag); Jrgt. Herman Rovers; Piet en Cisca van
Lankvelt- Aalders en overl.familieleden; Jan van der Linden, zijn echtgenotes Henrica van
Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie; Albert van de Wetering, overl.oud. van de
Wouw- van Esch, Riek van de Wouw- Sterke en Riet van de Wouw- van Esch;
Overl.familie van Asseldonk- Rutten; Overl.oud. Cor en Marie Habraken- van Gogh
(nms.Broederschap Hakendover).
Gedoopt:
Tim: zoon van Patrick van Zutphen en Petri Visser
Evi: dochter van Eric en Christel van Tiel- van der Linden
Miek: dochter van Joop de Bekker en Anouk Welte
Mededeling: a.s. zondag 18 oktober wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte
voor WERELDMISSIEMAAND gehouden. Dit jaar is het thema:
“Geef hoop aan de Christenen in Pakistan”.
Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

De MOV-werkgroep

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
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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.
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: 0413-300950.
Te Koop: 40 pakken rogge stro; ± 100 kg zaairogge;
± 80 kg tarwe. Ook in kleine hoeveelheden.
J. v. Uden Zondveldstraat 22, Tel.: 0413-209503.
Te Koop: Bolchrysanten Keslaerstraat 54 tel.; 0413362077
Te Koop: Gemengd openhaard - kachelhout Gebr.
Klomp 06-51 14 44 87

Koninklijke onderscheiding aan de
heer P.C.M. van den Hurk
Burgemeester Ina Adema
heeft op vrijdag 9 oktober
bij de heer P.C.M. (Piet) van
den Hurk de versierselen
opgespeld die behoren bij
zijn benoeming tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Er is veel waardering voor
de vrijwillige
werkzaamheden die de heer
Van den Hurk binnen de
Zijtaartse samenleving
verricht.
Curriculum vitae van meneer Van den Hurk:
Van 1976 - 1984: Penningmeester parochie Heilige
Lambertus Zijtaart.
Van 1996 – 2004: Secretaris en Vicevoorzitter parochie
Heilige Lambertus Zijtaart.
Van 1980 – heden
Vrijwilliger bij Voetbalvereniging
Oranje Wit (penningmeester (1980-1998), secretaris (19982000), drijvende kracht achter de VUT-ploeg die zich onder
andere bezig houdt met schoonmaak en onderhoud van het
sportcomplex, rondbrenger van de clubpost en bemanning
kassa).
Van 1996 – heden:
Vrijwilliger bij de Katholieke Bond
van Ouderen Zijtaart (onder andere organiseren en
coördineren fietstochten en ondersteuning bij de
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kaartavonden, begeleider bij dagreizen en inzetbaar als
EHBO-er).
Van 2000 – heden:
Vrijwilliger bij Tennisvereniging
Zijtaart (medeorganisator jaarlijks open tennistoernooi,
clubkampioenschappen en enkele interne competities en lid
van de werkploeg die belast is met het onderhoud van het
tennispark).
Daarnaast langdurig actief als bestuurslid van de
personeelsvereniging van zijn vroegere werk en daar
destijds ook lid van de Ondernemingsraad. Momenteel is
decorandus nog actief als bestuurslid van de
personeelsvereniging namens de gepensioneerden.

Te huur:
Ruime woonruimte voor 2 personen
in het buitengebied van Boerdonk.
Tel: 06 - 137 681 14

LET OP!!!
Ook in Zijtaart is vals geld in omloop. Bijna
niet te onderscheiden van echt.
Let op betalen met vals geld is strafbaar.
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SAMEN ROUWEN
Aanstaande zaterdag 17 oktober vindt weer de jaarlijkse
ontmoetingsochtend plaats voor rouwende mensen.
Onder het genot van een kopje koffie zal er volop ruimte
zijn om, als lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan.
Tevens zal er informatie gegeven worden over een nieuwe
lotgenotengroep die dit najaar van start zal gaan. Twee
deelnemers van het afgelopen jaar zullen over hun
ervaringen in de groep vertellen.
De ochtend vindt plaats in het parochiecentrum van de
Lambertuskerk in Veghel, Burgemeester de Kuyperlaan
1. Aanvang: 10.00 uur.

Afgelopen vrijdag heeft de KBO
Afdeling Zijtaart haar 50 jarig
jubileum gevierd met een feest
voor en door de eigen leden. Het
bestuur heeft samen met een
enthousiaste werkgroep voor alle
leden een mooi programma
neergezet. Na de H. Mis zijn we
met 175 leden naar het Klooster
gewandeld, wat men ook wel de
huiskamer van de KBO noemt, om daar het programma
U bent van harte welkom.
voort te zetten. Zo’n feestdag begin je dan met koffie en
Steunpunt Rouwbegeleiding
iets lekkers en uiteraard is er vervolgens een toost
uitgebracht op de gouden jubilaris.
Bibliotheekpunt Zijtaart
De leden werden getrakteerd op een ontspanningsmoment, Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
verzorgd door de 3 M’s, in het dagelijks leven leden van de
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
KBO Zijtaart. De aangeboden uitgebreide echte Brabantse
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
koffietafel, met brandewijn en suiker, heeft men zich goed
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
laten smaken, met dank voor het serveren door de
leerlingen van de consumptieve afdeling van het
Fioretticollege. Na de koffietafel bracht Burgemeester
Adema de felicitaties over namens het gemeentebestuur,
maar het eigenlijke doel voor haar komst naar Zijtaart was
het opspelden van de versierselen behorende bij een
Koninklijke Onderscheiding voor ons KBO-lid Piet van den
Hurk. Een verbouwereerde Piet liet het niet onbewogen
over zich heen komen en de KBO wil hem van harte
feliciteren met deze welverdiende onderscheiding.

Die avond is afgesloten door popkoor Vivace en na een
gezellig samenzijn en afsluitende borrel is iedereen voldaan
naar huis gegaan om uit te rusten voor de volgende dag. De
zaterdag werden de leden muzikaal welkom geheten door
De Boemelaars op het binnenplein van Het Klooster en in
de zaal. De zanger en troubadour Tonny Wijnands uit
Deurne heeft de leden van de KBO ter afsluiting een zeer
afwisselend, maar ook een zeer herkenbaar programma
voorgeschoteld en er werd volop meegezongen. Tijdens de
nababbel en onder het genot van een drankje werd er door
de KBO leden in volle tevredenheid teruggekeken op een
mooi jubileumfeest.
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KBO
AGENDA
maandag 19 oktober 13.30 uur Filmmiddag
dinsdag 20 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 20 oktober 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 20 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 20 oktober 14.00 uur Line dansen
woensdag 21 oktober 13.30 uur Keezen
donderdag 22 oktober 09.00 uur Wandelen
donderdag 22 oktober 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 22 oktober 13.30 uur Kaarten
vrijdag 23 oktober 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
De uitslagen van 5 oktober;
Jokeren:
1. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Piet v.d.Hurk

Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober:

83 pnt.
147 pnt.
46 pnt.
-115 pnt.

De uitslagen van 8 oktober:
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen 133 pnt.
2. Marjo Vissers 48 pnt.
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden -20 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren

Poedelprijs:
Loterij:

Varkenshaas

500 gram voor 6,95.

Pain de Ardennen

150 gram halen
100 gram betalen.

Pittige grillworst

100 gram voor 0,99

Vraag naar de mogelijkheden voor een
kerstpakket. Ook voor bedrijven.
Maar ook gewoon voor een verjaardag een
bedankje zijn er veel mogelijkheden.

1. Mien Ketelaars 67 pnt.
1. Henk v.d.Linden 84 pnt.
2. Lenie Henst 40 pnt.
Bert Vissers -97 pnt.
Cisca Coppens

Biljarten KBO onderling 8 okt. 2015
Frans v.Leuken
42 44 - Jan Rijkers
Tonnie v.Uden
31 61 - Toon Opsteen
Willy v.d.Berkmortel 25 26 - Rien v.Tiel
Chris v.Helvoirt
19 28 - Frans v.d.Broek
Wim v.d.Sanden
45 34 - Mies Gibbels
Frans v.Leuken
42 41 - Jan v.Uden
Jan v.Uden
17 25 - Piet v.d.Hurk
Frans v.d.Broek
21 22 - Toon Opsteen
Gerard Oppers
12 8
- Cor v.Zutphen
Rien Kemps
33 19 - Jan v.d. Oever
Tonn Verbruggen
23 30 - Wim Kremers

5 halen 4 betalen.

`t lijkt nog zo ver weg maar
voor u t weet is `t kerst.

uitslagen van 12 oktober:
Jokeren:
Rikken:

Kip saté kant en klaar

Senioren Biljartcompetitie Regionaal
Zijtaart - St. Oedenrode A
16 15
34 43
29 14
21 19
39 27
17 12
38 31
34 33
61 38
17 7
25 25

Cor v.Zutphen
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Tonnie v.Uden
Jan de Wit
Rien v.Tiel
Cor Coppens
Jan v.Uden

64 76
40 57
34 21
31 26
28 12
27 49
21 17
19 24

- Mart.vd.Vorstenbosch
- Wim v.d.Boogaart
- Leo v.Breugel
- Jan Foolen
- Ton v.Oorschot
- Martien Verkuijlen
- Renee Wisse
- Mart. Vervoort

73 77
31 38
25 25
25 28
24 26
22 31
21 19
20 22
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VOW H4
Berghem Sport VR1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 19 oktober, Sterrenwacht Halley, pauze in
Vinkel, 80 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 19 oktober, Sterrenwacht Halley, pauze in
Vinkel, 70 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 22 oktober, Sluitingsrit, pauze in
Oirschot, 50 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd zaterdag 17 okt 2015
A1 thuis Sparta'25 A2
B1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO B5
C1 thuis Rhode C3
C2 uit
Rhode C4
D1 thuis Ollandia D1G
E1 thuis Unitas '59 E3
E2 thuis RKVV Keldonk E1G
F1
thuis Gemert F5
F2
thuis DVG F3
MB1 uit
NWC MB1
MC1 thuis Ravenstein/SDDL MC1
MD1 thuis HVCH MD2
ME1 thuis Nooit Gedacht ME1
MF1 thuis Heeswijk F2 10:30u

14:30u
14:30u
13:00u
13:15u
11:30u
9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
13:00u
12:30u
11:30u
9:30u

UDI '19

VOW Veteranen

VOW Senioren 18 okt 2015
14:30u
12:00u
11:00u
14:00u
11:00u

RKGSV 1
VOW 1
Blauw Geel'38/JUMBO 5
VOW 2
VOW 3
Sparta'25 7
Erp 7
VOW 4
VOW VR1 Mierlo Hout VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 10 okt 2015
VOW Veteranen
Sparta '25
SVSH VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 11 okt 2015
MULO 1
VOW H1
VOW H2
WEC 3
Blauw Geel'38/JUMBO 9 VOW H3
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Handel 5
VOW VR1

VOW Jeugd zaterdag 10 okt 2015
Boskant A1
VOW A1
Handel B1
VOW B1
VOW C1
Nijnsel/TVE Reclame C1G
Blauw Geel'38/JUMBO C9 VOW C2
VOW D1
Gemert D5
VOW E1
Schijndel/DE WIT E3
Boerdonk E1G VOW E2
VOW F1
Avanti'31 F2
Boskant F1G
VOW F2
VOW MA1 Achilles Veen MA1
VOW MB1
Bruheze MB1
VOW MC1
UDI'19/Beter Bed MC2
Margriet MD1 VOW MD1
Blauw Geel'38/JUMBO ME1 VOW ME1
Avesteyn F2
VOW MF1

2-3
1-3

1-4
6-1
5-0
9-0
4-0
1 - 17
18 - 0
0-7
1-0
afgelast
4-0
2-0
3-9
6-0
1-0

Invitatietoernooi
voor alle leden
van TV Zijtaart
Op zondag 1 november organiseert de KTC een
invitatietoernooi voor de leden van TV Zijtaart.
Vanaf 14.00 uur zal dit toernooi gespeeld worden op de
velden TV Zijtaart. Alle leden van TV Zijtaart mogen
iemand inviteren om deel te nemen aan dit toernooi.
Opgave kan via het inschrijfformulier op het prikbord of via
een mail naar ktc@tvzijtaart.nl. De inschrijving stopt op 27
oktober en geef bij inschrijving even aan op welk niveau
jullie allebei spelen. Dan zullen wij zorg dragen voor een
leuke middag tennis!
Kleine Toernooien Commissie

VOW Veteranen 17 okt 2015
17:00u

14 okt. 2015 – 21 okt. 2015

Koken voor mannen
4-4
0-7
1-1
6-0
11-1

Marie Catrien v.d.Wiele geeft al enkele jaren kooklessen
aan mannen in het Damiaan Centrum in St.Oedenrode. Ze
heeft nog een paar plaatsen ter beschikking. Als er mannen
zijn die interesse hebben, dan kunnen ze voor verdere
inlichtingen of aanmelding terecht bij Marie-Catrien via email: mariecatrien@gmail.com.
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MULO - VOW 1-1 (1-0)
11 okt. 2015
VOW op karakter naar een punt
Vandaag de wedstrijd uit naar Mulo. Waarbij de vraag van
meerdere mensen van de selectie was: "gaat de maïs er deze
week wel of niet af?'', stonden de meeste gezichten toch wel
op het lastige Mulo gericht. Onze tegenstander had 30 goals
voor en nog geen tegengoals, hopelijk konden we daar
vandaag verandering in brengen.
VOW begon (te) afwachtend aan de wedstrijd en liet zich
enigszins overbluffen door de opponent uit Helmond. Dit
resulteerde in de eerste 20 minuten in zeker 2-3
mogelijkheden voor Mulo, die een uitstekend keepende
Niek keurig wist te pareren. Na 25 minuten was het echter
toch raak. Op randje buitenspel mocht hun buitenspeler
alleen op goal af en rond keurig af. VOW creëerde zelf uit
stil staande situaties 2 kleine kansjes, zonder te overtuigen.
Met enig geluk wist VOW de rust met 'slechts' een 1-0
achterstand te bereiken.
Na rust de eerste 5-6 minuten hetzelfde spelbeeld. Echter de
organisatie stond beter op het middenveld met een sterk
spelende Bertje en Mark van de C. Na een scrimmage voor
de goal haalt heel Seitert opgelucht adem omdat de spits
volkomen vrij voor Niek faalt. Het immense Torso van
Niek wist een goal te vermijden. Vanaf dit moment was het
een signaal voor Mark van de Ven om zijn mannen van
achteruit op te zwepen en nam VOW het initiatief. René
(goed spelend) steeds meer ballen opeisend en na 20
minuten met resultaat. Een keurige voorzet vanaf rechts
wist Dorus-tikje-terug-Dortmans
vanaf de tweede paal binnen te
werken: 1-1 !!! Verdiend op dat
moment. De laatste 15-20 minuten
speelt VOW als herboren en gaat vol
voor de winst. Een pegel van Bert
van Erp eindigt (op de 7 cm te lage)
lat. De laatste 10 minuten golfde het
spel op en neer en werd de wedstrijd
grimmiger en grimmiger. De man in
zwart, op zeer jeugdige leeftijd, wist
echter de wedstrijd in goede banen te
leiden en liet zich niet intimideren
door het luidruchtige publiek uit
Hellemond. In de laatste minuut
werd one-touch-van de Laar
getroffen door een venijnige actie op
20 meter van de goal. Direct rood
was misschien wat zwaar, maar toch
terecht.

14 okt. 2015 – 21 okt. 2015
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Al met al een gewonnen punt voor de mannen van VOW.
Op basis van strijd, inzet en ook voetballend vermogen een
terecht punt. Het in grote getalen opgekomen Seitertse volk
was een goede twaalfde man in deze moeilijke wedstrijd.
Volgende week uit naar RKGSV in Gerwen, waar we ook
hopen op publieke belangstelling.

Concours Majoretten in St.Oedenrode
Voor de vijfde keer in de geschiedenis zal St.Cecilia uit
Zijtaart een eigen concours organiseren. Dit concours zal op
zondag 18 oktober plaats vinden in Sporthal de Streepen te
St.Oedenrode. Het programma duurt van 9.00u tot 18.00u
en ook de Zijtaartse groepen zullen tijdens dit concours hun
optredens laten zien.
Mede dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen wij deze
dag organiseren. Bij deze willen we alle vrijwilligers
hartelijk danken voor jullie inzet! Daarnaast wensen wij
alle deelnemers, instructie en bezoekers heel veel plezier bij
deze wedstrijd.
De entree voor deze wedstrijd bedraagt voor volwassenen €
5,00 en voor kinderen € 3,00.
Tot ziens op zondag 18 oktober!
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Geslaagde jubileumdag Jong Nederland KBO Zijtaart met een Nederlandse film!

Deze maand hebben we gekozen voor een film
die sinds kort ook in een musicalversie in de
Onder een stralende
theaters te zien is, naar de bestseller De
zon hebben alle leden
Tweeling van Tessa de Loo. Twee bejaarde
en leiding van Jong
vrouwen, een Nederlandse en een Duitse,
Nederland afgelopen
ontmoeten elkaar bij toeval in het Thermaal
zondag 11 oktober op
Instituut van het fameuze kuuroord Spa. Ze herkennen in de
een leuke manier het
ander hun verloren gewaande
70-jarig jubileum van
tweelingzuster. Gedurende hun
de club gevierd. We
kuur - beiden lijden aan artrose zijn met z’n allen een
vertellen ze hun levensverhaal: het
dag naar Ospel geweest, waar Marc en Hester Broens van
wordt de laatste kans om een kloof
Jami Recreatie ons een geweldige dag hebben bezorgd.
van bijna zeventig jaar
Nadat iedereen zich ’s ochtends vroeg had verzameld bij
verwijdering te overbruggen.
onze blokhut aan de Corsica, vertrokken we met een grote
Geboren te Keulen in 1919, zijn ze
stoet auto’s richting Limburg. Daar aangekomen stonden
na het overlijden van hun ouders
de wafels met aardbeien en slagroom al op ons te wachten.
door familieleden bruusk van elkaar gescheiden. Anna
Na welkom te zijn geheten, werden we verdeeld over de
spellen en konden we aan de gang met curling, ping plons, groeit op bij haar grootvader in een primitief boers en
katholiek milieu aan de rand van het Teutoburgerwald.
laddergolf, viking game en het gekke vogelspel. Na een
drietal spelrondes was het tijd voor de lunch die bestond uit Lotte belandt vanwege haar tbc in Nederland bij een oom
met sterk socialistische sympathieën. Door de slechte
broodjes hamburger, broodjes knakworst of poffertjes. Er
verhouding tussen de families raakt ook het contact tussen
waren natuurlijk een paar leden die alles maar hebben
de beide zusjes verbroken. De volstrekt verhollandste Lotte,
geprobeerd! Ondertussen konden de leden zich te goed
doen aan frisdrank, chips en een ijsje. Kortom; we zijn niks die tijdens de oorlog joodse onderduikers heeft beschermd,
staat aanvankelijk uiterst wantrouwig tegenover haar
tekort gekomen.
hervonden tweelingzus, maar wordt door de aangrijpende
Na het spellencircuit was er tijd om even vrij te spelen op
verhalen van Anna geconfronteerd met de keerzijde van
de luchtkussens, te voetballen of wat rond te fietsen en te
haar eigen werkelijkheid: het lijden van gewone Duitsers in
skelteren. Als afsluiter stonden de kamelenrace en het
jurkenvoetbal op het programma, wat door sommigen zeer oorlogstijd.
‘De tweeling’, naar het boek van Tessa de Loo, is precies
fanatiek werd gespeeld.
zoals het verhaal doet vermoeden: aangrijpend, ontroerend
Tijdens deze dag was er ook gelegenheid om de leiding te
en indrukwekkend zonder te zoetsappig en
bedanken voor hun inzet voor de vereniging. In het
sentimenteel te worden.
bijzonder werden Suzan van den Acker en Esmé van
Deze filmmiddag wordt speciaal
Zoggel (beiden 5 jaar leiding), Teun van der Heijden en
Jaap Verhagen (beiden 10 jaar leiding) en Willem Timmers georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 19 oktober 2015
(20 jaar leiding) vernoemd.
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Rond vijf uur keerden we weer huiswaarts en werden de
leden netjes thuis afgezet. Iedereen bedankt voor deze leuke Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
dag en op naar ons 75-jarig jubileum in 2020!
Kosten: gratis
Jong Nederland Zijtaart
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Ouders in spé op cursus

e

2 aanwijzing
Het zal er dit jaar ook
weer krullen !
KVB Zijtaart

KIENEN
DATUM: DINSDAG 20 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.

Er wordt veel gesproken over ouderschap na een scheiding,
maar eigenlijk begint alles al voordat het stel kinderen
krijgt. Afgelopen week is er het een en ander te doen
geweest (ook op radio en TV) over jonge stellen die een
kind verwachten en die vaak helemaal niet weten wat er in
de relatie gebeurt nadat er een kindje is gekomen.
Onlangs waren er op TV bij Pauw nog enkele moeders die
eigenlijk hun leven wilden leiden alsof ze geen kinderen
hadden. Dat bleek niet te gaan. Klopt: als je kinderen krijgt,
verandert alles in je leven. Moet je dan alles maar opzeggen
in je leven? En je helemaal richten op het kind? Mag je dan
zelf geen plezier meer hebben??? Natuurlijk wel: hoe meer
plezier hoe beter, ook voor het kind. Maar het kind heeft er
niet om gevraagd om geboren te worden, daar ben je als
ouders verantwoordelijk voor. Veel ouders onderschatten
de veranderingen bij de geboorte van hun eerste kind. Bij
het tweede kind is dat minder ingrijpend.
Vandaar dat de politiek in debat is verwikkeld over een (al
dan niet verplichte) oudercursus bij de geboorte van een
eerste kind. Nou zie ik een verplichting meestal niet zo
zitten, maar inderdaad: het zou eigenlijk voor iedereen goed
zijn. Ik heb onlangs een bijscholing gehad en ook daar
kwam dit onderwerp aan bod. Ook een relatietherapeut
deed daar het woord en hij vertelde hoe zijn eigen relatie
door de geboorte van een kind meer was veranderd dan hij
zich tevoren had gerealiseerd.
Er werd ook gesproken over het doen van een
“ouderschapsbelofte”, waarbij de ouders een soort
“afspraak” maken voor wat er zal gebeuren bij een
eventuele scheiding. Niet zo’n gek idee, hoewel het
sommige mensen wat overdreven in de oren kan klinken.
Tenslotte kun je allerlei dingen vaak heel goed afspreken op
een rustig moment, terwijl datzelfde niet meer te regelen
valt als er ruzie is. Natuurlijk is zo’n belofte maar een
belofte, maar het dwingt mensen wel om na te denken over
problemen die er in de toekomst kunnen ontstaan. En als je
er van tevoren over nagedacht hebt, voorkom
je meestal toch een heleboel ellende.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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en door Broeder Jos van Dinther uit Veghel, die in Ghana
datzelfde soort werk doet etc.
Wat bij SWU gereviseerd wordt, komt altijd goed terecht
De strijd om een ticket voor de Brabantse
en geeft mensen (nieuwe) levenskansen. Met een
Kampioenschappen indoor is weer begonnen!
timmerkist, of een naaimachine kan een gezin van 4
Afgelopen weekend vond namelijk de eerste
personen vaak al een jaar leven!
selectiewedstrijd voor de pony’s en paarden plaats.
Hoe komen we aan de spullen om te reviseren?
Verschillende amazones van onze vereniging hebben
Door inzamelacties, zoals pas nog in Veghel, door
hieraan meegedaan, en met succes.
oproepen via de media en in dit geval door een inwoner van
Shirly van Dijk en haar pony Coralino zijn nog maar een
Zijtaart, die bij ons op bezoek was en dacht: ik ga
vrij korte tijd een combinatie, maar weten toch al een derde inzamelen!
plek te bemachtigen; een belofte voor de toekomst. Nikki
Aan U de vraag: kijk op uw zolder, in schuren, stallen,
van den Hoogen en Nikki-Lynn van Heeswijk mochten
kasten enz. wat u nog hebt liggen of staan van spullen die
tegen elkaar strijden en vielen hiermee beiden in de prijzen. hierboven genoemd zijn. Al ziet het er nog zo aftands uit,
Loes van Asseldonk belandde knap in de top 3 met haar
bij ons is het op te knappen, of er zijn onderdelen van te
paard Fitzroy, een mooie start van de selectie.
gebruiken, enz. U brengt het nooit voor niks!
Renee Buser reed, op een wedstrijd in Liempde, in de
En: U hoeft er niet mee naar Uden!
prijzen met haar nog maar 4 jarige paard Starbuck. De
Bij Peter van de Burgt, Past. Clercxstraat 68 kunt u de
tweede proef wist ze zelfs op haar naam te schrijven.
spullen kwijt!
Dat kan iedere avond tussen 18.00 uur en 19.30 uur.
De behaalde resultaten
Wij zijn er heel blij mee, maar vooral de mensen bij wie ze
Nistelrode - dressuur pony’s
Pl. Pnt.
uiteindelijk terecht komen.
Klasse DE-B Shirly van Dijk Coralino CP 3de 194 Wilt U weleens zien hoe dat werkt in de SWU? U bent van
harte welkom! Violierstraat 1 in Uden, vlakbij de
Klasse D-L1
verkeersrotondes.
Nikki van den Hoogen
Cocktail
2de 201 Open van maandag t/m donderdag en op zaterdag van 9.00
Nikki - Lynn van Heeswijk
MIRO
4de 194 uur tot 12.00 uur.
Zijn er meer belangstellenden, dan kunt u ook een afspraak
Uden - dressuur paarden
maken om met een groepje een kop koffie te drinken, film
Klasse L2
te bekijken en een rondleiding te krijgen!
Loes van Asseldonk
Fitzroy
3de 198

Ruitersport Zijtaart – Goede start van
het indoorseizoen!

Liempde – dressuur paarden
Klasse B
Renee Buser
Starbuck

1ste proef 2de proef
Pl. Pnt. Pl. Pnt.
3de 189 1ste 191

Inzameling van gereedschappen en
dergelijke voor de
Solidariteitswerkplaats Uden e.o
Wat is de Solidariteitswerkplaats Uden ( SWU ) ?
De SWU is een stichting die ten doel heeft oude, gebruikte
gereedschappen, fietsen, naaimachines, rollators en
rolstoelen niet te laten verdwijnen op de afvalberg, maar ze
weer op te knappen voor projecten, of particulieren in de
derde wereld, maar ook in Balkan landen en in overleg met
de gemeente Uden en bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk ook
voor mensen die locaal niet rond kunnen komen.
Een team van ruim 30 vrijwilligers zet zich hiervoor in.
Deskundige vaklui , ieder op zijn eigen gebied, zorgen dat
de oude spullen die wij binnenkrijgen gereviseerd worden
en zo nodig in (vaak zelfgetimmerde) kisten terecht komen,
waarbij die kisten op beroep worden ingedeeld. Zoals:
timmerman, metaalbewerker, automonteur etc.
De aanvragen van projecten
Die komen op verschillende manieren bij ons binnen. Dat
kan zijn via de Stichting Vraag en Aanbod in Alphen (
Noord Brabant ) maar ook via Mensen uit deze regio. Door
Noud van Hout, die met straatkinderen in Tanzania werkt,
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GEEN OMLEIDING N279
”Dat kan alleen in Zijtaart! ”
Wij lopen allemaal een beetje met onze borst vooruit als
iemand van buiten Zijtaart dit zegt, en dat is ook terecht,
want het kán ook allemaal in Zijtaart.
Hoe kan dat nou?
Omdat wij in Zijtaart veel goedlopende en goed
georganiseerde verenigingen hebben en omdat heel veel
mensen uit Zijtaart zich vrijwillig en belangeloos inzetten
om die verenigingen draaiende te houden. Dat is de grote
kracht van Zijtaart. En dat willen we graag zo houden.
Echter de dreigende Omleiding N279 in Zijtaart zou aan dit
plaatje zomaar een einde kunnen maken. Als de Omleiding
N279 in Zijtaart doorgaat zal ca. 10% van het
woningbestand van Zijtaart (aan de Doornhoek, Corsica,
Biezendijk) van de kern van het dorp worden afgesloten.
Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat dit voor de Zijtaartse
verenigingen en de basisschool gaat betekenen?
De leefbaarheid van ons mooie dorp staat op het spel!

Al twee keer eerder is er een MKBA voor de regio
opgesteld. En al twee keer blijken de kosten hoger dan de
baten; zeker als we de omleiding bij Zijtaart toevoegen
wordt het zwaar negatief. Toch wil de gemeente Veghel
nog steeds dat de omleiding er komt. De wethouder noemt
ons plan om nogmaals een MKBA te laten uitvoeren niet
verstandig en weggegooid geld. Dat is logisch, want het
gemeentebestuur heeft liever niet nóg een negatief rapport,
laat staan als dit alleen over deze omleiding gaat.
Anderzijds zijn er geluiden dat, wanneer een nieuwe
MKBA aantoont dat de kosten nog steeds hoger zijn dan de
baten, de meerderheid van de gemeenteraad niet akkoord
wil gaan met de aanleg van de omleiding N279 bij Zijtaart.
EN DAT IS WAT WIJ WILLEN.
Beste mensen uit Zijtaart, wij hebben NU de kans om ons
geluid te laten horen en te laten merken hoe dierbaar
Zijtaart ons is.
Wat levert het u op als de omleiding er niet komt: behoud
van de leefbaarheid, een basisschool die open kan blijven,
verenigingen die kunnen blijven bestaan, een mooie
natuurlijke omgeving, prettig wonen, waardebehoud van
uw huis, geen last van fijnstof en geluidsoverlast als gevolg
van de omleiding N279. Het is een belangrijke en
misschien wel de beste investering in uw eigen toekomst.
Niet alleen voor uzelf, maar zeker voor uw kinderen en
kleinkinderen.

“Het zal zo’n vaart niet lopen”, hoor ik u zeggen. Een korte
terugblik.
Nog geen 15 jaar geleden is de A50 van Eindhoven naar
Veghel aangelegd. Buurtschap De Kempkens werd toen
van Eerde afgesloten. Er wat is er van Buurtschap De
Kempkens overgebleven? Er staat nog één leegstaande
boerderij te wachten om gesloopt te worden.
De huizen die door de Omleiding N279 van Zijtaart worden Wij roepen u op ons te steunen om de verkeersrampspoed
in Zijtaart te voorkomen. Steun ons met uw bijdrage op
afgesloten, staat hetzelfde te wachten: Mooie zichtlocatie
bankrekening NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v.
langs doorgaande weg en vlak bij het water!
Buurtvereniging Den Doornhoek, onder vermelding van
MKBA Omleiding N279.
Uit het gesprek met wethouder Goijaarts en
beleidsmedewerker Verkeer Veronique de Wit van Veghel Mocht de MKBA om wat voor reden niet worden
uitgevoerd, dan krijgt u het geld terug.
op 6 oktober jl. is ons duidelijk geworden dat door het
gemeentebestuur en de ambtenaren tot nu toe helaas alleen Wij houden u op de hoogte; wordt vervolgd dus.
wordt gekeken naar de verkeersstromen in de toekomst.
Met geen woord wordt gerept over de aantasting van de
leefbaarheid van Zijtaart. Zelfs de bovenregionale
verkeersstroom van Rotterdam naar Oostenrijk blijkt
belangrijker te zijn dan de leefbaarheid en het behoud van
Zijtaart.
Een van onze belangrijke argumenten om tegen de
omleiding N279 in Zijtaart te ageren is dat de omleiding
niet het gewenste effect zal sorteren. Het verkeer op de
N279 richting Den Bosch of Helmond gaat echt geen grote
omweg maken via Zijtaart. Ook de Veghelse bedrijven die
aan de Veghelse kant van de Zuid-Willemsvaart zijn
gevestigd, gaan geen gebruik maken van de omleiding. Het
verkeer vanuit Mariahout, Lieshout (Bavaria) en verder
blijft gewoon via de Zondveldstraat, Reibroekstraat en
Corsica richting Veghel en A50 rijden.

Werkgroep Geen Omleiding N279 bij Zijtaart

