Uitnodiging en agenda openbare vergadering Dorpsraad
Aan de inwoners van Zijtaart
Beste dorpsgenoten
Woensdag 4 november a.s. houden wij weer een openbare vergadering.
Hiermee nodigen wij u uit om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Momenteel zijn er enkele heel belangrijke actuele ontwikkelingen gaande, die voor de
toekomst van heel ons dorp van wezenlijk belang zijn. Daarom stellen wij het zeer op prijs
dat u als inwoner van Zijtaart aanwezig bent.
Een belangrijke reden van een openbare vergadering is om de meningen van dorpsgenoten
te kunnen vernemen. Dit geldt niet alleen voor ons als Dorpsraad, maar het is evenzo van
belang dat aanwezigen van elkaar te weten komen hoe er over die ontwikkelingen wordt
gedacht. Juist nu er veel te doen is om de dreigende omleiding N279 te kunnen voorkomen,
is het voor ons en voor de werkgroep een goede zaak om in deze openbare bijeenkomst
hierover meningen en standpunten naar voren te brengen.
Nogmaals merken wij daarom op, dat we hopen op een flinke belangstelling.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 november 9.30 u. Allerheiligen Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Jrgt. Johan en Doortje van
Nunen-Brugmans een overl.familieleden; Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonk en
overl.familieleden; Overl.oud. van Eert-van Eijndhoven en zwager Tiny Jansen; Jrgt.
Adrianus van den Akker en zoon Toon; Overl.oud. van Uden-van Stiphout en zoon Janus.
Doop: 11.45 u Jelle: zoon van Wilco en Yvonne van Tiel- van Boxtel, in het bijzijn van de
1e Communicantjes
Maandag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering m.m.v. het Gemengd Koor
Tijdens deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor WERELDMISSIEMAAND heeft €. 138,00
opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.
Informatieavond H.Vormsel 2016:
Woensdag 4 november wordt om 20.00 uur een informatieavond over het H.Vormsel
gehouden in het Dorpshuis. Deze avond is bedoeld voor alle leerlingen van groep 8 en hun
ouders.
Graag tot dan.
Pastorale Kerngroep H.Lambertus Zijtaart

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
Wijkagent Zijtaart D.Michiels
Brandweer direct
Ambulance direct

0900-8844
0900-8844
073-61.23.123
0412-63.15.15
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De AGENDA ziet er als volgt uit:

BELANGETJES

1. Opening en korte terugblik afgelopen half jaar

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.

2. Diverse mededelingen waaronder:
-stand van zaken bouwkavels Edith Stein-locatie
-kort verslag van de wijkschouw van 10 okt. jl.
-fietscross voor jeugd op Edith Stein-locatie
-gebruik duofiets
-opstarten informatie WMO en aandacht voor
Zorg en Welzijn
3. De verkeersproblematiek in en rondom Zijtaart
Bij dit onderwerp wordt aandacht besteed aan
zowel de situatie van de dreigende omleiding
N279 over Doornhoek alsook de toenemende
verkeersdrukte op het traject CorsicaReibroekstraat-Past. Clercxstraat-ZondveldstraatJekschotsraat / Zondveldstraat-HoolstraatSweenslag.
Dit agendapunt is het hoofdonderwerp van deze
openbare vergadering, waarbij nadrukkelijk
over beide verkeerssituaties meningen en
standpunten gehoord zullen worden.
De werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
zal verslag doen van hun bezigheden.
4. Zienswijze op de plannen van bedrijventerrein
De Kempkens
Vanuit onze Dorpsraad zullen wij de zienswijze
presenteren zoals we die in onze voorbereiding van
dit agendapunt hebben opgesteld. Gaarne vernemen
wij aanvullingen of opmerkingen, waardoor we
onze zienswijze compleet kunnen maken en kunnen
indienen in de week van 9 november a.s.
5. Stand van zaken realisatie nieuw dorpspleintje op
de Edith Stein-locatie
Hierbij zullen voor een deel eigen vrijwillige
werkzaamheden een rol spelen.
6. Wat verder nog ter sprake komt / oftewel de rondvraag.
7. Afsluiting

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: Gemengd openhaard - kachelhout
Gebr. Klomp 06-51.14.44.87

Off-Road rit Veghel
M.C. de Jagers wil iedereen bedanken die hun
medewerking hebben verleend op welke manier dan
ook met de Off de roadrit van 18 oktober 2015.
Speciaal de landbouwers die hun grond ter
beschikking hebben gesteld en voor het ongemak wat
zij hiervan hebben ondervonden.
Namens het bestuur en leden van M.C. de Jagers
Hartelijk bedankt voor de grote
belangstelling en vele blijken van
medeleven rond het overlijden van

Johan van Nunen
Een bijzonder woord van dank
aan pastoor Kees Rombauts,
de fijne samenwerking met
de avondwakegroep, het
gemengd koor voor de zang
tijdens de uitvaartdienst
Christine Veldhoen
Uitvaartverzorging die alles
in fijn overleg hebben besproken
en uitgevoerd.
Ook een speciaal woord van dank
voor het personeel van
Joachim & Anna waar
vader bijna 5 jaar de goede
zorgen heeft gekregen, maar ook
de vrijwilligers mogen hierbij
niet worden vergeten.
kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
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EXTRA AED apparaat in Zijtaart?
Stem op EHBO Zijtaart bij de
Rabobank Clubkas Campagne
Afgelopen jaar is de Rabobank Clubkas Campagne heel
succesvol geweest voor alle Zijtaartse deelnemers. Met de
opbrengst van afgelopen jaar kunnen we vele mooie dingen
doen binnen onze vereniging. Wij willen met behulp van
deze jaarlijkse actie van de Rabobank dit jaar graag iets
terug geven aan de inwoners van Zijtaart. Als we het succes
van de actie van afgelopen jaar minimaal kunnen evenaren,
willen we met de opbrengst van de Clubkas Campagne één
extra AED-apparaat plaatsen op een nader te bepalen
locatie in Zijtaart.
Op dit moment hebben we in Zijtaart 3 AED’s: bij
Kleijngeld en bij VOW (beide 24/7) en bij het Dorpshuis
(binnen openingstijden). De AED’s zijn hemelsbreed
redelijk dicht bij elkaar gesitueerd. De laatste jaren hebben
de AED’s ook in Zijtaart verschillende keren hun nut
getoond en zijn van levensbelang gebleken. Daarom vinden
wij het als EHBO vereniging van belang dat iedere inwoner
van Zijtaart binnen afzienbare aanrijtijd over een AED kan
beschikken. Wij grijpen de Clubkas Campagne daarom aan
om een extra AED in Zijtaart te krijgen. De mogelijk extra
AED die we met uw stem kunnen bekostigen, willen we
graag op een goed bereikbare plaats (24/7) neerhangen.
Van 3 tot en met 12 november kunt u als lid van Rabobank
Uden-Veghel stemmen met een persoonlijk stembiljet dat
binnenkort via de post zal worden verzonden. GOOI DIT
STEMBILJET a.u.b. NIET WEG en steun de EHBO en
de andere Zijtaartse verenigingen. Uw stem is geld waard
en kan van levensbelang zijn!!!
Wij hopen op uw stem.
Bedankt namens EHBO ZIJTAART
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Rabobank clubcampagne

Uw stem is geld waard!
U Steunt de Zijtaartse
Toneelvereniging toch ook.
Lid van Rabobank Uden Veghel?
Breng dan uw stem uit en steun de
Zijtaartse toneelvereniging. Uw stem
levert onze vereniging geld op voor
de aanschaf van licht en geluid
tijdens onze toneeluitvoeringen.
Breng Uw stem uit op onze vereniging
tussen dinsdag 3 november t/m donderdag 12 november.
Wij zorgen ervoor dat op zaterdag 12 maart en zondag 13
maart 2016 een prachtige en een goed verstaanbare klucht
ten tonele wordt gebracht.

Stem en steun de JAZ (EGZ)!
Van 3 t/m 12 november krijgen de leden van de Rabobank
Uden-Veghel de gelegenheid om te stemmen op een goed
doel naar keuze. Zo is het ook mogelijk om op de JAZ
(EGZ) te stemmen.
Waarom moet U stemmen?
Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ) zet zich al meer dan 15
jaar in voor de Zijtaartse basisschool kinderen. Elk jaar
organiseren zij in de laatste week van de
basisschoolvakantie de Zijtaartse kindervakantieweek.
Gelukkig kunnen wij elk jaar rekenen op een grote
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hoeveelheid vrijwilligers wat het organiseren al een stuk
makkelijker maakt. Maar we hebben ook een heleboel
materialen nodig zoals bijvoorbeeld: partytenten,
klimmaterialen, pionnen, houten palen, verf etc.
Daarom: steun de JAZ (EGZ) en gun de Zijtaartse kinderen
een geweldige kindervakantieweek!

Beste inwoners van Zijtaart,
Alvast bedankt voor Uw stem!

Stem op Tennisvereniging Zijtaart bij
de Rabobank Clubkas Campagne!
Van 3 tot en met 12 november kunnen leden van de
Rabobank in het kader van de Rabobank
Clubkas Campagne bepalen welke
aangemelde verenigingen een financiële
ondersteuning van de Rabobank zullen
ontvangen.
Tennisvereniging Zijtaart heeft zich voor
de Clubkas Campagne aangemeld met
het doel een bijdrage te verkrijgen in de kosten van
aanschaf van AED apparaat.
De inzet van een dergelijk apparaat is op het tennispark
helaas al een paar maal nodig geweest.
De tennisvereniging heeft een relatief groot aantal oudere
leden voor wie het een geruststellende gedachte is dat in
noodgevallen een AED apparaat direct beschikbaar is.
Wij vragen de leden van Rabobank ons met hun
stem(men) te ondersteunen.
Bij voorbaat dank,
Bestuur TVZ

Ook wij doen met met de clubkascampagne van de
Rabobank. Het geld dat we ontvangen dankzij jullie
stemmen gaat gebruikt worden voor de organisatie van
activiteiten die voor alle jeugd in Zijtaart vrij toegankelijk
zijn, zoals het dorpsspel, de openingsdag en Zijtaart Biedt
Meer. Op deze manier willen wij ons
steentje bijdrage aan de leefbaarheid van
Zijtaart.
Stemmen kan van dinsdag 3 november tot
donderdag 12 november. Er mogen 5
stemmen verdeeld worden, waarvan maximaal 2 op één
vereniging.

Hallo Allemaal
Wij van koor Vivace doen ook mee aan
De Clubkascampagne van de Rabobank!
Tussen 3 en 12 November mogen alle leden
van de Rabobank ziin/haar stem uitbrengen
op een vereniging naar keuze.
Met deze stem geef je 1 euro!
Ga je stemmen? En heb je nog stemmen over?
dan zouden wij graag 1 of 2 stemmen van je
willen ontvangen.
Met de opbrengst kunnen we weer
nieuwe materialen en instrumenten
aanschaffen om nog vele muzikale
jaren door te gaan!
Alvast bedankt
Koor Vivace Zijtaart
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Rabobank Clubkas Campagne
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart
In navolging van voorgaande jaren organiseert de
Rabobank Uden / Veghel ook dit jaar de Rabo clubkas
campagne. Elk jaar wordt een bedrag beschikbaar gesteld
waarbij de 23.000 leden van de Rabobank inspraak krijgen
op de verdeling van het totale beschikbare bedrag. Iedereen
die lid is van de Rabobank krijgt vijf stemmen om in te
zetten op hun favoriete club. De stemperiode loopt van 3
t/m 12 november 2015. Het aantal stemmen die een
vereniging krijgt, is bepalend voor de hoogte van het
bedrag.
Naast enkele andere verenigingen uit Zijtaart heeft ook
fanfare St. Cecilia zich dit jaar opgegeven voor deze
sponsoractie. Dit seizoen is het aantal getalenteerde
jeugdslagwerkers gegroeid naar maar liefst 19 fanatieke
leerlingen. Deze enthousiaste talentjes willen graag thuis
oefenen. Met het geld van de Rabo Clubkas Campagne
willen we snaretroms aanschaffen zodat alle nieuwe
slagwerkers thuis kunnen oefenen. Helaas kunnen we op dit
moment niet alle leerlingen voorzien van een instrument.
De snaretrom is het basisinstrument om de techniek van het
slagwerk onder de knie te krijgen. Als vereniging vinden
wij het investeren in de jeugd belangrijk, de jeugd is
immers ook de toekomst. Dus twijfel niet en geef tenminste
een van uw stemmen aan onze bloeiende muziekvereniging
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart!

Kledinginzameling van
Mensen in Nood.
Donderdag 5 november kunt u de hele dag kleding
brengen bij T.van Kasteren, Biezendijk 26 en in de
container bij J.v.Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18 voor
Cordaid Mensen in Nood:
In mei werd 1750 kg. aan kleding bijeen gebracht. Daarbij
kwam nog de overgebleven kleding van de vlooienmarkt.
Sam’s kledingactie wil iedereen die hieraan heeft
bijgedragen hartelijk danken.
Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund
van Cordaid Mensen in Nood.
Voor meer informatie over Sam’s kledingactie of over de
gesteunde projecten: kijk op www.samskledingactie.nl .
U kunt altijd kleding brengen bij T.van
Kasteren, Biezendijk 26 en in de container bij J.v.Boxmeer,
Pater Vervoortstraat 18.
Joh.v.Boxmeer.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober:
Slavinken

6 halen 5 betalen.

Cordon Bleu

500 gram

€ 6,95

Zwarte piet , zwart geel of groen,
Die discussie gaan wij nu niet doen.
Gezellig gourmetten zoals ieder jaar.
Ik maak het compleet voor u klaar.
Vlees, kruidenboter stokbrood, rauwkost,
sausjes en huzarensalade compleet klaar,
u heeft er verder geen omkijken meer naar.
Je kunt ze weer bij mij bestellen,
je hoeft het maar te zeggen of te bellen.
Ook met Kerst is het gestress voorbij,
u hoeft het maar te bestellen bij mij.
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KBO
AGENDA
Maandag 2 november 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 3 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 5 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 5 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 5 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 6 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 22 oktober:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Tiny v.Kasteren
3. Jan v.d.Oever
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:

197 pnt.
116 pnt.
66 pnt.
65 pnt.
-51 pnt.

Mien Ketelaars

Uitslagen van 26 oktober:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Bert Vissers
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Mien Ketelaars

180 pnt.
103 pnt.
75 pnt.
-23 pnt.

Biljarten KBO Zijtaart 22 oktober 2015
Frans v.Leuken
42 59 - Cor v.Zutphen
Chris v.Helvoirt
19 27 - Rien v.Tiel
Piet v.d.Hurk
38 40 - Mies Gibbels
Jan de Wit
28 29 - Toon Opsteen
Johan v.Zutphen
17 17 - Wim Kremers
Jan v.Uden
17 17 - Frans v.Leuken
Wim v.d.Sanden
45 46 - Jan Rijkers
Willy v.d.Berkmortel 25 25 - Cor Coppens
Wim v.d.Sanden
45 34 - Gerard Oppers
Jan de Wit
28 16 - Johan v.Zutphen
Willy v.d.Berkmortel 25 32 - Wim Kremers
Frans v.Leuken
42 43 - Jan v.d.Oever

1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
3 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Jacqueline Brus & Mien Vissers
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Bert Kanters & Diny Kanters
(8) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
(8) Gerard Bekkers & Hannie Habraken
10 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
11 Jan Rijkers & Cor Mollen
12 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
13 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
14 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Lijn B
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
4 Henk v.d. Linden & Maria Rijken
5 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
6 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
7 Clasien Nolle & Trudy Smulders
8 Lilian Harbers & Rob Harbers
(9) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(9) Hein de Wit & Jo de Wit
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen

60,42
59,38
55,21
54,17
50,35
49,65
48,61
48,26
48,26
46,88
46,53
46,18
44,44
41,67
59,58
57,08
55,42
54,58
53,75
52,92
47,92
45,42
44,58
44,58
43,33
40,83

SPORTAGENDA
VOW Jeugd zaterdag 31 oktober 2015

61 52
29 28
39 26
34 16
25 20
42 43
16 11
22 24
12 6
17 7
25 17
17 18

Senioren Biljartcompetitie Regionaal Zijtaart - Nijnsel
26 okt 2015
Cor v.Zutphen 64 50 - Rien der Kinderen
42 27
Wim v.d.Sanden 47 37 - Martien v.Schijndel 29 34
Toon Opsteen 34 37 - Ad Hurkmans
23 28
Tonnie v.Uden 31 28 - Rien v.d.Eertwegh
22 17
Rien v.Tiel
27 21 - Martien Versantvoort 21 15
Jan v.d.Oever
19 16 - Jo Biemans
15 14
Jan v.Uden
19 5 - Martien v.Zoggel
16 20
Jan Rijkers
17 7 - Martien v.Nuland
15 12
Bridge ZBC 20 oktober 2015
Lijn A
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A1
B1
C1
E2
MA1

thuis
thuis
uit
thuis
thuis

DAW A2
Avesteyn B2
EVVC C1G
Sparta 25 E4
EVVC MA1

14:30u
14:30u
13:00u
9:30u
14:30u

"Zijtaarts Belang"
MB1
MC1
MD1

uit
uit
thuis

Jaargang 25 nr. 05

Rood Wit '62 MB1
Vorstenbossche Boys MC1
HVCH MD1

Vow Senioren zaterdag 31 okt 2015
VOW Veteranen Vrij
VOW Senioren zondag 1 nov. 2015
14:30u VOW H1
11:30u VOW H2
12:00u Schijndel/DE WIT 6
11:00u VOWH 4
10:00u Avesteyn VR1

28 okt. 2015 – 4 nov. 2015

12:30u
13:00u
11:30u

VOW 1
SCMH
VOW 2
Heeswijk VR1

Praktijk voor Psychosociale hulpverlening.
Relatiecounselling, Kindertolk®,
Voetrelfexzonetherapie.

Counselling: Counselling is een
kortdurende vorm van Psychosociale Hulpverlening.
De Counsellor ondersteund en begeleid de cliënt om
zijn/haar leven weer in balans te brengen.

SPORTUITSLAGEN

VOW Senioren
22-10-2015 Festilent
24-10-2015 VOW Veteranen
25-10-2015 Schijndel/DE WIT 5
25-10-2015 VOW VR1

Pro Ballo: Sinds 2005.

Leren omgaan met datgene dat op
je pad komt.

Fiducia 1
Ollandia 2
VOW H3
FC de Rakt 6
VOW VR1

VOW Jeugd zaterdag 24 oktober 2015
Blauw Geel ‘38/JUMBO E8 – VOW E2
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12-1

Kindertolk®: Als Kindertolk® werk ik volgens de Present
Childmethode van Janita Venema
Ik werk met de ouders in het belang van het kind.

Voetreflexzonetherapie: Het doel van VRZT is, d.m.v een
specifieke massage van de voeten, het herstel van het
5 – 0 natuurlijk evenwicht van het lichaam te bevorderen.
2–1
7 - 3 Wil je meer weten over wat Pro Ballo voor je kan
1 - 6 betekenen kijk dan op www.proballo.nl.
Heb je toch nog vragen of in een bepaalde situatie
ondersteuning nodig, neem dan contact met mij op voor een
vrijblijvend intakegesprek.
Pro Ballo
Pauline du Croix-Dekker
Ceciliastr. 4
5465 RZ Zijtaart (Veghel)
Tel: 06-12038442
E-mail: pauline@proballo.nl
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Potgrondactie voor de jeugdoptocht

Lampion maken
vrijdagmiddag 30 oktober
Speciaal voor alle kinderen die geen lid zijn van Jong
Nederland organiseren wij op vrijdag 30 oktober van 14:30
uur tot 16:00 uur een knutselmiddag. Dan mogen al deze
kinderen in ons clubhuis een lampion komen maken (gratis
deelname). Voor ouders staat er die middag koffie en thee
klaar. Als je niet kunt komen, mag je natuurlijk ook thuis
een lampion maken van een oud melkpak of een ander
creatief idee en daarmee deelnemen aan de
lampionnenoptocht. De jongste leden van Jong Nederland
maken tijdens hun clubbijeenkomsten al een lampion.

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 30 oktober
Vrijdag 30 oktober houdt Jong Nederland Zijtaart haar
jaarlijkse
lampionnenoptocht.
Deze tocht is voor
zowel leden als nietleden, alle kinderen van
0 jaar tot en met groep
8 mogen meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.
We verzamelen om 18:30 uur bij ons clubhuis Bij JoNZ aan
de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met z’n allen in een
verlichte tocht door Zijtaart. Bij terugkeer is er voor
iedereen warme chocomel en peperkoek. We hopen dat
jullie allemaal komen en dat we mooi weer hebben. Hoe
meer lichtjes, hoe meer vreugd!
Groetjes
Jong Nederland Zijtaart

Afgelopen jaar hebben we met de potgrondactie een mooi
bedrag opgehaald door het verkopen van potgrond. Aan u is
de kwaliteitspotgrond aan huis geleverd voor een keurige
prijs. De jeugd van Zijtaart heeft een mooi bedrag om te
besteden aan hun creatie voor de optocht van 2016.
Het aantal inschrijvingen in de optocht van de Reigers was
vanuit de jeugd afgelopen jaar beperkt tot 8. Wij hopen dat
we deze inschrijvingen komende optocht allemaal weer
terugzien, omdat we de optocht met zijn allen zo mooi
maken en dat willen we graag zo houden!
Door de mooie opbrengst kunnen we alle jeugd- en
jongereninschrijvingen een mooie bijdrage geven voor de
komende editie van de optocht. Deze bijdrage komt er niet
in geld, maar wel in een bedrag dat gebruikt mag worden
voor materiaal voor de creatie. De contactpersonen van de
groep kunnen contact opnemen met Gerard Hooijmans
(gradje99@hotmail.com) en aangeven wat ze graag willen
hebben voor de creatie van komend jaar. Dat wordt dan in
overleg geregeld !
De volgende bedragen zijn beschikbaar:
De Groep Zonder Naam € 20,00
Buurman & Buurman € 20,00
Raddraaiers € 25,00
De Loltrappers € 25,00
Skon Durskes € 25,00
Powergirls € 25,00
Bende van Seitert € 25,00
Groep 8 € 75,00
Witte Wa!!! € 75,00
Goei Geknoei € 150,00
Wij hopen alle inschrijvingen komend jaar terug te zien in
de optocht van Reigerland en danken iedereen uit Zijtaart
voor het kopen van de potgrond.
We hopen komend jaar (eerste weekend van maart 2016)
wederom op jullie steun bij onze actie!
Kneup
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Winst terug naar inwoners
De stichting heeft geen winstoogmerk en bij voldoende
financiële middelen worden deze ingezet ter bevordering
van de leefbaarheid in de kernen. Het is dus in het belang
van de inwoners zelf dat de kermissen weer een leuk
evenement voor de kern worden. Samen met door de
kernen zelf georganiseerde nevenactiviteiten moeten de
kermissen weer het drukbezochte evenement worden
waar naar uitgekeken wordt.
Bijdrage leveren?
Zelf een positieve bijdrage leveren aan de kermissen en/of
nevenactiviteiten?
Neem dan contact op met Martien Verbruggen, die
namens Zijtaart in de Stichting heeft plaatsgenomen, of
mail naar Stichting Kermissen gemeente Veghel via
stgkermissenveghel@gmail.com.

VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
DRIEBANDEN 2015
Sluitingsdatum inschrijving maandag 9 november.
Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre
zijn nu de driebanders aan de beurt. Van 30 november tot
en met 8 december a.s. zal het Veghels Kampioenschap
Driebanden gespeeld gaan worden in de zaal van het
Stichting Kermissen gemeente Veghel clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
officieel van start
door biljartverenging "Krijt Op Tijd".
Op vrijdag 23 oktober is de oprichtingsakte van de
Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente
Stichting Kermissen gemeente Veghel getekend. Met deze Veghel.
officiële handeling kan de nieuwe stichting echt van start.
De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
Ze gaat de organisatie van de kermissen in de kernen van de hoofdsponsors “Verwegen - van de Gevel - Suijdendorp”
gemeente Veghel onder haar hoede nemen. In het bestuur
en “Van Herwaarden interieurs”.
van de stichting nemen afgevaardigden zitting van de
Inschrijving is mogelijk tot maandag 9 november. Er wordt
dorpsraden uit de kernen Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk,
gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse klassen
Mariaheide en Zijtaart(Evenementengroep). Voor de kern
spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te
Veghel is het Centrum Management vertegenwoordigd.
komen.
Doel
Er kan worden ingeschreven via de website:
Doel van de Stichting Kermissen gemeente Veghel (SKV)
http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren
is het organiseren van de jaarlijkse kermissen in de kernen
verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, tel.
van de huidige gemeente Veghel en deze kermissen naar
(06) 105 853 10.
een hoger plan tillen, om zo de leefbaarheid in die kernen
Inleveradressen: De Bunders 3 of Vensestraat 13.
positief te beïnvloeden. Daarbij wordt gestreefd naar het
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
minimaal budgetneutraal organiseren van attractieve
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35
familiekermissen, om zo een mooie en kwalitatief
45.
hoogwaardige kermis aan te bieden aan al onze inwoners.
We hopen dat eind september 2016 iedereen positief
terugkijkt op de eerste kermis nieuwe stijl.
‘Op zoek naar een keepster’
Kermis Zijtaart
De organisatie van de kermis in Zijtaart was tot en met het
Wij, een gezellig dames handbalteam (Eerde afgelopen jaar in handen van de Evenementengroep. De
Zijtaart) zijn op zoek naar een keepster.
kermis leverde financieel voor Zijtaart jaarlijks zelfs nog
iets op, maar de laatste jaren liep dit wel behoorlijk terug.
Wij spelen de recreantencompetitie in Gemert op
Door mee te doen met de nieuwe stichting kan Zijtaart
zaterdagavond
meeliften en blijft een kermis in Zijtaart beter gewaarborgd.
Lijkt je dit wel wat, laat dan even iets horen!
De organisatie komt met een kermismeester in
professionele handen, waardoor problemen, zoals deze zich
Dames Eerde Zijtaart team
het afgelopen jaar voordeden, voorkomen kunnen worden.

Info: Dianne Brugmans 06-51665576
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De eerste 5.000 euro zijn binnen!
De crowdfunding actie om het uitvoeren van een
maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
mogelijk te maken, begint goed op gang te komen. Na
een aarzelend begin komen nu dagelijks donaties
binnen van verontruste Zijtaartse inwoners. Het bedrag
van € 5.000,00 is inmiddels al ruim gepasseerd.
Tientallen personen en enkele verenigingen hebben al
een bedrag overgemaakt. We zijn er nog niet, maar de
ontwikkelingen zijn hoopvol!
Werkgroep Geen Omleiding N279 bij Zijtaart
een ander. En tegelijk houdt ze toch van hem. Hoe moet ze
dat rijmen ??
Wat kun je doen om het een kind
gemakkelijker te maken:
- duidelijkheid geven wat er gaat
gebeuren (niet mooier maken dan het
is)
Interpunctie
consequent
blijven (veel ouders
Hoe help ik mijn kind bij mijn scheiding?
vinden
dit
moeilijk
vanwege hun schuldgevoel)
Een echtscheiding is voor kinderen een behoorlijk trauma
geduldig
en
beschikbaar
zijn en emoties serieus
en zelfs als kinderen al groot zijn geeft een scheiding veel
nemen
stress en verdriet. Alles verandert bij een scheiding. Soms is
- zoeken naar oplossingen voor bepaalde dingen die
er een verhuizing nodig, allerlei vertrouwde plekken
men mist (bij kleine kinderen: foto langs het bed, of
verdwijnen. Ook aan vaste gewoontes kan niet worden
dagelijks telefoontje met andere ouder)
vastgehouden. Het huisdier wat bij de andere ouder blijft,
troost
bieden
wordt net zo gemist als de andere ouder zelf. Gelukkig kan
de knuffel wel mee op en neer.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Kinderen voelen zich vaak schuldig (misschien komt de
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
scheiding door mij, was ik niet lief genoeg?) of denken te
moeten kiezen (moet ik mama troosten en is papa schuldig tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
of andersom?). Kinderen kunnen zich
ook enorm afgewezen voelen (Waarom
gaat papa zo ver weg wonen? Denkt hij
niet meer aan ons?). Sommige
kinderen worden vervelend, gaan meer
ruzie maken. Anderen worden huilerig
en somber. Weer andere kinderen
trekken zich terug. En er zijn kinderen
waar je niks aan merkt, maar die het
toch heel lastig hebben. Zij willen niet
dat hun ouders en hun omgeving zich
zorgen maken. Ouders vinden het
lastig om deze verdrietige boodschap
over te brengen. Ze voelen zich
ellendig, willen soms hun kind alleen
maar extra verwennen (omdat ze deze
scheiding nu moeten meemaken…).
Begrijpelijk, maar niet verstandig.
Een grotere dochter van 17 jaar is boos
op haar vader, nu ze heeft ontdekt dat
papa al langere tijd een relatie had met
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KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

18 november 2015
KANTINE SPORTPARK DE
VONDERS ZIJTAART

HOOFDPRIJS
€ 250,00
en diverse andere
leuke (geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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Funk van de bovenste plank met DaClick
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
presenteert de Compagnie op zondagmiddag 1 november
een optreden van de funkband DaClick. Ze spelen rauwe
"old school" Funk covers met een lekker dansbare groove.
De bandleden maken uitstapjes naar soul en jazz - maar
alles met een funky touch. Nummers van onder andere
Maceo Parker, Prince, James Brown, Curtis Mayfield, en
Candy Dulfer. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is
open om 14.00 uur. De toegang tot het optreden is gratis,
een vrije gift is altijd welkom.

Expositie ‘HalfOm’ van Trudi van Loon
Op zondagmiddag 1 november om 13.00 uur opent Jan van
Hoof van Kunstgroep De Compagnie op de begane grond
van De Proeffabriek op CHV Noordkade in Veghel, een
expositie beeldende kunst met werk van keramiste Trudi
van Loon. De keramische werken van Trudi van Loon
kenmerken zich door humorvolle en vervreemdende
figuratieve elementen, die je van alle kanten kunt bekijken
om te zoeken naar de functie en het verhaal erachter. De
opening van de expositie wordt muzikaal omlijst door de
formatie Vernice. De toegang tot zowel de opening als de
expositie, die nog te zien is tot 13 december, is gratis.

Workshop: Zijn jongens anders dan
meisjes?
In deze workshop gaan we het oa hebben over:
 Hebben jongens een andere benadering nodig?
 En waar moeten we dan rekening mee houden, waar
moeten we wel onderscheidt maken en waar niet?
 Hoe kunnen we onze jongens helpen op te groeien tot
gelukkige jonge mannen?
Deze workshop is geschikt voor iedereen die te maken heeft
met de opvoeding van jongens, jong en oud.

De Hemelse Zeven Eerde brengen
‘Ruim de tijd’
Eind december is het moment om terug te kijken op een
jaar dat achter ons ligt. En dat is precies wat De Hemelse
Zeven uit Eerde gaan doen. Moedertje Tijd is terug van
weggeweest en samen met haar tijdgeesten wandelt ze door
het afgelopen jaar. Wat gebeurde er in Eerde en verre
omstreken? Kunnen we trots zijn op 2015 of is er nog
ruimte voor verbetering? Op ludieke wijze met soms een
serieuze ondertoon komt alles aan bod met uiteraard de
muziek als rode draad. Op maandag 28, dinsdag 29 en
woensdag 30 december vanaf 20.00 uur brengen zij het stuk
getiteld ‘Ruim de tijd’ geschreven door Hilde van Gompel.
Locatie: Gemeenschapshuis De Brink in
Eerde. De maandag en dinsdag zijn
inmiddels uitverkocht. Kaarten voor
woensdag à € 7,50 zijn te bestellen via
e-mail: ruimdetijd@hotmail.com of via
telefoonnummer (06) 472 065 69.

De workshop wordt gegeven door Ard Luijmes, hij is
jeugdhulpverlener en docent/trainer/coach. In zijn werk en
privé viel hem op hoe weinig specifieke aandacht er is voor
sekseverschillen, daarom richtte hij Centrum La Vita op om
hier iets aan te doen en om jongens te begeleiden. Hij is
medeoprichter van Stichting KoningsHart
Wanneer:
Dinsdag 17-11-2015
Tijd:
Van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf
19.45 uur)
Waar: Oude Raadzaal, Bibliotheek Veghel, Markt 1
Kosten: Geen
Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan kunt u zich
tot uiterlijk 13-11-2015 DEFINITIEF aanmelden. Dit
kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een
email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw
gegevens en het aantal deelnemende personen.
We verzoeken u om uw bevestigingsmail mee te nemen.
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Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
trombose@bernhoven.nl
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Bibliotheekpunt Zijtaart
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Dorpshuis
'Het
Klooster
openingstijden
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
dinsdagmiddag
13.45
– 15.15 uur
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
dinsdagavond
18.00
– 19.00 uur
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum

Prikpost in Zijtaart.

BOODSCHAPPENPLUSBUS
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek
worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is
er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de
deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.
Hieronder het programma van november 2015. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en
op donderdag.

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA OKTOBER 2015
ma

2

di
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3
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vrij
ma
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wo
do

6
9
10
11
12

vrij
ma
di

13
16
17

wo
do

18
19

vrij
ma
di
wo
do

20
23
24
25
26

vrij
ma

27
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8.30-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-17.00 u
9.00-16.00 u
18.15-23.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
9.30-17.00 u
13.00-17.00 u
10.00-17.00 u
12.30-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-17.00 u
13.00-17.00 u
12.30-18.00 u
18.15-21.30 u
10.30-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
12.30-17.00 u
13.00-17.00 u
12.30-17.00 u
11.30-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
12.30-17.00 u
13.00-17.00 u

uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje

Markt Uden
Jumbo Uden
Herfstrit omgeving Groesbeek
Winkelen in Kleef
Liederentafel in Stapperij Veghel
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Udens Duyn, rondleiding en lunch
Jumbo Uden
Klanten bepalen waarheen
DAF-museum Eindhoven
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Winkelen in Arnhem
Jumbo Uden
Rondrit Maashorst + pannenkoek
Alzheimercafé in Veghel
Rondrit Peel en Griendtsveen
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Winkelen bij Maxim’s Mode, Best
Jumbo Uden
Abdij van Berne, bierrondleiding
Kermismuseum Hilvarenbeek
Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Kerstmarkt Coppelmans, Oss
Jumbo Uden

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook
een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.
Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 74 55 78 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50 per
jaar en u krijgt het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis kunt u op uw gemak in het programma
uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken
tijd komt de bus voorrijden.
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich vanaf 28 oktober elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur
opgeven.
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KBO Zijtaart
Wat moeten we weten over
Elektrische Fietsen?
Al geruime tijd zal u zijn
opgevallen dat in het straatbeeld
steeds meer elektrische fietsen
verschijnen. Elektrische fietsen die
men in de tegenwoordige tijd ook
wel E-bikes noemt. Wat zijn de
voordelen van een bepaald type
maar zeker zo belangrijk is ook wat
de nadelen van sommige fietsen zijn.
Er zit veel muziek in zulk soort fietsen en het is heel
belangrijk om je vooraf goed te laten informeren. Want
welke vragen moeten beantwoord worden? Vragen als: Wat
voor ritjes gaan we met de E-bike maken? Hoeveel
ondersteuning wilt u bij het trappen? Welke accu en motor
passen daar het beste bij?
Op maandag 2
november om 10.00
uur kunt u komen
meepraten en
informatie opdoen
tijdens het Onderonsje
in het Klooster in Zijtaart. Wij hebben Mirjan van Gorkum
van de Fietswinkel Zijtaart bereid gevonden om deze
maandagmorgen ons mee te nemen in de wereld van de Ebikes. Zij zal ons aan de hand van enkele modellen
vertellen over de mogelijk- en onmogelijkheden die er zijn.
Deze morgen wordt een uitgelezen voorbeeld van wat een
Onderonsje kan opleveren; namelijk samen praten over de
ervaringen die andere deelnemers inmiddels hebben
opgedaan.
Natuurlijk willen we ook antwoord op misschien wel de
belangrijkste vraag: welke e-bike fietst het prettigst? Dus
het is vooraf duidelijk: het zal zeker een informatieve
morgen worden. Kom gerust luisteren en meepraten als u
erover denkt zo’n fiets aan te schaffen of misschien wilt u
wel andere mensen deelgenoot maken van u ervaringen.
Mirjan zal na een korte inleiding de mogelijkheden en
onmogelijkheden met ons bespreken!
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 november 2015 van 10.00
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tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen mee te praten over de mogelijkheden
omtrent E-bikes
U komt toch zeker ook?
Leden Rabobank Uden Veghel stemmen op hun favoriete
clubs

Stemperiode Rabobank Clubkas
Campagne van start
Op 3 november start de stemperiode van de Rabobank
Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Uden Veghel
bepalen dan hoe de bank een deel van de winst verdeelt
onder een groot aantal verenigingen en stichtingen in de
regio. Stemmen kan tot en met donderdag 12 november.
Al sinds jaar en dag gaat een deel van de winst van
Rabobank Uden Veghel naar het lokale verenigingsleven.
Vorig jaar kregen de leden van de bank voor het eerst een
stem in de verdeling ervan, via de Rabobank Clubkas
Campagne. En ook dit jaar werkt het zo. Door te stemmen,
helpen leden van Rabobank Uden Veghel hun favoriete
clubs om een mooi bedrag te verzamelen.
Stemperiode van start
De 256 deelnemende clubs hebben nog heel even de tijd om
campagne te voeren. Rabobank Uden Veghel telt ongeveer
23.000 leden. Zij ontvangen hun unieke stemcode op
dinsdag 3 november per post. Elk lid mag vijf stemmen
verdelen en iedere stem is 1 euro waard. Van de vijf
stemmen per lid, mogen er maximaal twee naar dezelfde
club gaan.
Clubkas Campagne doel
De clubs die voor de Clubkas Campagne in aanmerking
kwamen, hebben zich de afgelopen weken aangemeld. Bij
hun aanmelding gaven zij aan welk doel ze willen
realiseren met de opbrengst: het Clubkas Campagne doel.
Een overzicht van alle deelnemende clubs én hun Clubkas
Campagne doelen staat op de website:
www.rabobank.nl/udenveghel.
De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne wordt
medio januari 2016 bekendgemaakt tijdens een feestelijke
avond voor alle deelnemende clubs.
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Twitter
mee met
#rccudenveghel

Rabobank
Clubkas
Campagne

Laat uw stem
horen en steun het
verenigingsleven!

Stem van 3 tot en met 12 november op uw favoriete clubs!
Lid van Rabobank Uden Veghel? Breng uw stem uit tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne en steun het lokale verenigingsleven. Binnenkort ontvangt u per post
een persoonlijke stemcode waarmee u van 3 t/m 12 november uw stem uitbrengt.
U helpt hiermee uw favoriete clubs bij het realiseren van hun doelen. Kijk op onze
website voor een overzicht van alle deelnemende clubs.

www.rabobank.nl/udenveghel

Een aandeel in elkaar
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