WOENSDAGAVOND OPENBARE VERGADERING
Beste inwoners van Zijtaart,
Vanavond (4 november 2015) is de openbare vergadering van de Dorpsraad.
Aanvang: 20:00 uur, In de ontmoetingszaal van Het Klooster.
De agenda hebben we vorige week gepubliceerd, maar bij deze wijzen wij nogmaals op het
belang van uw aanwezigheid i.v.m. de actuele ontwikkelingen voor ons dorp.
We vernemen graag meningen en standpunten van inwoners m.n. over de
verkeersproblematiek. Daarom zien wij vanavond graag een ruime belangstelling.
Dorpsraad Zijtaart

Parochievergadering voor Zijtaart en Eerde
18 november om 20.00 uur in Het Klooster te Zijtaart
Onder het motto `Samen werken/samen kerken` organiseert het bestuur van de
H.Franciscusparochie van Veghel drie openbare bijeenkomsten over de toekomst van deze
parochie in het algemeen en de daarbij behorende negen geloofsgemeenschappen in het
bijzonder. Het bestuur van de parochie hoopt dat betrokken parochianen mee willen
denken. Uiteraard binnen de kaders die het Bisdom `s-Hertogenbosch stelt. Op deze
avonden zal de noodzaak om tot aanpassingen te komen onderbouwd worden, vervolgens
zullen ze met de aanwezigen in gesprek gaan over mogelijke aanpassingen voor de
toekomst.
Iedereen die zich hierbij betrokken voelt, is van harte welkom.
Werkgroep Onder De Toren Zijtaart en Eerde

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. J.van Lankvelt- van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha;
Hans van Zoggel (nms. de vrienden); Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Overl.oud.
Henst- Vogels en overl.fam.leden; Grard en Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny (nms.
ZLTO); Harrie van Boxmeer (nms.Kath.Bond van Ouderen); Riek van Zutphen- Daniëls en
overl.fam.leden; Wim van der Burgt en overl.familie van der Burgt en Timmers; Evert
Bosch (vanw. verjaardag); Marietje van der Linden- van Schaijk, Hans van Zoggel en
overl.familieleden.
Gedoopt: Jelle: zoon van Wilco en Yvonne van Tiel- van Boxtel

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

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
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
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.
Verloren: Zonnebril in koker tussen Zijtaart en
Veghel, koker met rode strik. Gaarne terugbezorgen
bij Raaijmakers Drukwerk
Verloren: Dinsdagavond rond 20.15 uur ben ik in
Zijtaart mijn bril verloren, het is een rode bril. Gaarne
terugbezorgen bij Raaijmakers Drukwerk

INFORMATIE-AVOND BEDEVAART
NAAR ROME EN ASSISI
Onze Franciscusparochie gaat samen
met de buurparochies van het dekenaat
op bedevaart naar Rome en Assisi ter
gelegenheid van het Heilig Jaar 2016.
Deze bijzondere bedevaart vindt plaats
van 22 tot 30 oktober 2016.
Woensdagavond 11 november is er om
20.00 uur in de Heilig Hartkerk (Vondelstraat 9 te Veghel)
een informatie avond over deze bedevaart. Aan de orde
komen onder andere de aanleiding en opzet van deze
bedevaart, het programma van de bedevaart, het verblijf in
Rome en Assisi, mogelijkheden voor gezinnen en de kosten
van de reis. Aan de hand van een powerpoint presentatie
doorlopen wij de hele bedevaart. Uiteraard is er
ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.
Naast de flyer met informatie over de bedevaart van ons
dekenaat is nu ook het inschrijfformulier beschikbaar.
Beiden zijn op de infoavond voorhanden. Verdere
informatie over de bedevaart vindt u op de website:
www.heiligeodaparochie.nl.
U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.

‘Op zoek naar een keepster’
Wij, een gezellig dames handbalteam (Eerde - Zijtaart)
zijn op zoek naar een keepster.
Wij spelen de recreantencompetitie in Gemert op
zaterdagavond
Lijkt je dit wel wat, laat dan even iets horen!
Dames Eerde Zijtaart team
Info: Dianne Brugmans 06-51665576
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6 Nov. 19.30u. Buurtcompetitie
Keezen 2e avond en Spellenavond:
Ticket to Ride Nederland!
Komende vrijdagavond gaat de 2e ronde
van start van de succesvolle
buurtcompetitie Keezen. Iedereen wordt
ruim op tijd binnen verwacht: we starten
om 20.00u. precies. Dit om binnen de
gestelde tijd 3 rondes te kunnen spelen.
Nieuwe teams.
Er kunnen nog nieuwe teams ingeschreven worden. Het
team start weliswaar met 0 punten, maar met wat
behendigheid en uiteraard het broodnodige geluk kan men
de achterstand nog inlopen. Er zijn tenslotte reeds
ingeschreven teams die hun eerste punten óók nog moeten
binnenkrijgen, dus alles is nog mogelijk. (Liefst inschrijven
aan de zaal of via Zes!
Spellenavond.
Er staan weer veel spellen klaar. Speciaal aanbevolen: het
leuke spel Ticket to Ride Nederland. Een mooie variant op
eerdere spellen. Nog niet gekozen voor een leuk
gezelschapsspel voor Sint of Kerst? Kom even langs en leer
het gevraagde spel spelen. WIJ ZIJN ER VOOR!
Zes! van EGZ EvenementenGroep Zijtaart

BYTZ AVOND
Wanneer: vrijdag 27 november
Hoe laat: 20.00 – 23.00 uur
Verzamelen: Dorpshuis
Entree: € 2,00
Zin in een avondje chillen met wat vrienden en
vriendinnen? Kom dan op 27 november naar BYTZ! Deze
avond kun je gamen, tv kijken, spelletjes spelen en nog veel
meer. Nodig je vrienden en vriendinnen snel uit en hopelijk
zien we jullie dan.
Verzekerd van een gezellige avond!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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Stem bij de Rabobank Clubkas Campagne op
de Zijtaartse Verenigingen !
Ook dit jaar organiseert Rabobank Uden-VeghelBoekel, evenals afgelopen jaar, de Rabobank Clubkas
Campagne.
Wat is er veranderd?
De Rabobank is gestopt 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 was hiervoor een
budget van € 110.000,00 beschikbaar. Het budget voor
2015 is nog niet bekend. Het bedrag wordt verdeeld
over alle verenigingen/stichtingen in het gebied van
Rabobank Uden-Veghel-Boekel en zich hiervoor
hebben aangemeld.
Hoe wordt het sponsorbudget verdeeld?
Alle circa 23.000 leden van de bank kunnen stemmen
op alle ingediende aanvragen.
De leden krijgen ieder 5 stemmen die elk minimaal €
1,00 waard zijn. Dit betekent dat een lid minimaal €
5,00 mag verdelen over alle ingediende aanvragen. Je
mag maximaal 2 keer stemmen op dezelfde
vereniging.

Hoe kun je stemmen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen op 3 november
een brief met een persoonlijke stemcode. Met deze
code kan tussen 3 en 12 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
In januari 2016 is er een finaleavond waar alle
bedragen kenbaar worden gemaakt.
De deelnemers
In 2015 hebben zich 12 Zijtaartse verenigingen
aangemeld waarop u kunt stemmen:
• Carnavalsvereniging De Reigers – Invulling
jeugdmiddag en / of avond voor ouderen
• Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) –
AED-apparaat voor het buitengebied
• Evenementen Groep Zijtaart – Aanschaf diverse
materialen voor de kindervakantieweek
• Fanfare St. Cecilia - Instrumentarium voor onze
jeugdleden om thuis te oefenen
• Jong Nederland Zijtaart - De organisatie van
activiteiten die voor alle jeugd in Zijtaart vrij
toegankelijk zijn, zoals het dorpsspel, de openingsdag
en Zijtaart Biedt Meer
• Ruitersport Zijtaart – Nieuwe eb- en vloedbodem
in de rijhal in verband met stof en veiligheid van de
paarden
• Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf van een AED
voor het tennispark
• Tourclub Straal Open – Festiviteiten
jubileumweekend voor leden en alle inwoners van
Zijtaart
• Vivace – Aanschaf van standaarden, instrumenten,
mappen en muziek
• WTC Zijtaart – Organisatie Fietscross
• Zijtaartse Toneelvereniging – Aanschaf van licht
en materialen voor tijdens de toneeluitvoeringen
• ZOV Zijtaart Biedt Meer – Organisatie braderie
Zijtaart Biedt Meer
Iedere stem is sponsorgeld waard, gebruik uw
stemcode om op ons te stemmen!!!
Bedankt namens de deelnemende verenigingen
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KBO
AGENDA
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag

9 november 13.30 uur Regio biljarten
9 november 13.30 uur Kaarten
10 november 09.30 uur Seniorenkoor
10 november 12.00 uur Eetpunt
10 november 13.00 uur Vrij biljarten
10 november 14.00 uur Line dansen
11 november 13.30 uur Kienen
12 november 09.00 uur Wandelen
12 november 12.00 uur Eetpunt
12 november 13.00 uur Competitie biljarten
12 november 13.30 uur Kaarten
13 november 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
De uitslagen van 29 oktober:
Jokeren:
1. Tiny v.Kasteren
2. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Mien Ketelaars
KBO Biljarten ondering 29 okt 2015
Frans v.Leuken
42 50 - Wim v.d.Sanden
Cor Coppens
22 22 - Tonn Verbruggen
Piet v.d.Hurk
38 44 - Cor v.Zutphen
Gerard Oppers
12 13 - Toon Cissen
Jan Rijkers
16 19 - Tonnie v.Uden
Jan v.Uden
17 22 - Frans v.d.Broek
Jan de Wit
28 32 - Jan v.d.Oever
Toon Opsteen
34 30 - Rien v.Tiel
Rien Kemps
33 28 - Mies Gibbels
Willy v.d.Berkmortel 25 15 - Johan v.Zutphen
Chris v.Helvoirt
19 30 - Wim Kremers
Tonn Verbruggen
23 24 - Toon Cissen
Bridge ZBC 27 oktober 2015
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Henk v.d. Linden & Jo Verhoeven
9 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
10 Mien Vissers & Riet Koevoets
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
12 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
13 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts

45
23
61
70
31
21
17
29
39
17
25
70

41
17
52
51
35
23
15
16
18
5
23
71

70,00
59,58
57,08
52,08
51,25
50,83
50,00
49,17
45,42
43,75
42,92
40,00
37,92
59,90
59,06
58,96
55,10

5
6
7
8
9
10
11
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Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Hein de Wit & Jo de Wit
Maria Rijken & Tonny Rijkers
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel

Bridge KBO Zijtaart 30 oktober 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
(3) Theo van Dijk & Toos van Dijk
(3) Cees v. Hout & Riet v. Hout
5 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
8 Bert Kanters & Diny Kanters
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
13 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
14 Cor Mollen & Geert Putmans
15 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
Lijn B
1 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
3 Mien Verhoeven & Mien Vissers
(4) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(4) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
7 Joke van der. Burgt & Henk v.d. Linden
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
10 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
13 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen

52,29
50,94
44,27
43,96
43,23
41,67
40,63

57,22
56,25
54,86
54,86
53,61
52,43
52,15
49,24
48,96
48,68
48,61
47,43
46,18
39,93
39,58
57,92
57,08
55,00
53,33
53,33
50,83
48,75
48,33
47,92
45,00
44,58
44,17
43,75
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SPORTAGENDA
V.O.W Programma jeugd Zaterdag 7 November 2015
A1
uit
Gemert A3
15:00u
B1
uit
Schijndel/DE WIT B4 15:00u
C1
uit
Handel C1G 12:30u
C2
thuis DVG C2
13:00u
D1
uit
Handel D1
11:00u
E1
thuis Blauw Geel'38/JUMBO E4
9:30u
E2
thuis Rhode E7G
9:30u
F1
uit
Venhorst F1 10:15u
MA1 uit
RKSV Heeze MA1
14:30u
MB1 thuis Vitesse '08 MB1
14:30u
MC1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MC1 13:00u
MD1 uit
Volkel MD2 10:15u
ME1 uit
Vorstenbossche Boys ME1
10:30u
MF1 thuis St Michielsgestel F2 10:30u
Programma senioren 8 November
VOW H1
uit
Mariahout
14:30u
VOW H2
uit
Avesteyn 4
12:00u
VOW H3
thuis DVG 5 10:00u
VOW H4
uit
Irene 3 10:00u
VOW VR1
Thuis EVVC VR1
11:00u
Programma senioren 7 November
Veteranen
uit
Gemert
15:30u
Veterinnen
uit
Erp Veterinnen 16:30u

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november:
In de ton staon praoten is niks voor mij,
van werken in mijn winkel daarvan word ik blij.
Of ik ’t brood nou zelf bak of niet,
’t belangrijkste is dat U ervan geniet.
Er is die avond over van alles en nog wat gesproken,
en de volgende dag in mijn winkel is ’t nog eens
besproken.
Vlees, kaas, zuivel, soepen en brood,
tot ziens in mijn winkel en fijn dat U
van de kletsavond genoot.

Kip boomstammetjes 5 voor € 4,95
Filetburgers 6 halen 5 betalen
Kip cajun reepjes 500 gram voor € 3,95
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SPORTUITSLAGEN
Uitslagen jeugd 31-10-2015
VOW A1
DAW A2
VOW B1
Avesteyn B2
Udi '19/Beter Bed C5
VOW C1
VOW E2
Sparta 25 E4
Rood Wit '62 MB1
VOW MB1
Vorstenbossche Boys MC1 VOW MC1
VOW MD1
HVCH MD1
Uitslagen senioren 1-11-2015
VOW H1
Fiducia 1
VOW H2
Ollandia 2
Schijndel/De Wit 6
VOW H3
VOW H4
FC de Rakt 6
Avesteyn VR1
VOW VR1

2
5
13
8
6
2
3

4
1
0
4
0
1
7

4
0
6
2
6

0
1
0
1
2

Leef je zaterdag 7 november uit op de
landelijke Natuurwerkdag!
Zaterdag 7 november 2015 organiseert LandschappenNL
weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het
groen. Vorig jaar deden er meer dan 14.000 mensen mee,
en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht
die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een
opknapbeurt te geven.
Op de Natuurwerkdag kan iedereen van jong tot oud onder
begeleiding aan de slag op ruim 400 locaties. Onder het
motto ‘Leef je uit!’ vinden uiteenlopende activiteiten
plaats die per locatie verschillen. Van onder andere
poelen schoonmaken tot bomen knotten, fruitbomen
snoeien en grienden afzetten.
In Veghel wordt door het IVN een activiteit
georganiseerd; wilgenknotten in het Aa dal. We starten
om 9.30 uur vanaf fietspad van Kruigenstraat in het
Ham Havelt. Aanmelden voor de Natuurwerkdag kan
op www.natuurwerkdag.nl
Meedoen en aanmelden
Wil jij er ook bij zijn op de Natuurwerkdag 2015? Kijk
dan voor meer informatie over locaties en aanmelden
op www.natuurwerkdag.nl. Per locatie is er een
beperkte deelname mogelijk. Dus meld je snel aan!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Fer Kalis, (0413) 34 13 48; e-mail fam.kalis@home.nl

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis)
aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend
is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45
uur.
De prikpost is er niet alleen voor
trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt
moet worden via de huisarts of specialist kan men ook
naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook
ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch
Centrum Bernhoven Voor alle openingstijden en
locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Rabobank Clubkas Campagne, stem
op WTC-ZIJTAART.
Beste mensen, dit jaar doet WTCZijtaart mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne.
Van 3 tot en met 12 november
kunnen de leden van de Rabobank 5
stemmen uitbrengen op hun
favoriete clubs. Het aantal stemmen
dat een vereniging krijgt is bepalend
voor de hoogte van het bedrag. Zoals u allemaal wel bekend
is organiseert WTC-Zijtaart elk jaar op kermiszaterdag de
WTC-Zijtaart Jeugdfietscross. Een leuk, sportief evenement
voor de Zijtaartse jeugd dat dit jaar alweer voor de 33e keer
georganiseerd wordt. De financiële bijdrage uit deze
campagne willen wij gebruiken voor dit geweldige
evenement wat al jaren een mooie happening is in ons
mooie dorp met een geweldig verenigingsleven!
Dus stem op WTC-Zijtaart met de Jeugdfietscross en
bezorg de Zijtaartse jeugd een onvergetelijke dag, en
vergeet uiteraard niet te stemmen op de andere
deelnemende Zijtaartse verenigingen.
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een bezoek aan het Rabobank kantoor hebben we ze kunnen
overtuigen! Op aangeven van Rabobank hebben we
'motorclub' vervangen voor 'toerclub'.
Jubileumweekend
Wij zullen de opbrengst van de Rabobank Clubkas
Campagne gaan gebruiken om het jubileumweekend, ter ere
van het 20 jarig bestaan van Straal Open, voor de leden,
gasten en de inwoners van Zijtaart tot een onvergetelijk
weekend om te toveren.
KUNNEN WE OP UW STEM(MEN) REKENEN?

De Rabobank Clubkas Campagne óók
voor de Zijtaartse Ondernemers
Vereniging:

Ook de Zijtaartse Ondernemersvereniging in de race voor
de Rabobank Clubkas Campagne. Onze doelstelling: Elk
jaar organiseren wij voor heel Zijtaart en ver daarbuiten een
gezellige braderie: “Zijtaart Biedt Meer”. Voor deze
braderie zijn we als vereniging elk jaar druk in de weer om
er een gezellige dag van te maken voor jong en oud en al
wat er tussen zit. Dit kost ons veel tijd maar ook een aardig
duitje: De Firma die voor ons de kraampjes regelt. Alle
Alvast bedankt,
attracties die we de kinderen gratis aanbieden. De gratis
WTC-ZIJTAART
loterij met ballonvaart en andere leuke prijzen op het einde
van de middag. De vergunning die aangevraagd moet
worden. De dranghekken die gehuurd moeten worden. De
MC Straal Open doet mee aan de
oldtimerrit. Promotie materialen en advertenties in de
Rabobank Clubkas Campagne!
plaatselijke kranten. Kortom we
kunnen elke stem gebruiken om u in 2016 en komende
Zoals vele Zijtaartse clubs en verenigingen doet ook Straal
jaren weer een leuke “Zijtaart Biedt Meer” aan te
Open mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Om dat tot
bieden!!!!!!!!!
een succes te maken hebben we uw hulp nodig!
Hoe werkt het?
Ieder lid van Rabobank Uden-Veghel krijgt op dinsdag 3
november een persoonlijke stemcode (met uitleg) welke op
internet gebruikt kan worden. Iedereen krijgt de
mogelijkheid om in totaal 5 stemmen te verdelen, maar per
club/vereniging mogen dit er maximaal 2 zijn. Dit betekent
dat je, als je alle stemmen wilt gebruiken, op 3 clubs moet
stemmen. Voor iedere stem ontvangt de club een klein
bedrag. Stemmen kan tussen 3 en 12 november.
Toerclub Straal Open
Als je Straal Open gaat zoeken in de
stemmodule kun je ons vinden onder de naam
‘Toerclub Straal Open’. Inderdaad! Dat klinkt
anders dan je gewend bent! Als MC Straal open
waren we op voorhand al uitgesloten van
deelname, want in het reglement staat namelijk:
‘De volgende verenigingen/stichtingen komen
niet in aanmerking voor deelname aan de
Rabobank Clubkas Campagne; Activiteit dat
gezien kan worden als gevaarlijke sport (bijv.
motorclubs, jagersverenigingen) of te maken
heeft met dierenleed (bijv. hengelsport)’.
Natuurlijk hebben we als bestuur van Straal
Open laten zien dat wij helemaal niet gevaarlijk
zijn/gevaarlijk doen. Na mailen, telefoontjes en

Verder bieden wij onze plaatselijke verenigingen een gratis
kraampje om zo hun club/vereniging
de gelegenheid te geven zich te promoten tijdens de
braderie.
Dus beste leden van de Rabobank steun onze vereniging en
stem op de Zijtaartse Ondernemers Vereniging. U kunt
stemmen van dinsdag 3 november t/m donderdag 12
november.
Onze hartelijke dank voor uw stem!!!!!!
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Jeroen Bosch:
De Marskramer,
Museum Boymans van
Beuningen,
Rotterdam

Proeftrainingen voor nieuwe leden
500 jaar Jeroen Bosch

Alle jongens en meisjes die voor 31 december 2015 5 jaar
of ouder zijn en zin hebben om te gaan voetballen kunnen
vanaf woensdagavond 11 november deelnemen aan 3
proeftrainingen. Voordat je start met de training moet je je
naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via email) aan:
Patrick van Asseldonk, tel. (0413) 35 56 64
Email: jeugdbestuur@vow.nl

Lezing door Ton Rietbergen en Gabriël van Asseldonk.
Woensdag 25 november (deel 1) en het vervolg op
woensdag 9 december 2015. Aanvang: 20.00 uur.
Volgend jaar staat ’s-Hertogenbosch geheel in het teken
van de viering van de 500ste sterfdag van de grote
Bosschenaar en internationaal bekende kunstenaar Jeroen
Bosch. Een buitengewoon grote en boeiende tentoonstelling
zal de hoofdmoot zijn van het jaar, met natuurlijk nog veel
De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 11, 18 en 25
meer activiteiten rondom zijn persoon.
november van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Lezing over Jeroen Bosch in 2 delen
Wie kent niet de gedrochten en duivelse figuren van Jeroen
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Bosch? Menige carnavalsoptocht of Brabantse dag wordt
gesierd door vreemde wezens, ontsproten aan de
Patrick van Asseldonk
scheppingsdrang van Jeroen Bosch.
Jeugdbestuur VOW
Ton Rietbergen zal, aan de hand van het complete werk van
Jeroen Bosch, een en ander gaan verduidelijken en
interpreteren. Dit gaat gebeuren in de grote zaal van “Het
Klooster” op bovenstaande dagen. Met een projectie over 2
schermen en uitgelichte details zal het een prachtige
voorbereiding zijn op het intensiever beleven van de
werken van Jeroen Bosch. Niet alleen beelden, maar ook
muziek en literatuur spelen een rol bij de presentatie. Dit
alles om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de tijd
van Jeroen Bosch. Daardoor kan men zijn scheppingen
beter volgen en waarderen. Immers: rond 1500 stond de
wereld zowat op z’n kop: vreselijke rampen teisterden de
landen en steden, de Christelijke kerk raakte in een crisis,
(Luther gaf in 1517 het startsein voor het protestantisme) en
de ontwikkelde mens raakte in de ban van het humanisme
en de Klassieke Oudheid.
Beide lezingen vormen één geheel. De eerste avond zal
gaan over zijn leven en vroege werken, zijn
inspiratiebronnen en voorlopers. De tweede lezing zal zijn
hoofdwerken tot onderwerp hebben: o.a. de “Tuin der
lusten”, “De hooiwagen”, en “De aanbidding der drie
koningen”. Natuurlijk worden ook zijn navolgers
besproken, waarvan Pieter Brueghel uiteraard de
voornaamste is.
Iedereen is welkom. Wel even aanmelden: het aantal
plaatsen is beperkt.
Aanmelden via ton.rietbergen@hotmail.com of telefonisch
(0413) 36 76 27. Bij overtekening zullen de lezingen in
januari 2016 worden herhaald.
De kosten: Entree: totaal € 12,00 voor de 2 zittingen,
inclusief een pauzedrankje.
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VOW - Fiducia 4-0 (2-0)
1 Nov. 2015

Dominerend VOW pakt 3 punten
Vandaag in het zonnetje VOW Fiducia. Vanaf minuut 1 was
duidelijk dat VOW deze wedstrijd
wilde winnen. Maar toch was er na
een kwartier de grootste kans voor
de mannen uit de Rips: in een 1 tegen 1 situatie was Niek
van Zutphen de uiteindelijke winnaar, keurige save. Na een
half uur voetballen was het eindelijk zo ver. Met een diepe
bal van René van Zutphen was het Rick vd Linden die met
een keurige lob de 1-0 in de touwen werkte. VOW
domineerde volledig in de 1e helft en gaf achterin weinig
tot niets weg. Een diepe bal van Bart vd Laar en Michel
Tielemans werd naar de grond gewerkt: penalty! Dit
buitenkansje wist Bart vd Oever keurig te verzilveren: 2-0.
Rust.

4 nov. 2015 – 11 nov. 2015
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Na rust gingen we door waar we gebleven waren. De bal
ging keurig van voet tot voet (Barca). De 3-0 kon daarom
ook niet uitblijven. Na een flinke aanslag op Bert v Erp was
het de man in het geel die de bal
terecht op de stip legde. Wederom
was het casanova Bart vd Oever die
koelbloedig raak schoot: 3-0. Na een
wissel van de special one was het
Tom vd Oever die het vertrouwen terug betaalde in een
knappe goal: 4-0.
Al met al een eenvoudige overwinning voor de oranje witte.
Op naar de derby volgende week uit naar Mariahout.
® Jeroen Bosch

Pupil van de week: Nina Brugmans

VOW Highlander Mudrace 24-4-2016
zoekt vrijwiliggers:
De organisatie van de VOW Highlander Mudrace 1e editie
is op zoek naar vrijwiliggers. Wie heeft er op zaterdag 23
april en of zondag 24 april 2016 tijd en zin om wat hand- en
spandiensten te verrichten voor de VOW Highlander
Mudrace. We zoeken voor veel zaken nog vrijwilligers, dus
mocht je tijd en zin hebben om mee te helpen met de 1e
editie van deze mooie run meld je dan aan via e-mail:
vow.mudrace@hotmail.com of telefonisch bij: Alco
Brugmans 06 -131 657 85 of John de Wit 06 - 101 842 65.
Op zaterdag 23 april gaan we in de loop van de middag het
parcours opbouwen. Op zondag 24 april zullen eerst de
kleintjes een klein parcours lopen en de volwassenen zullen
daarna starten met een groter parcours. Het begeleiden bij
de obstakels en het weer afbreken van het parcours zullen
op deze dag de werkzaamheden zijn.

Alvast bedankt voor de aanmelding, organisatie
VOW Highlander Mudrace:
Alco, Petra, Dorienne, Nicole,
Pieter Jan, John
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Een keer per maand Samen Eten
De wintertijd is weer ingegaan, de periode van lange
avonden is aangebroken. In die donkere wintermaanden
trekken mensen zich terug in hun eigen huis. Om hen de
gelegenheid te geven om af en toe eens gezellig en
vrijblijvend anderen te ontmoeten, organiseert Vivaan
“Samen Eten”. In dienstencentrum De Peppelhof,
Wilgenstraat 15 in Veghel zijn op donderdag 12 november
om 17.30 uur voor het eerst de tafels gedekt. Iedereen die
wil aanschuiven is van harte welkom. Op deze eerste avond
sluit de menukaart naadloos aan op de lange, donkere
avonden; de gasten krijgen voor € 6 een stamppottenbuffet
voorgeschoteld. In verband met het bestellen van het eten
dienen gasten zich van tevoren aan te melden. Dat kan tot 5
november bij Vivaan, telefoonnummer (0413) 367309.
voor iedereen
Het is de bedoeling dat Samen Eten iedere maand open
gaat, steeds op de tweede donderdag van de maand, aan het
einde van de middag. De activiteit is niet specifiek voor
alleenstaanden bedoeld. Iedereen is er welkom, jong en
oud, singles en stelletjes, kinderen en hun ouders, mensen
uit de buurt of van verder weg. Elke maand wordt een menu
samengesteld rond een bepaald thema. De inspiratie voor de
thema’s is in vele richtingen te vinden. Seizoenen of een
naderende feestdag kunnen de aanleiding vormen, maar ook
landen bieden de mogelijkheid om aantrekkelijke gerechten
op te dienen en zelfs kleuren kunnen gerechten en
aankleding van de ruimte met elkaar verbinden. Gasten
kunnen zich op 12 november aanmelden voor de volgende
maand.

Dolly I beg your Pardon in De Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel presenteert de Compagnie op zondagmiddag 8
november een optreden van de het damestrio ‘Dolly I
Beg your Pardon’. Dir originele trio zingt meerstemmig
eigen nummers met invloeden van country & bluegrass
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.
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overtuiging gebracht worden. Daarnaast speelt de band
eigen bewerkingen van Amerikaanse traditionals en
nummers van o.a. Gillian Welch, Ricky-Lee Jones en de
Dixie Chicks.
Festivals
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd; vooral heel veel
optredens op de meest uiteenlopende plekken. Zo waren de
dames te zien op tientallen festivals in Nederland maar ook
in Frankrijk en Servie . Verder bij de Johnny Cash
memorial in het Klokgebouw in Eindhoven en als
voorprogramma van Rowwen Heze en Israel Nash. Ook
mochten zij het bezoek van de Koning en de Koningin aan
Gelderland opluisteren. Maar ook het kleine, intieme
podium is voor Dolly I beg your pardon interessant. Met
plezier vermaken zij het publiek in huiskamer, tuin of cafe
en werden gevraagd voor talloze feestjes. In 2013 bracht de
band een prachtige cd uit met de titel Homebound. De
eerste editie hiervan is ondertussen bijna uitverkocht. Bij
optredens zingen de dames rondom 1 microfoon zoals dat
in bluegrass gebruikelijk is.

Café Brein Herpen: Ontdek je
mogelijkheden!
Op donderdagmiddag 12 november is er een extra
bijeenkomst van Café Brein Uden/Oss in Herpen. Café
Brein is een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH
kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval,
hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie
op www.nahnobrabant.nl.
Ontdek je mogelijkheden. Dat is het thema van de extra
bijeenkomst van Café Brein in het Bloesem Theehuis
(onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a in Herpen. We
geven op een actieve en ontspannen manier invulling aan
dit thema, waarbij we gebruik maken van ieders eigen
mogelijkheden èn de mogelijkheden van het Bloesem
Theehuis.
Café Brein start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30uur) en
duurt tot 16.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn, en MEE Noordoost Brabant

Dolly I beg your pardon bestaat uit Corina Golsteyn,
Mariska Petrovic en Ines van Deursen. Dit charmante
Bibliotheekpunt Zijtaart
damestrio deelt een grote liefde voor Amerikaanse
openingstijden
akoestische muziek als bluegrass en country. Wat het meest Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
13.45
– 15.15 uur
opvalt is de sprankelende meerstemmige zang maar ook dat
dinsdagavond
18.00
–
19.00 uur
zij zichzelf begeleiden op gitaar, mandoline, banjo en
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
contrabas. Dolly I beg your pardon schrijft eigen nummers,
liedjes die je raken omdat ze recht uit het hart komen en vol
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UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2015
Datum trekking: 26 oktober 2015
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2015.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014.

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
1057446
1411843
0171847
1156647
0803533
0621383
0321679
0026135
1069568
0749612
0270836
0962350
1059677

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0322405
0815521
1168830
0370501
0937701
1127555
0184136
0679548
0851442
1009706
0721956
0418361

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
16440
€ 100,00
27e prijs
56683
€ 100,00
28e prijs
30102
€ 100,00
29e prijs
8774
€
50,00
30e prijs
6559
€
50,00
31e prijs
4378
€
50,00
32e prijs
795
€
15,00
33e prijs
009
€
15,00
34e prijs
436
€
15,00
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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kleine spullen, zodat hij het gevoel had dat er ook iets van
hem bij was. Toch bleef dat knagende gevoel van “niet
thuis” zijn. Ze trouwden en kochten samen een woning. Hij
dacht dat alles nu was opgelost. Toch voelde hij zich niet
vrij om haar kinderen te vragen hun spullen op te ruimen.
Te lange tijd had hij zich geschikt en zich nergens mee
bemoeid, tegelijk ergerde hij zich steeds meer.
Enkele keren was het al tot een uitbarsting gekomen. Haar
kinderen waren erg geschrokken van zijn boosheid. Ze
begrepen het niet. Ook hadden ze geen idee wat ze nog
meer “fout” deden in zijn ogen. Toen hij mij vertelde van
welk gedrag hij last had, vroeg ik hem: weten de kinderen
dat ook? Hij had er nooit iets over gezegd. Zijn vrouw zei
meteen: ik denk echt niet dat ze weten dat jij je daar aan
stoort! Zij had steeds het gevoel dat soort dingen voor hem
te moeten zeggen, maar eigenlijk werd ze er ook een beetje
moe van…. Ze had het gevoel steeds te moeten schipperen,
met iedereen rekening te moeten houden. Ik gaf hen een
voorbeeld hoe dit soort dingen bespreekbaar gemaakt
konden worden. Het loopt nu prima in hun
gezin.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Jongens jeugd VOW nemen voortouw
in supportersactie:
Op zaterdag 31 oktober 2015 hebben diverse spelers van
VOW uit de E1, D1 en C1 het voortouw genomen om een
Ik dacht dat ik me nu w«l thuis zou gaan voelen
leuke supportersactie neer te zetten voor de verkiezing
leukste amateurclub van Nederland. Het was de 3e
Na een geleidelijke kennismaking besloot John bij Marieke weekopdracht alweer voor VOW en het is wederom een
leuk filmpje geworden. De jongens gingen gekleed in een
in te trekken. Waarom nog langer wachten. Het ging goed
oranje Bavariajurkje, en aangevuld met pruiken, toeters en
met hen en de kinderen zouden vanzelf wennen. Wanneer
bellen stonden ze langs de lijn de meisjes van het elftal
je ook gaat samenwonen…. het is altijd een periode van
MD-1 aan te moedigen.
wennen voor kinderen.
Al snel merkte hij dat hij het gevoel had er niet bij te horen. Zie voor het resultaat: https://youtu.be/c-QIA9XZflc
De kinderen knuffelden met hun moeder, ruzieden met hun Afgelopen maandag werd tijdens de uitzending van Coen &
Sander op 538 de uitslag weer bekend gemaakt:
moeder, en hij nam daar geen deel aan. Hij had het gevoel
dat dat niet kon.
VOW is maandag 2 november 2e geworden in de
Ook als hij rondkeek in huis: niets was van hem, alleen zijn
verkiezing
van leukste amateurclub van Nederland
kleding. Ze kochten samen een kastje en nog wat andere
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Meisjes D-1 in het
nieuw!
Onlangs zijn nieuwe shirts overhandigd
aan het MD-1 team van VOW. De
sponsoring van VOW MD-1 is voor de
komende jaren aangegaan door de
Zijtaartse onderneming Bodeminzicht
van de familie Gloudemans. Deze
Zijtaartse ondernemer heeft met het
bestuur van VOW een overeenkomst
getekend voor de komende drie jaar.
Michel en Wendy willen met deze
sponsoring aangeven dat zij VOW een
warm hart toedragen en dat het
verenigingsleven in het dorp Zijtaart
hen wat waard is. Michel is bij VOW
geen onbekende en gelukkig voor

VOW heeft hij nu deze stap gemaakt. De speelsters van het

MD-1 team en de begeleiding gaven aan blij te zijn met
deze mooie geste en de leider sprak de woorden: “Wij
hopen dat de Bodem niet inzicht komt, want wij
willen zicht op een hoge klassering”, de eerste
resultaten zijn inmiddels gehaald. Na een dankwoord
aan Wendy en Michel, uiteraard vergezeld van
bloemen, is het eerste shirt officieel overhandigd. Het
bestuur en de spelers van VOW willen hierbij
Bodeminzicht nogmaals bedanken voor dit spontane
initiatief. Het is en blijft een goed maar ook
noodzakelijk gebruik binnen de voetbalsport dat
teams gesponsord worden en
gelukkig kennen we ook bij
VOW zulke sponsors. Michel
en Wendy nogmaals bedankt.

