Dorpshuis Zijtaart presenteert:
“Uitgescheept” en “Junior Songfestival On Tour”
Zoals eerder bekend gemaakt brengt het Dorpshuis ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan
op vrijdagavond 28 oktober entertainer Rob Scheepers (Sterksel) met de try-out van zijn
one-man-theatershow “Uitgescheept”. Op zaterdagmiddag 29 oktober is er een speciaal
middagprogramma van het “Junior Songfestival On Tour” met Rachel, de winnares van
het Junior Songfestival in 2011.
Voor beide evenementen zijn nog kaarten beschikbaar bij Hetty’s Dorpswinkel, het
UITpunt in Veghel en natuurlijk het Dorpshuis.
Een kleine toelichting op het programma voor de kinderen. Het “Junior Songfestival On
Tour” is een twee uur durende interactieve show, waarbij de kinderen worden meegenomen
op een muzikale reis. Hits uit het verleden komen natuurlijk voorbij, maar ook de
populairste nummers van dit moment. De show wordt gepresenteerd door Rachel Traets.
Rachel zal worden begeleid door een DJ en haar eigen danscrew. Stilzitten is er dus niet bij!
Entreekaarten voor vrijdagavond kosten € 15,00 per stuk (inclusief één consumptie) en de
entreekaartjes voor zaterdagmiddag kosten € 3,00, maar dit is inclusief twee consumpties
(dus in feite gratis). Begeleiders vanaf 18 jaar hoeven deze middag géén entree te betalen.
Voor beide activiteiten zijn onder het motto van “Wie jarig is trakteert!” gratis kaartjes te
winnen via het facebookpagina van het Dorpshuis.
Voor meer informatie mail naar dorpshuis@zijtaart.nl of kijk op
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Martina Vervoort-van Kessel;Jaargetijde Herman Rovers;
Overl.ouders Verbruggen-Ketelaars; Bets van Zutphen-van Nunen (nms.Kath.Bond van
Oud.); Jaargetijde Jan Schoenmakers en zoon Johan; Overl.ouders van Rijbroek-van
Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Overl.ouders van Asseldonk-van Kessel
Gedoopt:
Lynn; dochter van Ton en Sabine van Bakel-van der Linden
Dries: zoon van Jeroen en Anne van Eert-van Baast
Overleden: Senna: dochter van Mark en Bianca van der Heijden-Kievit
Mededeling:
Zaterdag 15 oktober a.s. is er om 10.00 uur een koffie- en ontmoetingsochtend in de
pastorie van de Lambertusparochie in Veghel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen
die in hun nabije omgeving iemand aan de dood hebben verloren. Er zal ruimschoots
gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tevens zal er informatie gegeven
worden over een gespreksgroep voor rouwenden die in november van start gaat.

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

Nieuws van de Dorpsraad

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.

Extra openbare vergadering.

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: 06-22496798.
Gezocht Elftal
Functie eisen: Feest gericht, geen 8 tot 5 mentaliteit, zware
fysieke arbeid mag geen probleem zijn. Onderdanige
karaktereigenschappen. Wij bieden: een gezellige
werkomgeving , alcohol nuttigen tijdens het werk is geen
probleem, u krijgt een hoofddeksel van de zaak , jagen op
het werk is niet nodig.
Reacties graag op telefoonnummer (SMS mag ook!! ) (06)
424 075 47.
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DONDERDAG 6 oktober a.s. om 20:30 uur
in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis Het Klooster.
De agenda is als volgt:
1 Presentatie van concepten zienswijze op de
NRD-MER N279 Veghel-Asten
2 Vervolgafspraken inzake dit onderwerp
3 Rondvraag betreffende onderwerp N279
4 Overige mededelingen:
-plaatsen van AED’s in ons dorp
-stand van zaken inrichten dorpspleintje
-stand van zaken percelen Edith Stein-locatie
-eventueel wat er verder nog ter sprake komt.
5 Afsluiting
Graag zien wij weer een mooie opkomst van
belangstellende dorpsgenoten tijdens deze bijeenkomst. Tot
aanstaande donderdag (morgenavond).

Opstellen zienswijze

Zoals besproken kan iedereen een zienswijze
(bezwaarschrift) opstellen aangaande de plannen ombuiging
N279, vastgelegd in “De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau: MER-N279 Veghel-Asten” en in te zien via
www.brabant.nl/terinzage
Aanstaan de zondag gaan we met z’n
Een zienswijze kan op twee manieren worden ingezonden:
allen naar De Maashorst voor een
digitaal of schriftelijk.
herfstwandeling.
Digitaal via het e-formulier bij de notitie of schriftelijk
Met 3.500 hectaren is De Maashorst het
naar: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten,
grootste aaneengesloten natuurgebied in
Postbus 90151, 5200 MC ´s Hertogenbosch.
Noord-Brabant waar veel te zien is. Er zijn bossen maar
Concepten zienswijze worden besproken in onze extra
ook open stukken met heide, stuifduinen, poelen, vennen en vergadering van donderdag 6 oktober a.s. om 20:30 uur in
moerassen. Je kunt er allerlei dieren tegen komen zoals
ons dorpshuis.
reeën, eekhoorntjes, kikkers, padden, goudhaantjes,
De situatie zoals die tot nu toe bekend is en gepresenteerd
roofvogels en spechten, maar ook Wisenten, Taurossen en
tijdens de inloopbijeenkomsten van 15 sept. jl. is als volgt:
Exmoor pony’s. De meeste dieren zijn al begonnen met de het onderzoeken van alternatieven bij Veghel, wat het
voorbereiding op de winter, verzamelen voedsel of krijgen volgende inhoudt:
nieuwe veren om er straks warm bij te zitten. Maar ook
1 Een geoptimaliseerd bestaand tracé van de huidige
beginnen de bomen te verkleuren en zullen er al
N279 door Veghel
paddenstoelen te zien zijn.
2 Een omleiding bij Veghel tussen Zijtaart en langs
Om dit allemaal te zien gaan we zondag 9 oktober zelf
bedrijventerrein Foodpark en Doornhoek met een
kijken. Zorg dat je om 08.00 uur bij het Klooster bent. We
kruising van de Zuid-Willemsvaart.
vertrekken van daaruit met de auto naar De Maashorst.
Bij deze laatste optie zijn er 2 varianten: over het kanaal of
met een tunnel eronder door.
Uit de presentatie is gebleken, dat elke optie
van de omleiding zal worden getraceerd
Wij willen iedereen bedanken voor de woorden tussen de kom van ons dorp en buurtschap
Doornhoek.

Zijtaarts Jeugdnatuurvereniging:
Herfstwandeling

van steun en aanwezigheid rondom het afscheid
van onze dochter Senna van der Heijden.
Mark en Bianca van der Heijden
en
Mari en Phil van der Heijden en familie

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze
website www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Beste mensen
Twee weken geleden kondigde Hetty aan, te gaan stoppen met haar winkel.
Nu zijn we heel blij jullie te kunnen mededelen dat de winkel voortgezet zal
worden door Brood en Banket v.d. Rakt uit Keldonk.
Antoine en Marga v.d. Rakt zullen hun best gaan doen om de winkel zoveel
mogelijk op dezelfde voet door te laten gaan.
Hetty

Ad en Gerrie

Uitwisselingsconcert
Fanfare St. Cecilia Zijtaart met
Koninklijke muziekvereniging Sempre
Crescendo Middelharnis

Antoine en Marga

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2016

In café-zaal-biljart De Stapperij is op woensdag 5 oktober
a.s. om 18.45 uur de officiële opening van het Veghels
Kampioenschap libre 2016. Van 5 t/m 14 oktober zullen de
53 deelnemers volop actief zijn in de zaal van “De
Stapperij”. Op de 3 biljarts die daar opgesteld staan, zal
beslist gaan worden wie de Veghels Kampioen libre 2016
Fanfare St. Cecilia wil u van harte uitnodigen voor het
gaat worden en volgend jaar Veghel mag
uitwisselingsconcert van aanstaande zaterdag 8 oktober met vertegenwoordigen in de strijd om de supercup. Op vrijdag
Koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo. Deze
14 oktober zal de finaleronde gespeeld worden.
muzikale ontmoeting is in het Dorpshuis te Zijtaart en beide De organisatie is in handen van biljartvereniging “Krijt Op
orkesten staan o.l.v. Albert John Vervorst en komen uit in
Tijd”. Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje
de 1e divisie.
te komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige
toernooi.
St. Cecilia zal de avond openen met hun
concoursprogramma wat op zaterdag 26 november gaat
plaatsvinden in Zutphen. Hier gaat onze fanfare weer
voor een mooie eerste prijs om de 1e divisie te kunnen
handhaven. Dit uitwisselingsconcert zal de eerste try out
zijn!
Sempre Crescendo sluit de avond af, zij spelen een vijftal
werken waaronder The Lord of the Rings en Hymn of the
Highlands. Het belooft een gevarieerde, muzikale avond
te worden waar beide verenigingen het beste van zich
zullen laten horen. U bent allen welkom om hiervan te
komen genieten!
Wanneer: 8 oktober 2016
Tijd: aanvang concert 20.00 uur (19.45 uur zaal open)
Waar: Dorpshuis Zijtaart
Entree: gratis
Met vriendelijke groet,
Fanfare St. Cecilia Zijtaart

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Kaarten 3 halen 2 betalen
Kip-champignon schnitzels
5 halen 4 betalen
.
Runderlappen 4 voor € 6,95
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KBO

Bridge ZBC’01 27 sept 2016
Lijn A

AGENDA
Maandag 10 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 10 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 11 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 11 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 11 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 11 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 12 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 13 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 13 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 13 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 13 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 oktober 13.30 uur: Bridgen

1
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
64,17
2
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
57,92
3
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
56,67
4
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
54,58
5
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
52,08
6
Ria Swinkels & Riet v. Hout
50,00
7
Jan Rijkers & Anny v.d. Hurk
48,75
8
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
47,08
(9) Clasien Nolle & Trudy Smulders
45,00
(9) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 45,00
11
Ria Veldhuis & Mien Vissers
44,58
12
Bert Kanters & Diny Kanters
44,17
13
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
40,00
Lijn B
1
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
61,98
2
Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
58,75
3
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
58,23
4
Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
54,58
5
Lilian Harbers & Rob Harbers
50,52
6
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
50,00
7
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 49,79
8
Hein de Wit & Jo de Wit
48,44
9
Fien Rooijakkers & Tonny Rijkers
46,35
10
Anneke Jans & Maria Pepers
40,63
11
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
30,73

KAARTEN
Uitslagen van 29 september:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Marjo Vissers
3. Lenie Henst
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Bert Vissers
KAARTEN
Uitslagen van 3 oktober:
Jokeren:
Mientje Raaymakers
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Majo Rovers
3. Lenie Henst
Poedelprijs:
Karel Bekkers
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt.

136 pnt.
94 pnt.
84 pnt.
75 pnt.
–13 pnt.

135 pnt.
154 pnt.
68 pnt.
62 pnt.
- 30 pnt.

bridge KBO 30 ept
Lijn A
1
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
64,58
2
Bert Kanters & Diny Kanters
58,85
3
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
53,65
4
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
50,00
5
Lida v. Houtum & Jo v.d. Tillaart
49,48
6
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
47,40
7
Piet Thijssens & Riek Rijkers
45,83
8
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 44,27
9
Mien Verhoeven & Mien Vissers
43,75
10
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
42,19
Lijn B
1
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
68,75
2
Bert v. Helvoort & Mari v.d. Steen
58,75
3
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
56,88
4
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 55,73
5
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
54,38
6
Nellie Phillipsen & Liesbeth van Dijk
53,13
7
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 52,50
8
Ad Koevoets & Riet Koevoets
51,04
9
Toon Gevers & Maria Rijken
36,98
10
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
34,90
11
Tonny Rijkers & Jo v. Boxtel
34,38
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 9 oktober, Munnekens Vinkel,
pauze in Vinkel “’t Venster”, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 12 oktober, Raamvallei Beers, pauze in
Landgoed de Barendonk, vertrek 9.00 uur.
V.O.W. Jeugd 8 okt. 2016
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis

VOW JO19-1 14:45u
HVCH JO17-4 14:30u
DVG JO15-2
13:00u
VOW JO15-2 11:30u
ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO13-1G VOW JO13-1
11:30u
Rhode JO11-5G
VOW JO11-1 10:30u
VOW JO11-2 Schijndel/DE WIT JO11-5
9:30u
Irene JO11-2
VOW JO11-3 9:00u
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3
VOW JO9-1
10:15u
Avanti'31 JO9-6
VOW JO9-2
10:30u
VOW JO9-3M
Mariahout JO9-4G 10:30u
VOW MO19-1
SJVV MO19-1 14:30u
Blauw Geel'38/JUMBO MO19-1
VOW MO19-2 14:45u
VOW MO15-1
SV Venray MO15-1
13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1
VOW MO15-2 13:00u
VOW MO13-1
Schijndel/DE WIT MO13-1 11:30u
VOW MO11-1
Margriet MO11-3 9:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3

VOW JO17-1
VOW JO15-1
UDI'19/Beter Bed JO15-5

VOW Senioren 8 okt 2016
16:30u
FC Uden

VOW Veteranen

VOW Senioren 9 okt 2016
14:30u WHV 1
11:30u VOW H2
11:30u RKVV Keldonk 3
11:00u VOW H4
12:00u OSS'20 VR1

VOW H1
Mariahout 5
VOW H3
RKVV Keldonk 4
ST VOW/WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
TV Zijtaart
Uitslagen Externe competitie
TV Afferden 1 - Dames Donderdag
Heren 50+ - TC Metzpoint 1
Gemertse LTV - Dames Vrijdagavond
Heren Vrijdagavond - Tv De Reek
Dames Zaterdag - TC Tilburg 10

4-0
1-3
1-3
4-0
4-0

VOW Senioren 1 okt 2016
Rhode
VOW Veteranen
VOW Senioren 2 okt 2016
VOW H1
Maliskamp 1
Avesteyn 5
VOW H2
VOW H3
Erp 6
Ollandia 3
VOW H4
ST VOW/WEC VR1 NLC'03 VR1
VOW Jeugd 1 okt. 2016
VOW JO19-1
- Rhode JO19-3
Festilent JO17-2
- VOW JO17-1
Ollandia JO15-1G
- VOW JO15-1

3-3
5-1
1-2
2-0
2-0
5-2

4 - 4
4 - 2
0 - 4

VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7
VOW JO13-1
- UDI'19/Beter Bed JO13-5
VOW JO11-1
- Schijndel/DE WIT JO11-3
Rhode JO11-7G
- VOW JO11-2
VOW JO11-3
- Avanti'31 JO11-5
VOW JO9-1
- Avanti'31 JO9-4G
VOW JO9-2
- HVCH JO9-8
Rhode JO9-7G
- VOW JO9-3M
Hapse Boys MO19-2 - VOW MO19-1
VOW MO19-2
- Nooit Gedacht MO19-1
Rood Wit'62 MO15-1 - VOW MO15-1
VOW MO15-2
- Volkel MO15-1
Vorstenbossche Boys MO13-1- VOW MO13-1
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO11-2 - VOW MO11-1

2 - 2
8 - 1
5 - 3
4 - 5
13 - 0
0 - 1
0 - 1
0 - 1
0 - 7
afgelast
0 - 9
1 - 2
0 - 10
12 - 0
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juiste plek stond en de trekker overhaalde: 5-0. Wat een
luxe en verdiend!

Jeugdleden fanfare Sint Cecilia Zijtaart
doen mee aan jaarlijkse Grote Clubactie
Op donderdagavond 6 oktober zullen onze jeugdleden bij
u aan de deur komen. Zij gaan rond met loten van de
Grote Clubactie, een landelijke loterij. Deze loterij is
voornamelijk bedoeld om verenigingen financieel te
steunen; 80% van de prijs van ieder verkocht lot gaat
namelijk direct naar de vereniging.
Wij hopen met het enthousiasme van onze leden op uw
steun te mogen rekenen bij deze actie, zodat we een mooie
resultaat kunnen neerzetten. De opbrengst van de actie
komt ten goede aan onze jeugdleden. De opbrengst gaat
besteed worden aan Proms4Kids waarvoor een
commissie van de fanfare al volop bezig is met de
voorbereidingen.
Indien u op een ander moment dan bovengenoemde datum
loten wil kopen, kunt u altijd terecht bij de penningmeester
Ruud Cissen of een van de leden van onze vereniging. De
verkoopperiode loopt door tot 7 december. Op 8 december
is bekend wat het winnende lot is naast vele andere prijzen.
De hoofdprijs is € 100.000,00. Voor meer informatie surft u
naar https://clubactie.nl/home.
Wij danken u bij voorbaat!
Namens het bestuur van fanfare St. Cecilia,
Ruud Cissen, penningmeester
Tel (06) 117 742 24

VOW - Maliskamp 5-1 (5-0)
2 okt 2016

VOW overtuigend naar 3 punten
Vandaag op een regenachtig sportpark de Vonders, kwam
Maliskamp op bezoek. Een 'onbekende' tegenstander voor
VOW.
Na het eerste Fluitsignaal waren de eerste 2 kansen voor
Maliskamp. Een uitstekend keepende Niek wist met 2
prachtige reddingen de 0-0 te handhaven. Na ruim 10
minuten een vrije trap halverwege de 16 meter. Ruudje
schuift de bal beheerst de 16m in en Dorus tikje terug,
maar nu vooruit achter het standbeen, scoort prachtig de
1-0. Dit was het sein voor VOW om vol op de aanval te
blijven spelen. Dit werd beloond na 20 min. Een bal werd
in de 16m tegen de hand van een speler van Maliskamp
geschoten en dit betekende een penalty. Bart vd Oever
wist hier wel raad mee: 2-0. Na 25m een keurig aanval en
wist Tom vd Oever werkelijk prachtig en beheerst de 3-0
binnen te werken bij de tweede paal. Nog geen 5 min
hierna wederom een penalty voor de Seitaartse oranje
brigade. Bart vd Oever bleef wederom ijzig koel en dit
betekende de 4-0. De koek was nog niet op en na
wederom een goede aanval was het 'Tommeke' die op de

De tweede helft was beduidend minder van VOW kant.
VOW koos te haastig voor de lange bal en wist de bal niet
makkelijk in de ploeg te houden. Dit leverde wat kansjes op
voor Mailskamp, maar gelukkig stond hun vizier niet op
scherp. Na 60 min toch de 5-1. Een aanvaller van
Maliskamp besluit te vallen over onze sluitpost Niek en
krijgt een penalty; 5-1. Hierna kansen over en weer; maar
de score zou niet veranderen. Al met al een zeer verdiende
overwinning op basis van een effectieve team prestatie
in de eerste helft.
Volgende week spelen onze VOW mannen bij WHV in
loosbroek (waar supporter Tom vd Linden meer over
weet). Wederom een 'pittige pot', waar we vol vertrouwen
naar uit kijken.
@ Jeroen Bosch
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Keezen buurtcompetitie van start!
Vrijdag 7 oktober 20.00 uur. Het Klooster.
Zaal open vanaf 19.30 uur.
Al 28 teams hebben zich ingeschreven voor
de buurtkeezen competitie 2016 – 2017.
Een geweldig succes!
Het razend populaire spel hier in Zijtaart,
kan met een gloedvolle start aan het seizoen beginnen.
Mooi dat ook nieuwe teams zich hebben aangemeld!
Hoewel er uiteraard maar één winnaar uit de competitie
tevoorschijn zal komen, is gezelligheid en ontmoeting voor
állen een belangrijk doel van onze speelavonden.
Tot vrijdagavond 19.45 uur kunnen (enkele) teams zich nog
opgeven: er is ruimte voor zo’n 30 teams. Als er dus nog
teams plannen hebben, dan kunnen zij zich tijdig melden bij
de wedstrijdleiding of een bericht te sturen naar
zeszijtaart@gmail.com
Deelnemende teams
Bosrecht
Soffelt
Rond de Bulte
Leinderondweg/Hoolstraat
Rudebroek (2)
PEP Team
De Akkertjes
Vier
Grootveld (1)
Pater de Koningstraat
Rudebroek (1)
PasOpperKes
M&M vd Doornhoek
Pater Vervoorstraat 1
Pater Vervoorstraat 2
Krijtenburg (1)
Krijtenburg (2)
Krijtenburg (3)
Krijtenburg (4)
Krijtenburg (5)
Krijtenburg (6)
De Straot
Buurvrouw en Buurvrouw
Meester vd Venstraat
Weievenseweg
BCC
Bresser
Buurman en Buurman
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leefgebied en hun voedsel, de muizen. De lezing begint
om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.
Omdat uilen en muizen ‘s nacht actief zijn, zijn ze bij veel
mensen niet zo bekend. En niet bekend betekent vaak: niet
geliefd. Maar dat kan zomaar veranderen. Niet toevallig
hebben uilen en muizen een bijzondere relatie: muizen
vormen het belangrijkste gerecht op het uilenmenu. Veel
muizen eindigen als harig pakketje in een uilenmaag. Gaat
het slecht met de muizen, dan gaat het slecht met de uilen.
Uilen zijn qua lichaamsbouw prachtig aangepast om
muizen te kunnen vangen, terwijl muizen toch zo’n
watervlugge beestjes zijn, met geweldig goede oren en
ogen. Hoe doen ze dat?
In ons land zijn er verschillende soorten uilen en heel wat
soorten muizen. Er zijn ook ‘muizen’ die niet tot de
knaagdieren horen, helemaal geen muis zijn dus. Elk
hebben ze een eigen plek in de natuur, hun eigen ‘niche’.
Muizen in soorten en maten, elk met hun eigen leefgebied,
hun eigen voedselvoorkeuren en bijzonderheden. Zo zijn er
muizensoorten die een winterslaap houden, andere die
voedselvoorraadjes aanleggen. Na deze voordracht zegt u
niet meer zomaar dat u ‘een muis’ gezien hebt, maar dat u
in het bos een rosse woelmuis zag of een dwergmuis, die
als een mini-aapje in een rietstengel klom.

“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

KOLONISTEN EVENT in NOVEMBER

UILEN EN MUIZEN

Momenteel is “Zes!” bezig met het voorbereiden van een
uniek “KOLONISTEN van CATAN” speelevenement.
Het idee is om op een zaterdag in november vanaf 16.00
uur te starten met het spelen van het spel der spellen:
KOLONISTEN van CATAN, na Monopoly het meest
gespeelde spel sinds jaren. Ook de vele varianten van
“KOLONISTEN van CATAN” zullen aan bod komen!
Nadere info volgt binnenkort.
“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

lezing Annemarie van Diepenbeek
Donderdag 13 oktober 20.00 uur – 22.00 uur
Op donderdag 13 oktober laat Annemarie van
Diepenbeek in een lezing in het verenigingslokaal van
natuurvereniging IVN, Buitendonk 3 in Veghel, u
kennismaken met de uilensoorten van Nederland, hun
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VERDRIET KUN JE NIET ALLEEN
VERDRAGEN…….
Rouwen is hard werken.…….
Rouwen is leren omgaan met al de gevoelens en emoties
die een ingrijpende gebeurtenis als de dood van iemand die
dicht bij je staat, met zich meebrengt.
Rouwen is het leven aanvaarden zonder deze persoon in je
nabijheid.
Rouwen is de overledene emotioneel een andere plaats
geven in je leven.
Rouw is (ook) liefde met terugwerkende kracht.
Op zaterdag 15 oktober 2016 is er een
ontmoetingsochtend voor rouwende mensen.
Deze vindt plaats in de pastorie van de Lambertusparochie
in Veghel, Burg. de Kuijperlaan 1,
aanvang 10.00 uur.
Naast ontmoeting zal er informatie gegeven worden over
een lotgenotengroep die in november van start gaat. U bent
van harte welkom op deze ochtend.
…..VERDRIET KAN ANDERS WORDEN ALS MENSEN
MEEDRAGEN
Kent u een rouwende in uw omgeving die
behoefte heeft aan steun, maak deze dan attent op
de ontmoetingsbijeenkomst.
Steunpunt Rouw Veghel

Een goede vraag over….verwerking
Wanneer heb je iets nou eigenlijk verwerkt?
Deze vraag werd me onlangs gesteld door
iemand die bij mij voor een heel ander probleem
kwam. Soms zijn er dingen in je verleden
gebeurd die nog steeds meespelen. Dat kan iets
uit je jeugd zijn, maar soms ook van iets wat
onlangs gebeurd is.
Ik vond het een goede vraag die mij ertoe bracht
hierover eens wat dingen op een rijtje te zetten.
Want als zo’n vraag gesteld wordt, kun je daar
vaak niet ineens op antwoorden.
Je wilt er niet over praten (òf je kan er niet
over ophouden): bij een verwerkt probleem
kun je er gemakkelijk over praten, maar
hoef je het er niet steeds over te hebben.
Je wordt plotseling overvallen door
negatieve gevoelens (kunnen ook
lichamelijke kwaaltjes zijn, zoals plotselinge
duizeligheid of hoofdpijn in bepaalde
situaties).
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Je behandelt je kinderen zoals je zelf door je ouders
behandeld bent, terwijl je je juist had voorgenomen
een heel andere moeder/vader te worden.
Je bent getrouwd met iemand die lijkt op je vader of
moeder of loopt steeds tegen dezelfde problemen aan
omdat je dezelfde fouten maakt, of verkeerde types
aantrekt.
Je onderdrukt lastige emoties òf je doet dat totdat dit
uiteindelijk niet meer lukt: je krijgt plotselinge
huilbuien of woede uitbarstingen.
Je krijgt de neiging tot verslavingsgedrag (eetbuien,
alcohol, drugs, gokken, roken).
Je hebt negatieve gevoelens: je denkt dat je dingen niet
kunt, niet durft, je denkt dat je niet goed genoeg bent.
Je wordt passief.
Hoe meer kenmerken voor jou gelden, hoe belangrijker het
wordt om er wat aan te doen. Soms kun je zelf niet zien dat
je worstelt met problemen uit je verleden. Meestal zijn er
mensen in de omgeving die dit veel duidelijker zien. Vaak
wordt het niet gewaardeerd als een partner, een goede
vriend/vriendin je hierop wijst. Het is echter geen teken van
falen om hier aandacht voor te vragen. Integendeel: ik zou
zeggen: gun jezelf die luxe om het aan te
pakken. Je wordt er een stuk gelukkiger van!
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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Aan de vooravond van de verkiezingen voor de
nieuwe gemeente Meierijstad een korte serie
over de partij die nooit is weggeweest uit
Veghel en nu weer onder eigen naam op de
kieslijst verschijnt: de PvdA. In deel 2 de oudfractieleiders Jan Poels en Willem Meuleman.
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Vluchtelingenwerk, was
actief vakbondsman,
voorzitter van de
ondernemingsraad van Mars
en deed veel meer. “Een
katholiek gezin, ja. En zelf
toch sociaaldemocraat in
hart en nieren. Natuurlijk
ben ik het niet met alles
eens wat er nu landelijk
gebeurt. Regeren met de
VVD, het zou mijn keuze
niet zijn geweest. Maar
weglopen bij de PvdA, nee
dat doe ik niet. De partij zit
in mijn genen.”
Meuleman (58) denkt daar
hetzelfde over. “Als iets me
niet aanstaat, wil ik
proberen dat van binnenuit
te veranderen.” Hij is
geboren en getogen in
Hasselt, Overijssel, in een omgeving met sympathie voor de
Gereformeerde Bond. Mannenbroeders strak in het geloof.
Op zijn achttiende werd hij lid van de PvdA, die het linkse
geluid in de gemeenteraad van SGP-stad Hasselt vertolkte.

Asfalt
In 1983 kwam Meuleman naar Veghel. Acht jaar later
debuteerde hij in de raad. “In de beginperiode speelde het
tracébesluit voor de A50. Weer een stuk asfalt erbij. Toch
Speerpunt? De zorg natuurlijk!
hebben we ons als PvdA daar sterk voor gemaakt. Het was
een ontsluiting, heel hard nodig voor de Veghelse industrie.
Van een verslaggever
Zouden we tegen zijn geweest, zoals bijvoorbeeld de SP
Hij voelde het onlangs wéér. Toen bezocht Jan Poels de
toen, dan zouden we tegen de vooruitgang voor Veghel zijn
ledenvergadering. Het ging daar, vooruitkijkend naar
geweest.”
Meierijstad, over campagne voeren en verkiezingen. “Mijn Tegenover dat asfalt stond ook behoud van groen. Poels
bloed ging stromen”, zegt Poels, die eind dit jaar 88 wordt. herinnert zich dat hij tegen de bouw van museum
“Ik zou zo weer mee willen doen. Langs de deuren,
Bevrijdende Vleugels aan de Vorstenbosscheweg was. De
prachtig. Het lukt echter niet meer. Maar als de PvdA straks natuur moest blijven. Ze hebben er naderhand zelf bomen
hier op de Markt gaat staan of waar dan ook, dan wil ik
geplant. Dat PvdA-bos staat er nog altijd. En, trots: “Een
erbij zijn.”
van de allereerste dingen die ik in de raad kon regelen: een
Bij zijn afscheid van de gemeenteraad in 1998
steunfonds voor mensen die het moeilijk hadden.”
karakteriseerde partijgenoot Willem Meuleman hem als een
bevlogen mens. Aan die bevlogenheid hebben de jaren nog Speerpunt
niet geknabbeld. “Ik heb altijd iets willen betekenen voor
Ze blikken ook vooruit, naar Meierijstad. Waarvoor de
de mensen die het zelf niet redden.”
PvdA zich moet inzetten? In koor: “De zorg”. Poels: “De
Dertien jaar zat Poels in de Veghelse raad, Meuleman
regering heeft de rotzooi op het bordje van de gemeentes
vijftien jaar. Voor de PvdA en in zijn laatste periode als
gegooid. Maar in Veghel hebben we de thuiszorg wél goed
fractieleider van Hart voor Veghel, de partij waarin
geregeld. Ik heb dat zelf ervaren, ik hoor het ook van
sociaaldemocraten en andere progressieve krachten zich
anderen.”Meuleman ziet hier het voordeel dat je als
hadden verenigd. “Het raadlidmaatschap vergt veel tijd en
landelijke partij hebt tegenover plaatselijke groeperingen.
vraagt heel veel geduld. Je moet openstaan voor geluiden
“Wij kunnen ervaringen uitwisselen, van elkaar leren, bij
uit de maatschappij. Geen loze beloftes doen. Niet
elkaar ideeën opdoen.”
gefrustreerd raken als je tegen een muur oploopt. Kijk na
Eens zijn ze het ook over een ander speerpunt. “De
een aantal jaren maar eens om en stel dan vast wat er is
industrie is belangrijk voor Veghel. Denk daar niet te
bereikt.”
makkelijk over. Ik pleit niet voor enorme uitbreiding, maar
investeer in behoud en beheer. Zorg dat de bedrijven niet
Weglopen
weglopen”, aldus Meuleman, wiens naam in november
Poels groeide op in een katholiek gezin in Heerlen en kwam weer op de PvdA-lijst zal prijken.
in 1966 naar Veghel. Hij stond aan de wieg van
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Motorclub Veghel Toertocht
Zondag 9 oktober is het tijd voor onze "Bijna in 't Vet rit".
Bijna, omdat we hierna nog 1 motorrit tegoed hebben. We
vertrekken om ca. 10:00 uur bij D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Totale lengte is 240 km,
waarvan ca. 70 km in Duitsland. Er zit dan wel 20 km
snelweg bij. We staan bekend om onze mooie ritten, dus
kom kennismaken en geniet van het najaar.
Kijk voor meer informatie over onze club op
www.motorclubveghel.nl

Philippe Lemm mixt jazz, klassiek & rock
Op zondag 9 oktober is in De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel weer live muziek te bewonderen.
Dit maal een dynamische mix van jazz, klassiek en rock
door de zeer talentvolle drummer Philippe Lemm en
zijn pianotrio uit New York. Aanvang van het optreden
15.00 uur. De toegang is zoals gebruikelijk gratis, een
vrije gift altijd welkom
De van oorsprong Amsterdamse drummer Philippe Lemm
kennen we nog uit de bands van saxofoniste Susanne Alt,
trompettiste Saskia Laroo en meer internationaal: Amina
Figarova en Grammy-winnaar Donny McCaslin. Hij leidde
in Nederland zijn een eigen band Wazabe. Na zijn
Amsterdamse conservatoriumtijd vertrok hij 5 jaar gelden
naar New York om een masterstudie te volgen op de
Manhattan School of Music. Philippe Lemm is de eerste
Nederlandse drummer die er zijn mastertitel haalde.
Nu is hij even terug in Nederland, met zijn Amerikaanse
trio met pianist Angelo Di Loreto en contrabassist Jeff
Koch. Hun kersverse album ‘New Amsterdam’ ademt de
energie en de urgentie van New York, met composities die
geworteld zijn in jazz en beïnvloed door klassiek en rock.

5 okt. 2016 – 12 okt. 2016

pagina 10

Philippe Lemm werkte eerder samen met o.a. Amina
Figarova en Grammy-winnaar Donny McCaslin.
‘Subtiel, krachtig en eigenzinnig. Drummer Philippe Lemm
heeft in New York zijn geluid gevonden, een geluid dat
naar meer smaakt!’ (NPO Radio)
Video: https://youtu.be/tLYvYKoRImk

De meldkamers ambulancezorg in Tilburg en ‘sHertogenbosch, onderdeel van de Regionale Ambulance
Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, kunnen
vanaf nu de locatie bepalen van bellers naar 112 die
dringend medische hulp nodig hebben, maar niet precies
kunnen aangeven waar zij zich op dat moment bevinden.
De centralisten op de meldkamer gebruiken hiervoor een
applicatie die een sms-bericht stuurt naar de beller.
De applicatie stelt meldkamercentralisten in staat om de
locatie van een mobiele telefoon te bepalen. De
meldkamermedewerker stuurt een sms-bericht met een link.
Als de beller de link activeert, geeft hij daarmee
toestemming om de locatiegegevens door te geven aan de
meldkamer. Op dat moment ziet de meldkamer de locatie
van de beller. Daarna kan de beller de locatie verder
verduidelijken, bijvoorbeeld "ik sta aan de overkant van het
kanaal". Zo weet de centralist waar de beller zich op dat
moment bevindt en kan de hulpdienst zo snel mogelijk op
de juiste plaats zijn. Ook de politie en brandweer op beide
meldkamers werken met deze applicatie.
Telefooninstellingen
Locatiebepaling via deze applicatie is mede afhankelijk van
de telefooninstellingen. Voor een goede plaatsbepaling is
een telefoon nodig met een locatievoorziening die ‘aan’
staat, moet er verbinding zijn met een datanetwerk (wifi,
4G, 3G) en moet het mogelijk zijn om data te verzenden en
ontvangen via de databundel van de provider. Er is bij de
bepaling van een locatie altijd een afwijking mogelijk. Hoe
groot die afwijking is, varieert en is afhankelijk van het
bereik van de GPS-satelliet en de afstand tot de GSM-mast
waarmee de mobiele telefoon is verbonden.
Meer informatie
Op www.ravbrabantmwn.nl vindt u meer informatie over
hoe het bepalen van de locatie in zijn werk gaat
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Hartelijk bedankt voor alle kaarten, cadeaus, felicitaties en
mooie woorden die we van jullie hebben mogen ontvangen.
Wij blikken met trots terug op een geslaagd weekend waar
we ontzettend van hebben genoten.

Zonder de inzet van vele waren deze afgelopen 25 jaar nooit
mogelijk geweest

Yvonne & Franc Kleijngeld

