Zijtaart Hartsave ?!?
Afgelopen maanden zijn door een goede samenwerking tussen onze Dorpsraad en Veghel
Hartsave, met behulp van een financiële bijdrage van de gemeente Veghel, grote stappen
gezet om Zijtaart Hartsave te krijgen.
Een gebied wordt als Hartsave gezien als de zogenaamde 6 minuten-zone geldt.
Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste
hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED
inzetten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.
Vorige week meldde de Dorpsraad al de aanwezigheid van enkele nieuwe AED’s, maar
hierbij een totaaloverzicht van alle AED’s die voor u het dichtst bij huis kunnen hangen:
1. Pin apparaat Rabobank, Dorpshuis Zijtaart
2. VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De Vonders
3. Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van Lankvelt
4. Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van Asseldonk (vanaf 1
november)
5. Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6. Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s hangen, zodat u in een noodsituatie deze
apparaten blindelings kunt vinden.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 23 oktober 9.30 u. Woord- en Comm.viering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven , overl.ouders van de Ven- Aarts en Annie van de Ven- van
Zutphen; Marinus en Cato van den Akker- Kremers en zoon Jos; Overl.oud. Piet en Tonnie
van Heeswijk- van den Acker; Overl.ouders van den Acker- Vervoort en Broeder
Christinus van den Acker; Bets van Zutphen- van Nunen (nms. het donderdag kaartclubje);
Overl.ouders van Riel en overl.familieleden; Johan Thijssen (nms. De Buurt); Mies en
Anneke van Zoggel- van der Linden (vanw.verjaardagen); Jaargetijde Anneke van Zoggelvan der Linden; Hans van Zoggel en Marion Jonkers- van Zoggel; Pater de Koning; Toon
en Ant Kanters- de Koning en Tonny Kanters; Graard en Jaantje van de Ven- van Sleuwen;
Harrie Oppers.
Mededeling: Afgelopen maandag 17 oktober is Harrie Oppers, in de leeftijd van 89 jaar
overleden, voor hem wordt a.s. donderdag 20 oktober om 19.00 uur de Avondwake in
verzorgingshuis “Odendael” te St.Oedenrode gehouden, de Crematieplechtigheid is vrijdag
21 oktober om 10.00 uur te Uden
MOV-werkgroep a.s. Zondag 23 oktober wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor
Wereldmissiedag gehouden. De opbrengst is dit jaar bestemd voor kinderen
in de Filippijnen. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

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
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Zijn we nu klaar ?
NEE; is het antwoord.
Want een AED apparaat is 1, maar er moeten ook mensen
zijn die dit apparaat kunnen bedienen. Gelukkig zijn er
binnen Zijtaart al een behoorlijk aantal mensen opgeleid tot
EHBO’er en / of AED bediener, maar het zou erg fijn zijn
als er nog meer AED-bedieners komen.
Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om een
cursusavond te volgen, waarin u leert hoe een AED
apparaat werkt en hoe u moet reanimeren.

19 okt. 2016 – 26 okt. 2016
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EGZ Intochtorganisatie

Nieuws van de Dorpsraad

19 oktober 2016

Zienswijzen op de NRD-N279
De werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” en wij
als Dorpsraad hebben elk een zeer duidelijke en concrete
zienswijze opgesteld betreffende de plannen inzake
ombuiging N279. Morgen, donderdag 20 oktober, gaan wij
beide zienswijzen overhandigen in het provinciehuis in Den
Bosch aan gedeputeerde dhr. Christophe van der Maat.
Indien u interesse heeft in het volgen van een dergelijke
Hiermee sluiten wij een periode van een aantal weken
cursus, kunt u ‘s avonds contact opnemen met Peter Jonkers actieve inzet en voorbereidingen voor die zienswijzen af.
(06-10984490) of Gerard Hooijmans (06-23030880). Ook
Wij (werkgroep en dorpsraad) zijn van mening, dat wij
kunt u uw vragen stellen tijdens een inloopavond op 14
hiermee alles hebben gedaan wat in onze mogelijkheden lag
november 2016 in het Dorpshuis. Daar zullen tussen
om onze zorgen vanuit Zijtaart zo duidelijk mogelijk en met
19.30 en 21.00 uur mensen van de EHBO-vereniging
heel concrete argumenten kenbaar te maken aan de
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en kunt u
stuurgroep; meer kunnen wij nu niet doen. We zijn goed op
zich dan ook aanmelden voor de AED cursusavond.
tijd met het inleveren van de zienswijzen en we hebben ook
fijne ondersteuning gekregen vanuit ons dorp. Er zijn
EHBO-vereniging Zijtaart
namelijk bijna 160 formulieren met een handtekening bij
ons binnen- gekomen. Ook deze formulieren zullen we a.s.
donderdag overhandigen. Dank aan allen die het formulier
BELANGETJES
bij ons hebben bezorgd.
Indien iemand vergeten is om het formulier (zie Zijtaarts
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
Belang van vorige week) in te leveren, dan is er nog tot
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
morgen 10:00 uur daarvoor de gelegenheid in de
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
brievenbus op adres Pater Thijssenstraat 26 en Pastoor
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
Clercxstraat 5B.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Belangrijk: er zijn ook individuele zienswijzen van
bewoners uit Zijtaart bij de provincie ingediend. Hiervoor
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
ook hartelijk dank!
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
Zowel op de site van de werkgroep als op onze site staat de
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
definitieve versie van onze zienswijzen.

Voor meer informatie: 06-22496798.

Gezocht Koningsfazant: reacties graag op
onderstaand telefoon nummer. (SMS mag ook!!)
Tel: (06) 424 075 47
Helaas de zomer is voorbij
Het wordt weer koud, tijd voor kachelhout.
Tevens ook aanmaak verkrijgbaar € 2,50 per zak
Tel.: 06-51 14 44 87

Sinterklaasbezoek zondag 4 december
Zondag 4 december is er
weer een gezellig
Sinterklaasfeest in Zijtaart.
(Let op; op de ZOV kalender staat
een onjuiste datum van 27
november)
Locatie: ’t Klooster
Tijd:13.30-15.00uur
Meer informatie over deze middag volgt nog, tot
dan!

En verder:
-AED-apparatuur: zie het artikel van de EHBOvereniging in deze editie van Zijtaarts Belang.
-dorpspleintje: in overleg met de hovenier wordt in
november verdere inrichting voortgezet.
-openbare vergadering 9 november: deze komt te
vervallen. Na concreet nieuws over de reacties op de
ingediende zienswijze zullen we mogelijk weer een aparte
openbare vergadering houden.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
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Lieve mensen
Nou……. nu dan voor de aller laatste keer,
ben ik voor jullie met een gedicht in de weer.
Over de nieuwe prins schrijf ik niet,
en ook niet meer over Sint met die zwarte rooie of blauwe
piet.
Deze discussies zullen jullie onderling moeten voeren,
daarin zal ik mij niet meer roeren.
Jeetje wat zal ik dat gaan missen,
het was zo leuk……………..al dat gissen.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :

Om iets te schrijven was elke keer weer een stunt,
maar je moet altijd stoppen op je hoogte punt ſ.

Filet burgers 6 halen 5 betalen

Het was goed om ruim 30 jaar bij jullie te zijn,
al die jaren vond ik het erg gezellig en fijn.

varkenshaas 500 gram € 7,45

Het bleek dat de krant altijd goed werd gelezen,
want mijn gedichten werden enorm geprezen.
Vele reacties kreeg ik elke keer weer,
en daardoor kreeg ik veel ideeën keer op keer.
Het rijmen zit Zijtaart ook zeker in het bloed,
want de reacties op facebook waren erg goed.
Om zonder namen te noemen had Zijtaart het met rijmen
erg druk,
want de reacties van K…, T.. , E… en H…. konden niet
stuk.
Ik geef het stokje over aan bakker van de Rakt,
we weten dat het brood al “smakt”.
We wachten even af of hij van het rijmen ook iets
bakt……….
Ik wens Marga en Antoinne heel veel succes !!!
Liefs Hetty

Zingen, dansen en springen met
Rachel van het Junior Songfestival!
Zaterdag 29 oktober bestaat “ons” Dorphuis alweer 5 jaar.
Speciaal om dit feestje met alle kinderen uit Zijtaart (en
omstreken) te vieren komt Rachel van het Junior
Songfestival naar Zijtaart! Het belooft een leuke show te
worden met een DJ, danscrew en natuurlijk Rachel. Rachel
is bekend van het Junior Songfestival. In 2011 werd ze
eerste in Nederland en tweede van Europa, super goed!
Wil jij net als al je vriendjes en vriendinnetjes mee feesten,
zorg dan dat je er deze middag bij bent!
De kaartjes kosten € 3,- maar daar krijg je bij binnenkomst
dan ook maar liefst twee consumpties voor terug. Dus
eigenlijk is het helemaal gratis! En het leuke is dat papa en
mama (of een begeleider vanaf 18 jaar) gratis naar binnen
mogen!
Dus heb je nog géén kaartje, ga dan snel naar het
Dorpshuis, Hetty’s Dorpswinkel of het UITpunt!
De kaartjes zijn overigens ook nog verkrijgbaar bij de
dagkassa aan de deur.
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KBO
AGENDA
Maandag 24 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 25 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 25 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 25 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 25 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 26 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 27 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 27 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 27 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 27 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 28 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 13 oktober:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Tiny v.Zutphen
2. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Jan v.Asseldonk
Loterij:
Lenie Henst

64 pnt.
122 pnt.
68 pnt.

Willy Henst
Toon Opsteen
Frans vd Broek
Christ v Helvoirt
Tonn Verbruggen
Jan de Wit

28
30
19
19
24
28

27
16
19
10
33
20
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Willy vd Berkmortel
Cor Coppens
Toon vd Oever
Tonnie v Uden
Rien v Tiel
Wim Kremers

25 21
22 17
31 30
31 47
29 30
26 37

Doe mee met de kledinginzamelactie van
Sam's Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Vrijdag 21 oktober vindt in Zijtaart de
kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte
kleding,schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij het volgende adres :
T.v. Kasteren Biezendijk 26
J. v .Boxmeer Pater Vervoortstraat 18
Tijd: Vrijdag tot 12.00 uur eventueel
donderdagavond.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit
jaar o.a. naar een ontwikkelingsproject van
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Biljartclub KBO Zijtaart
Zijtaart d.d. 29-09-2016
Jan vd Oever
Jan Rijkers
Jan v Uden
Jan vd Oever
Toon Cissen
Piet vd Hurk

18
16
18
18
61
38

15
11
11
20
75
29

Willy vd Berkmortel
Jan de Wit
Toon Nelissen
Rien Kemps
Wim vd Sanden
Cor v Zutphen

25 25
28 26
32 33
32 35
43 49
61 46

Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding
donatie aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen
in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare
dorpen beschermen . Er worden degelijke dijken
aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat
de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden
op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen
doorkomen .
Ook gaat de opbrengst naar oorlog en rampgebieden
zoals Syrie en slachtoffers van de orkaan op Haïti
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10
60.
De kledingsactie van april heeft ruim 1000 kg aan
kleding opgebracht.

Beste mensen
Zoals jullie vernomen hebben stopt Hetty met de
winkel, maar die wordt wel voorgezet door brood
en banket v/d Rakt.
Door deze verandering wordt er geen zuivel meer
verkocht in de winkel.
Wilt u de zuivel aan huis gebracht hebben, neem
dan contact met ons op telefoon 0413-342018 of
06-51347612.
Ik breng het graag bij u aan huis.
Met vriendelijke groet,
Zuivelhandel Theo Bosch.

Oproep
Wij ok B zegge
Wij zijn op zoek naar leuke verhalen voor de komende
pronkzittingen. Alles is welkom, ook leuke moppen .
Weet je iets? Schrijf het op en doe het in de bus
Biezendijk 14 of Corcica 13a.
Alvast bedankt Christ en Frans.
ps. als we niets weten kunnen we niet meedoen in het
jubileumjaar.
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Ruitersport Zijtaart – Nikki van den
Hoogen wint eerste selectiewedstrijd

W.T.C. Zijtaart

VOW Jeugd 22 okt 2016

Nikki kon niet beter beginnen met de selectiewedstrijden.
Ze won meteen overtuigend de klasse M1 met haar pony
Cocktail! Ook Loes van Asseldonk deed goede zaken op
haar eerste selectiewedstrijd. Met haar paard Fitzroy haalde
ze een derde prijs in de klasse M2. Renee Buser en Dirkje
Aarts behaalden beiden winstpunten met hun paarden.
Op naar de volgende, dan zijn er weer nieuwe kansen!

Voor de JO19 t/m JO13 is er 22 okt 2016 een
voetbalclinic bij VOW aanvang 13.30 uur, aanwezig
13.15 uur.

Bond van Alleengaanden Kring Uden is op
zoek naar nieuwe leden.

Dames en Heren: zondag 23 oktober, sluitingsrit, vertrek
9.00 uur.
Senioren: donderdag 27 oktober, afsluitingstocht, vertrek
9.00 uur, pauze in Oirschot.

SES JO13-2
uit
VOW JO13-1
9:30u
SCMH JO11-1 uit
VOW JO11-1
9:30u
VOW Senioren 20 okt 2016
20:00u FC de Rakt
VOW 1 vriendschappelijk
VOW Senioren 23 okt 2016
17:00u Boekel Sport VOW Veteranen
11:30u VOW 2
Udi'19/Beter Bed 9
11:00u ST VOW/WEC VR1 VorstenbosscheBoys VR1

SPORTUITSLAGEN
Uitslagen Externe competitie TV Zijtaart
TV Esteren - Dames Donderdag
LTV Best - Heren 50+
TV Vorstenbosch - Dames Vrijdagavond
Heren Vrijdagavond - Gemertse LTV
Waalrese LTV - Dames Zaterdag

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

VOW Jeugd 15 okt 2016
VOW JO19-1
- Schijndel/DE WIT JO19-2
1 1
SES JO17-1
- VOW JO17-1
3 0
VOW JO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5
2 2
Gemert JO15-5
- VOW JO15-2
11 0
VOW JO13-1
- Gemert JO13-4
4 2
VOW JO11-1
- Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 2 1
Heeswijk JO11-4 - VOW JO11-2
2 8
VOW JO11-3
- Heeswijk JO11-5
2 2
VOW JO9-1
- Ollandia JO9-1G
0 1
VOW JO9-2
- UDI'19/Beter Bed JO9-11
0 1
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-12 - VOW JO9-3M
1 0
Boekel Sport MO19-1 - VOW MO19-1
0 5
VOW MO19-2
- Irene MO19-1
1 5
Liessel MO15-1 - VOW MO15-1
0 0
VOW MO15-2
- FC de Rakt MO15-2
3 1
Margriet MO13-1 - VOW MO13-1
afgelast
Berghem Sport MO11-1 - VOW MO11-1
8 0
VOW Senioren 15 okt 2016
VOW Veteranen
Odiliapeel
3-1
VOW VR30+1 HVCH VR30+1
11 – 1
VOW Senioren 15 okt 2016
Schijndel/DE WIT 5 VOW 2 0 - 8
VOW 3 FC Uden 4
1-4
Avesteyn 7
VOW 4 0 - 0
ST VOW/WEC VR1 SV Venray VR2
1-3

Wij zijn een vereniging waarvan de meeste leden weduwe
of weduwnaar zijn in de leeftijd van
60 jaar of ouder. Onze leden komen uit Uden en Veghel en
de dorpen daar om heen. De vereniging bestaat al ruim 32
jaar en is ontstaan uit de ZLTO. Ieder maand, behalve in de
2 zomermaanden, organiseren we iets zoals een uitstapje,
een bowlingmiddag een brunch of bijvoorbeeld een dagreis.
Met ruim 200 leden zijn we al een gezellige vereniging
maar toch zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Bent u
alleenstaand en lijkt het u iets om bij een vereniging van
alleenstaanden te zijn, bel dan naar een van de onderstaande
personen. De contributie bedraagt slechts € 5, - per jaar.
Graag horen wij iets van je. Voor meer informatie of lid
worden kunt u bellen met Toon van Berlo in Boekel, tel.
(0492) 32 17 33, Henk van de Ven in Zijtaart, tel.(0413)
36 52 42, Harrie van de Meerakker in Heeswijk-Dinther,
tel. (0413) 29 16 89, Thea Donkers in Boerdonk, tel.(0492)
46 56 53
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.
De uitslagen van speelronde 1, 2 en 3 zijn als volgt
Maandag 12 september:
Leins./Hoolstr.
- Rond de Kerk
59 – 46
Den Doornhoek
- Rond de Bulte
58 – 39
Krijtenburg
- Het Begin v.d. Str. 49 – 53
Grootveld/Corsica
- Het Einde v.d. Str.
58 – 39
Rudebroeck
- Jekschotstraat
38 – 56
Maandag 26 september:
Het Einde v.d. Str.
- Rudebroeck
56 – 49
Rond de Kerk
- Grootveld/Corsica
49 – 54
Jekschotstraat
- Den Doornhoek
46 – 42
Leins./Hoolstr.
- Het Begin v.d. Str. 43 – 60
Rond de Bulte
- Krijtenburg
52 – 61
Maandag 10 oktober:
Rudebroeck
- Rond de Kerk
57 – 37
Grootveld/Corsica
- Het Begin v.d. Str. 57 – 38
Krijtenburg
- Het Einde v.d. Str.
46 – 52
Leins./Hoolstr.
- Den Doornhoek
44 – 55
Rond de Bulte
- Jekschotstraat
44 – 49
Tussenstand na 3 speelronden :
1 Grootveld/Corsica
169 punten
2
Krijtenburg
156 punten
3
Den Doornhoek
155 punten
4
Jekschotstraat
151 punten
5
Het Begin v.d. Straat 151 punten
6
Het Einde v.d. Straat 147 punten
7
Leins./Hoolstraat
146 punten
8
Rudebroeck
144 punten
9
Rond de Bulte
135 punten
10
Rond de Kerk
132 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider.

TV Zijtaart Open Mini/Maxi toernooi
Tennisvereniging Zijtaart
organiseert in samenwerking
met de KTC en de
jeugdcommissie voor haar
leden, maar ook voor nietleden een Open Mini/Maxi tennistoernooi. Het toernooi
vindt plaats op de laatste dag van de herfstvakantie zondag
30 oktober. Het toernooi zal om 12.30 uur beginnen en zal
rond de klok van 17.00 uur afgelopen zijn. Duo’s worden
gevormd door één senior speler in de leeftijd van 17+ en de
andere speler mag niet ouder zijn dan 16 jaar. Dus een echt
Mini/Maxitoernooi. Vaders en moeders met zonen of
dochters, opa’s en oma’s samen met de kleinkinderen,
ooms en tantes samen met neefjes of nichtjes, alles is
mogelijk op dit toernooi. Geef bij opgave even aan welke
leeftijd jullie hebben en eventueel welke speelsterkte, dan
zullen we bij het indelen daar zoveel mogelijk rekening
mee houden. Opgeven kan via info@tvzijtaart.nl, maar er
hangt ook een inschrijflijst in ons paviljoen. Schroom niet,
geef je op voor een leuke, gezellige middag tennis!
Kleine Toernooien Commissie (KTC) en jeugdcommissie
TV Zijtaart.

Geslaagde majoretten-wedstrijd in St. Oedenrode
Zondag 16 oktober stond er weer een wedstrijd voor
majoretten op het programma. Deze wedstrijd werd
gehouden in sporthal De Streepen te St. Oedenrode. De dag
werd op verzoek van de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen georganiseerd door fanfare St. Cecilia
Zijtaart.
In de afgelopen periode is er hard getraind onder leiding
van onze enthousiaste instructrices met het streven weer
een topprestatie neer te zetten. Het C-team, onder leiding
van Anouk van Sleuwen en Marit van der Cammen, liet
voor het eerst hun show Tita Tovernaar zien. Ze zagen er
prachtig uit in hun nieuwe outfits en behaalde heel knap 66
punten.
Het optreden van het B-team, onder leiding van Emmy
Jonkers en Marlotte Habraken, ging erg goed. De show
ging goed gelijk en de baton kwam maar een keer op de
grond terecht. Ze behaalden 79,2 punten. Net 0,8 punten
tekort voor plaatsing voor de Brabantse
Kampioenschappen, maar toch een mooi resultaat.
Het was een geslaagde dag voor zowel de deelnemers als
voor ons als organisatie. Daarvoor willen we nogmaals al
onze vrijwilligers heel hartelijk danken!
Namens het bestuur van fanfare St. Cecilia.
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Vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud in 2400 vrachtwagens door een
kerkdorpen van Veghel
woonwijk? Je zal er maar wonen!
In Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Erp, Boerdonk en Keldonk
houden vrijwilligers van ONS welzijn tuinen bij voor
ouderen en voor mensen met een beperking, die dat zelf
niet meer kunnen. Er zijn momenteel te weinig vrijwilligers
om aan de vraag naar tuinonderhoud te kunnen voldoen.
Met de naderende winter is er weer werk genoeg; mensen
willen hun tuin graag winterklaar maken. ONS welzijn zit
dan ook te springen om meer vrijwilligers, die klein
tuinonderhoud willen doen. Het gaat om werkzaamheden
die in maximaal twee uur gedaan kunnen worden, zoals
wieden, maaien, een heg knippen en eenvoudig snoeiwerk.
De vrijwilligers hoeven geen hovenier te zijn; zij zorgen er
voor dat een tuin toonbaar blijft. De vrijwilligers werken op
aanwijzingen van de eigenaar. Ze gebruiken het
gereedschap van de tuinbezitter of hun eigen gereedschap.
Voor het gebruik van de eigen auto kunnen de vrijwilligers
een kilometervergoeding declareren. Voor al die
vrijwilligers heeft ONS welzijn een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en met hen wordt
een vrijwilligerscontract afgesloten. Er wordt ook een
verklaring omtrent gedrag gevraagd. Het werk kost een
ochtend of middag per week. Werktijden kunnen in overleg
met de tuineigenaar vastgesteld worden.
Mensen die het leuk vinden om dit werk te doen, kunnen
voor meer informatie en om zich als vrijwilliger aan te
melden contact opnemen met ONS welzijn. Dat kan
telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op tel. nr.
(088) 374 25 25 en via het e-mailadres klussendienst@onswelzijn.nl.

Het college van Veghel is van mening dat er een 'korte
haak' moet komen bij de Rembrandtlaan. Dat betekent dat
er in de toekomst volgens de verkeersgegevens van de
gemeente elke dag 2400 vrachtwagens door die woonwijk
rijden! En daarnaast nog eens 23.000 auto's. Dat is meer
dan er op de N279 rijdt aan verkeer. Zoveel verkeer door
een woonwijk is heel vervelend voor de wijkbewoners,
vooral gezien de enorme impact van al dat verkeer op hun
gezondheid, veiligheid en welzijn. TEL is dan ook van
mening dat er echt andere oplossingen gezocht moeten
worden. Mede omdat in de conclusies van het
verkeersrapport van de gemeente staat dat de
voorkeursvariant van het college (de korte
haak) onvoldoende goed gaat werken. Dus als de korte haak
gerealiseerd wordt, dan legt Veghel daarmee een oplossing
aan die niet toekomstbestendig is.
Om wel tot een toekomstbestendige oplossing te komen,
moet er integraal gekeken worden naar de diverse
verkeersproblemen in Veghel. Simpelweg omdat die
problemen met elkaar samenhangen. Dat kost in eerste
instantie meer tijd en is ook complex, maar het bespaart op
termijn veel tijd en geld, omdat je verkeerde besluiten niet
hoeft te herstellen. De verkeersproblematiek op de
Rembrandtlaan kan bijvoorbeeld niet losgezien worden van
de problematiek elders in Veghel (zoals de verkeerstromen
vanuit Uden en Erp) en de door de provincie gewenste
opwaardering van de N279. De nulvariant van de N279 die
de provincie nu wil gaan onderzoeken gaat namelijk uit van
ongelijkvloerse oplossingen op de weg langs de ZuidWillemsvaart. Die variant wordt nu bij voorbaat door de
gemeente eigenlijk al weggezet als onmogelijk. Heel
jammer, want het college zorgt er op
deze manier niet voor dat er een
oplossing komt die de bereikbaarheid,
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
Veghel verbeterd. Donderdag 20
oktober vergadert de gemeenteraad
over de Rembrandtlaan.
Wil je hier meer over lezen? Zie mijn
weblog:
erikdevriesTEAM.wordpress.com

Erik de Vries (TEL )

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.
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Zaterdag 29 oktober a.s.
Nodigen wij jullie allen
graag uit om jullie eigen
voetbalplaatjes album in
ontvangst te nemen bij
VOW.
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2e relaties stuk. Vaak heeft dit te maken met de
aanwezigheid van kinderen.
Is het de schuld van de kinderen? Beslist niet! Maar
kinderen hebben niet gekozen voor deze nieuwe relatie. Ik
hoor u al denken: “moet ik dan toestemming vragen aan de
kinderen?” De kinderen hoeven en kunnen hier niet in
kiezen, maar hen voorbereiden en helpen is wel nodig.
Maar ook: je nieuwe partner helpen in de omgang met je
kind(eren). Want ook al heeft jouw nieuwe partner de beste
bedoelingen, dan nog is het wel wennen… Aan je eigen
kinderen hoef je helemaal niet te wennen. Zélfs lastige
kinderen zijn voor de eigen ouder misschien weleens lastig,
maar dan nog, men weet hoe met dat gedrag om te gaan.
Nog belangrijker is dat je je eigen kind veel gemakkelijker
vergeeft dan het kind van een ander. Je verplaatst je veel
sneller in je eigen kind. Daarom is een goede voorbereiding
zo belangrijk en daarom is het ook zo jammer dat mensen
wachten tot het water ze aan de lippen
staat.

Interpunctie
Het water staat ons aan de lippen …..
Je hebt een scheiding achter de rug en je kinderen hebben
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
het allemaal redelijk goed doorstaan. Jijzelf ook. Nu heb je
Interpunctie, Smientdonk 2,
een leuke man ontmoet. Hij heeft zelf geen kinderen, heeft
5467 CA Veghel
wel enkele relaties gehad. Onbegrijpelijk dat hij nog niet
tel. 06-21.59.24.35.
“bezet” was….
www.interpunctie.nl
Je bent de laatste maanden steeds verliefder geworden,
maar durft er niet aan toe te geven. Je hoort zoveel over
samengestelde gezinnen en hoe lastig dit
kan verlopen. Je wilt je kinderen niet nog
een keer zoiets laten meemaken. Maar je
mag toch ook zelf gelukkig zijn?
Voor jou dit afscheidsgedicht in deze krant,
Veel vrouwen vinden het na een scheiding
want over een paar dagen verlaat je het Zijtaartse land.
lastig om zich te wagen aan een nieuwe
Dertig jaar geleden kwam je bij Van Kessel werken,
relatie. Het is ook niet niks. Want deze
om
als 17-jarig durske het slagersteam te versterken.
nieuwe man, zal hij op den duur genoeg om
Lief en leed gedeeld, gezelligheid voorop,
je kinderen geven? Zullen je kinderen het je
want
jouw
service, kwaliteit, je praatjes, het was werkelijk top.
niet kwalijk nemen later, dat jij uiteindelijk
We hopen dat je nog even van ons gezever geniet,
toch voor een nieuwe man koos? Maar:
alleen is ook maar alleen, toch?
het is maar net hoe je dat ziet.
Ik heb wel eens gehoord dat een huisarts de
Je zult wel afvragen wie we zijn,
inschatting gaf dat een 2e relatie veel
verzorgen
van
feesten en partijen doen we voor de gein!
gemakkelijker was dan een 1e relatie: je
Liefs van ons ſ
hebt dan immers al ervaring! Ja, ervaring
heb je, maar toch gaan nog 60-70% van de

Voor Hetty,
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van oude helden als Bo en Robert en jongere goden als The
Red Devils en the Hoax. Met gepokte en gemazelde
mannen met meer jaren aan podiumervaring dan Blues oud
is; nou ja bijna dan. Uit alle hoeken en gaten zijn ze
gekomen; Rockabilly/Ska/Metal/Roots en meer. Een
optreden van Cats on the Corner is een van diep intens en
meeslepend naar pannen van het dak feest. Bovendien
willen de ondernemers van De Proeffabriek het feestje
graag compleet maken.

Video https://youtu.be/WCYen6NkRGY
Lessen Ierse Dans op CHV Noordkade in Veghel
Dansdocente Micky van
Wijnen start met ingang
van 1 november
aanstaande met lessen Ierse
Dans in de dansstudio’s
van Phoenix Cultuur op CHV Noordkade in Veghel.
Velen kennen Ierse Dans van het optreden van Michael
Flatley tijdens het songfestival van 1994 en de daarop
volgende grote shows Riverdance en Lord of the Dance.
Maar wellicht ook van de optredens van Scoil Rince A
Ghrá tijdens de Irish Day at the CHV en het Blinkers
Festival in Veghel. Nu is er voor kinderen en
volwassenen de gelegenheid om ook zelf deze intensieve,
bijzondere en mooie dansvorm te leren.
Solo- en groepsdans, soft shoe en hard shoe
Ierse dans is een unieke combinatie van muziek, beweging
en gezelligheid! Er zijn solo- en groepsdansen op soft shoe
en hard shoe, in traditionele en eigen choreografieën. Naast

Cats on the Corner op CHV
Noordkade
Zondag 23 oktober is op CHV Noordkade in Veghel
weer live muziek te zien en te beluisteren. En wat past
er nou beter bij de herfst dan vette blues. Deze keer een
optreden van ‘Cats on the Corner’. Om
organisatorische reden voor een keer niet in De
Afzakkerij, maar op het podium in De Proeffabriek. De
mannen van Cats on the corner spelen blues uit het
Zuiden. Met een snuifje Red Devils, een Scheutje Little
Walter en een Grammetje Jimmie Vaughan. Aanvang
van het optreden 15.00 uur. De toegang is zoals
gebruikelijk gratis, een vrije gift altijd welkom.
Mocht je denken dat Blues ‘oude mannen muziek’ is?
Think again!! Cats on the Corner speelt de vouwen uit je
broek met de vuigste en smerigste Blues uit het Zuiden
(want daar komt de Blues altijd vandaan). Met Bluesharp
en Contrabas vintage Drums en Strat terug naar de essentie
van muziek. Denk Soul voordat het R&B heette denk
Rhythm & Blues voordat het R&R werd. In de beste traditie
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demo’s en voorstellingen zijn er ook veel wedstrijden waar
een professionele jury oordeelt over de vaardigheden van
de danser. Docente Micky van Wijnen heeft veel ervaring
in alle dansvormen maar legde zich de laatste jaren vooral
toe op de Ierse Dans. Zij maakte o.a. deel uit van een Ierse
dansgroep Oisin die met een live band optredens verzorgde.
Zij is volledig bevoegd docent van de World Irish Dance
Association (WIDA) en ook, als eerste en enige in
Nederland, gecertificeerd adjudicator (jury) bij wedstrijden
van deze en andere organisaties.
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ook uw eigen inzichten uit te breiden.
ledere fotoclub geeft zijn eigen draai aan de eigen
tentoonstelling, maar samen
zullen ze de pracht en kracht van fotografie binnen
Meierijstad een geheel
nieuwe dimensie geven:
• Fotocollectief Zien & Doorzien (Phoenix Cultuur), 29
en 30 oktober, aan de Noordkade te Veghel.
• Fotoclub Veghel, 5 en 6 november, in De Hertoghof te
Veghel.
• Fotoclub Schijndel, 12 en 13 november, in De Vink te
Schijndel.
• FotoclubRooi, 19 en 20 november, in Odendael te SintOedenrode.
• Fotogroep Zooomm (WijNu), 26 en 27 november, in de
Peppelhof te Veghel.

Gratis proeflessen voor kinderen en volwassenen
Op 1 en 2 november start Micky met gratis proeflessen op
dinsdag van 21.00-22.00 uur voor volwassenen en op
woensdag van 15.30-16.30 uur voor kinderen. Ook op 8 en
9 november zijn er nog proeflessen. Daarna wordt een
introductiecursus van 6 lessen aangeboden tot aan de
kerstvakantie en bij voldoende belangstelling zal Ierse dans Korte historie
Fotofestijn Meierijstad komt voor uit het jaarlijks fotoin samenwerking met Phoenix Cultuur vanaf januari deel
uitmaken van het vaste dansaanbod op de CHV Noordkade. evenement ‘SHOOT! Fotoweekend Veghel’.
Dit evenement is heeft twee edities gekend, een in 2013 en
een in 2014. ‘SHOOT! Fotoweekend Veghel’ was
Ga voor meer informatie naar www.irishdance.nl of
aanvankelijk gestart als een samenwerkingsverband tussen
neem contact op met Micky via info@irishdance.nl. Of
neem eens een kijkje op onze facebookpagina Ierse Dans Fotowerkgroep Zien & Doozien (MIK/Pieter Brueghel) en
Fotoclub Veghel. In 2014 sloot Fotogroep Zooomm
Eindhoven/Den Bosch Rince A Ghrá.
(Wijnu) zich aan bij het evenement.
Na de evaluatie van het foto-evenement in 2014 hebben we
e
besloten om de Fotoclubs uit Schijndel en Sint Oedenrode
2 Editie Fotofestijn Meierijstad’
te peilen of zij interesse hadden om aan te sluiten. Na een
snelle instemming heeft dat geleid tot het
Vijf weekenden lang foto-exposities in Meierijstad
samenwerkingsverband dat we Fotofestijn Meierijstad
Voor het tweede jaar op rij organiseren de regionale
hebben genoemd. In november 2015 vond de eerste editie
fotoclubs Fotofestijn Meierijstad. Vanaf zaterdag 29
plaats.
oktober start het jaarlijks foto-evenement haar eerste
expositie, op de Noordkade te Veghel.
Vervolgens zijn er in november nog 4 exposities; in
Veghel, Schijndel, St. Oedenrode en we sluiten weer af in
Veghel.
Vijf verschillende fotoclubs
Onder de naam 'Fotofestijn Meierijstad' presenteren de
enthousiaste leden van liefst vijf verschillende fotoclubs
van eind oktober tot eind november hun mooiste prenten
aan het grote publiek.
De Fotowerkgroep Zien & Doorzien (Phoenix Cultuur) en
fotoclubs Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, en
fotogroep Zooomm (WijNu) exposeren vijf
achtereenvolgende weekenden eigen werk op vijf
verschillende locaties.
Uitgebreid overleg heeft ertoe geleid dat het aanbod zeer
divers zal zijn. Van landschappen/stillevens tot
stadsfotografie en portretten. Van abstract tot
avondfotografie. Daarnaast zijn er op diverse locaties AVseries en korte fotoseries, dit alles omlijst met passende
muziek.
5 Exposities op 5 locaties
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de
kwaliteit die de regionale amateurfotografie te bieden
heeft. U zult versteld staan van de geëxposeerde foto's,
ideeën opdoen en ongetwijfeld talloze tips ontvangen om

