Zijtaartse kalender 2017
Op 10 december a.s. wordt door de JAZ de nieuwe kalender van de ZOV aangeboden.
Veel contactpersonen hebben hierover al een mail ontvangen voor aanleveren van
gegevens.
Zijn er vereniging die nog niet op de kalender worden vermeld, maar dat wel willen, dan
kunnen zij deze gegevens voor 5 november a.s. doorgeven.
Zijn er nog evenementen of andere belangrijke gebeurtenissen die op de kalender moeten
worden vermeld, dan kunnen deze ook voor die datum worden doorgegeven.
Al deze gegevens kunnen verstuurd worden naar m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl, of
afgegeven worden bij Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29.
ZOV/EGZ

Kerstmarkt 2016
Dit jaar vindt er in Zijtaart weer een kerstmarkt plaats die gehouden wordt op zaterdag 17
december van 16.00 uur tot 22.00 uur. De kerstmarkt vindt plaats in en op de binnenplaats
van ons dorpshuis.
De organisatie dit jaar is in handen van ZOV. Er zal qua opzet niet veel veranderen.
Iedereen kan een kraampje/tafel huren. Als je bijvoorbeeld je club of een goed doel wil
steunen. Ook mensen die creatief zijn en hun producten willen verkopen, kunnen op deze
middag terecht op onze kerstmarkt. Verder zal er voor de innerlijke mens en voor een
muzikale noot gezorgd worden.
Vervolg pag 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 oktober 9.30 u. Allerheiligenviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Eert-van Eijndhoven en zwager Tiny Jansen; Sien van
Nunen-van Schaijk en overl.familieleden (nms.Fam.van Schaijk); Jaargetijde Harrie van
Sleuwen; Overl.familie van Sleuwen en van den Elzen hier en in Canada; Riek van
Zutphen-Daniëls en overl.familie; Jaargetijde Adrianus van den Akker en zoon Toon;
Maria van de Ven-Sauels en overl.familie (vanwege verjaardag)
Woensdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering verzorgd door de Avondwake
werkgroep m.m.v. het Gemengd Koor. Tijdens deze viering worden alle overleden
parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Overleden: Harrie Oppers in de leeftijd van 89 jaar

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
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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Later zal er via het Zijtaarts Belang meer informatie
gegeven worden over de kerstmarkt.
Noteer 17 december alvast op de kalender, ” want we
willen u graag begroeten op deze dag.
Voor aanmeldingen en informatie omtrent de kerstmarkt
kan men terecht bij: Franc Kleijngeld, Heidi van Berlo,
Mirjan van Gorkum, Suzanne vd Heijden, Mimi Smits, en
Anja van Boxmeer. Of via info@defietsenwinkelzijtaart.nl.
Namens Suzanne, Mimi, Franc, Heidi, Mirjan en Anja

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: 06-22496798.
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
Gezocht Kerstballen: Heeft u kerstballen die u niet
meer gebruikt? Wij kunnen ze goed gebruiken. Alle
maten, kleuren, glas, kunststof zijn welkom. Tel: 06 125 043 53.

De Prins bedankt jullie voor de moeite
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Dat zo velen geraakt zijn door het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze
fantastische (schoon)moeder en oma

José Schepers
heeft ons diep ontroerd. Wij willen u dan
ook graag bedanken voor alle
belangstelling en meeleven, zowel tijdens
haar ziekte als na haar overlijden.
Hans, kinderen en kleinkinderen

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paddestoelenwandeling ’t Lijnt
Na de zomer beginnen de nachten wat
kouder te worden en de bladeren al
weer wat te verkleuren. Voor de dieren
is dat ook eenn teken om zich weer
voor te bereiden op de winter. Voor de
vogels betekent dit bijvoorbeeld dat ze
veel moeten eten om reserves op te
bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad
aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms
warme weer schieten er verschillende paddestoelen uit de
grond.
Om te bekijken welke paddenstoelen er zijn in het bos, gaan
we zondag 30 oktober maar eens zelf kijken. Zorg daarom
dat je om 10:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We
vertrekken van daaruit met de auto naar ‘t Lijnt.
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Nieuws van de Dorpsraad 26 okt. 2016
Zienswijzen op de NRD-N279
Afgelopen donderdag 20 oktober hebben we samen met
twee leden van de werkgroep “Geen omleiding N279 bij
Zijtaart” in het provinciehuis in Den Bosch een aantal
zienswijzen aangeboden aan gedupeerde dhr. Christophe
van der Maat (zie bijgaande foto). De afgesproken tijd in
zijn agenda hebben we volledig kunnen gebruiken om onze
zienswijzen te voorzien van een toelichting en nadere
argumentatie. Met name hebben wij gewezen op de zorgen
vanuit ons dorp als het gaat om de toekomst van Zijtaart, de
leefbaarheid, het huidige sluipverkeer, het verliezen van
open landelijke ruimte, het afbreken van huidige
woonadressen én dat we nog steeds een MKBA achter de
hand kunnen houden vanwege de financiële ondersteuning
vanuit de Zijtaartse gemeenschap.
Uitdrukkelijk hebben wij met dhr. Van der Maat gesproken
over ons alternatief: het behouden en efficiënt inrichten van
het huidige tracé door Veghel naast de Zuid-Willemsvaart.
Onze zienswijzen zijn daarin heel concreet en duidelijk.
Begrijpelijk deed de gedeputeerde geen enkele toezegging
over kansen, maar we kregen de garantie mee dat het
alternatief even zwaar wordt onderzocht als andere opties.
De komende maanden ligt alles wat tot en met eergisteren
is binnengekomen bij de provincie op het niveau van
nieuwe onderzoeken, bestudering van de vele zienswijzen
uit de regio, nieuwe verkeers-tellingen e.d.
Voor ons is het nu even rustig; voorlopig hoeven we (nog)
geen andere zaken te ondernemen. Het eerste wat we goed
in de gaten gaan houden, zijn de programma’s van de
gemeentelijke partijen van Meierijstad. Dat mag elke
inwoner gaan doen de komen weken, zodat we kunnen
constateren welke partij het meest voor Zijtaart opkomt
aangaande bovenstaande situatie.
Bij de verkiezingen op 23 november kan men dat de keuze
maken.

Vanaf dinsdag 25 oktober is het zover !
Wij zijn dan te bereiken op:
Telefoonnummer:
(0413) 21 03 37
06 - 577 943 21

Openingstijden
Maandag
dinsdag
Woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
8.30 – 12.30 u
gesloten
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
gesloten

We zien u graag terug in onze winkel!
Voor alle dorps- en wijkraden van Meierijstad is er op 15
november een speciale politieke informatieavond in Eerde,
waar wij aanwezig zullen zijn.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Gevraagd :
Krantenbezorger voor stadskrant, folders
en Zijtaarts Belang voor woensdag en
vrijdag.
Wijk van H. vd Heijden, Pastoor
Clercxstraat 85 tot en met Heihoef.
Meld u aan bij Moersteeg Verspreiding tel.:
015-3694070 of vraag inlichtingen bij Bert
Raaijmakers 366613

ZIJTAARTSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen maandag zijn in zaal Kleijngeld voor de 31e keer
de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre van start
gegaan. 78 Deelnemers gaan met elkaar de strijd aan. De
kampioenschappen duren tot en met vrijdag 4 november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Tot en
met maandag 31oktober zijn de poule wedstrijden. Dit
betekent dat de spelers zijn ingedeeld in een poule van 4 of
5 spelers en zij in die poule een halve competitie spelen.
Vanaf dinsdag 1 november gaat het toernooi verder volgens
het knock-out systeem en dit betekent dat als men de partij
wint verder gaat, maar als men de partij verliest eruit ligt.
Op vrijdag 4 november zijn de finales en zal bekend
worden wie zich een jaar lang Zijtaarts biljartkampioen
libre mag noemen.
Voor spelers die in de voorronde worden uitgeschakeld,
heeft de organisatie nog iets extra’s in petto. Zij hebben de
mogelijkheid om mee te doen aan het afvaltoernooi. Een
husseltoernooi met nog een leuke prijs voor de winnaar.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers,
maar ook publiek is van harte welkom. Misschien heb je zin
in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen
mee kan doen.
Wilt u op de hoogte blijven van deze kampioenschappen,
stuur dan een mail naar m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en u
ontvangt dagelijks de laatste stand van zaken.
De Zwijntjes en Poedelpret

Uitwisselingsconcert Fanfare St. Cecilia met
Harmonie Glorieux/Sint Cathrien
Op zondag 30 oktober ontmoet Fanfare St. Cecilia
Harmonie Glorieux/Sint Cathrien in het Dorpshuis te
Zijtaart. De middag zal geopend worden met een muzikaal
programma van Harmonie Glorieux/Sint Cathrien. Beide
harmonieën zijn afkomstig uit Den Bosch en zijn enige tijd
geleden een samenwerking aangegaan wat resulteert in een
65 koppig harmonie orkest!
Vervolgens zal Fanfare St. Cecilia het over nemen en
spelen zijn hun tweede try out richting het Jumbo Muziek
Festival op 6 november in Lieshout en het concours op 26
november te Zutphen. Na een repetitiedag komt dit concert
als slotstuk waarbij te horen zal zijn hoe hard er weer
gewerkt is!
U bent allen van harte welkom om deze muzikale middag
bij te wonen.
Wanneer: zondag 30 oktober
Waar: Dorpshuis Zijtaart
Aanvang concert: 14.00 uur
Entree: Gratis
Met vriendelijke groet,
Fanfare St. Cecilia Zijtaart

Frietje Brabant
Frietje Brabant is op 28 oktober met vakantie.
Vanaf 4 november staan wij weer voor u klaar.
www.frietjebrabant.nl
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KBO
AGENDA
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

31 oktober 13.00 uur Regio biljarten
31 oktober 13.30 uur Kaarten
1 november 09.30 uur Seniorenkoor
1 november 12.00 uur Eetpunt
1 november 13.00 uur Vrij biljarten
1 november 14.00 uur Line dansen
2 november 13.30 uur Kienen
3 november 09.00 uur Wandelen
3 november 12.00 uur Eetpunt
3 november 13.00 uur Competitie biljarten
3 november 13.30 uur Kaarten
4 november 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
De uitslagen van 20 oktober:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
110 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
74 pnt.
2. Lenie Henst
49 pnt.
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen – 48 pnt.
Loterij:
Tiny v.Zutphen
Uitslagen van 24 oktober:
Ben jij 2 jaar of ouder?
Mien Ketelaars 111 pnt.
Dan ben jij van harte welkom op woensdagochtend 26 Jokeren:
Rikken:
1.
Henk v.d.Linden 88 pnt.
oktober tussen 10:30 uur en 12:00 uur in ons clubhuis
2. Lenie Henst
84 pnt.
om een lampion te komen maken (deelname is gratis).
3. Martien v.Zutphen 71 pnt.
Voor ouders staan er die ochtend koffie en thee klaar. Poedelprijs:
Karel Bekkers
- 40 pnt.
Loterij:
Bert Vissers

Lampion maken
woensdagochtend 26 oktober

Lampionnenoptocht vrijdagavond 28 oktober

Biljartclub KBO Zijtaart
We verzamelen om 18:30 uur bij onze blokhut Bij
JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met
z’n allen in een verlichte optocht door Zijtaart. Bij
terugkeer is er een gezellig kampvuur en voor iedereen
warme chocolademelk en peperkoek.
Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen aan deze
optocht. Wij vinden het leuk als jullie verkleed
(onesie/Halloween) komen. Tot dan!
Groetjes Jong Nederland Zijtaart

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 20-10-2016
Wim Kremers
26 21 - Willy Henst
28 33
Frans vd Broek
19 26 - Rien Kemps
32 29
Jan de Wit
28 28 - Jan v Uden
18 19
Jan vd Oever
18 19 - Toon Cissen
61 45
Mies Gibbels
35 28 - Toon Nelissen 32 42
Willy Henst
28 20 - Jan Rijkers
16 9
Willy vd Berkmortel 25 28 - Christ v Helvoirt 19 23
Piet vd Hurk
38 24 - Rien Kemps
32 20
Mies Gibbels
35 33 - Cor Coppens
22 24
Toon Cissen
61 59 - Toon Opsteen 30 26
Frans v Leuken
44 32 - Tonnie v Uden 31 27
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Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Breugel
A - Zijtaart d.d. 20-10-2016
Breugel A tegen Zijtaart
Theo v Eck
37 32
Martien Swinkels
35 25
Hans Habraken
32 35
Johan Meulendijks 29 36
Ben Swinkels
28 18
Carel de Beer
26 34
Jan v d Avoort
22 12
Jan v Eck
21 21

- Cor v.Zutphen 65
- Wim v.d.Sanden 43
- Frans v Leuken 40
- Tonnie v.Uden 32
- Rien v.Tiel
28
- Toon Opsteen 27
- Cor Coppens
21
- Jan v Uden
18

52
47
32
37
18
34
20
13

SPORTUITSLAGEN
Uitslagen Externe competitie TV Zijtaart
Dames Donderdag:
vrij
Heren 50+ - TV 't Slotje: 2-2
Dames Vrijdagavond - Gemertse LTV: 3-1 (Tevens
kampioen!)
Heren Vrijdagavond - TV Vorstenbosch: 4-0
Dames Zaterdag - TV Bokt: 3-1
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 29 okt 2016
uit
uit
uit
thuis
uit
vrij
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
vrij
thuis
uit
uit
thuis

Vorstenbossche Boys JO19-1 VOW JO19-1
14:30u
WEC JO17-1G
VOW JO17-1
14:30u
Venhorst JO15-1
VOW JO15-1
13:00u
VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-9 13:00u
Rhode JO13-3G
VOW JO13-1
11:45u
VOW JO11-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 VOW JO11-2 9:15u
VOW JO11-3
Sparta'25 JO11-5G
9:30u
VOW JO9-1
WEC JO9-1
10:30u
WEC JO9-3G
VOW JO9-2
10:30u
VOW JO9-3M Blauw Geel'38/JUMBO JO9-10 10:30u
VOW MO19-1 Schijndel/DE WIT MO19-1
14:30u
VOW MO19-2
VOW MO15-1 ST HBV/Vianen Vooruit MO15-1 13:00u
EVVC MO15-1
VOW MO15-2
11:30u
Rhode MO13-1
VOW MO13-1
9:15u
VOW MO11-1
Volkel MO11-1 9:30u

VOW Senioren 29 okt 2016
16:30u VOW Veteranen

SCMH

VOW Senioren 30 okt 2016
Wij feliciteren Dames Vrijdagavond van harte met het
behalen van het kampioenschap. Komende vrijdag kan het
Herenteam Vrijdagavond ook nog kampioen worden. De
volgende dag kan het Damesteam Zaterdag ook nog een
gooi doen naar het kampioenschap. Hier strijden nog drie
teams om de titel, dus hier is het erg spannend. Wij wensen
allen veel succes toe

14:30u Mariahout 1
11:30u VOW 2
12:00u Gemert 6
11:00u VOW 4
Uitgesteld ELI VR1

VOW Jeugd 22 okt 2016

Beste leden,
Wij willen u uitnodigen voor een MIDDAGJE
AMUSEMENT op woensdag 9 november 2016 in
Gemeenschapshuis Nia Domo St. Agathaplein 8 te Boekel.
Voor ons zullen optreden het muzikaal verteltheater Frans
en Maria. Dit duo zal jullie met haar boeiende verhalen,
verweven met sfeervolle luisterliedjes meenemen naar een
ander tijd en een andere wereld. Zij laten zich daarbij
inspireren door historische gebeurtenissen uit het leven
gegrepen. Door hun enthousiaste en beeldende wijze van
presenteren staan zij garant voor een ontspannen en
onderhoudende leuke en gezellige middag.

SES JO13-2
SCMH JO11-1
V.O.W.

VOW JO13-1
VOW JO11-1

0
2

12
4

VOW Senioren 22 okt 2016
Boekel Sport

VOW Veteranen

Afgelast

VOW Senioren 23 okt 2016
VOW 2 Udi'19/Beter Bed 9
0-1
ST VOW/WEC VR1 VorstenbosscheBoys VR1 3 - 4

VOW 1
DVG 4
VOW 3
FC Uden 8
ST VOW/WEC VR1

Bond van Alleengaanden kring Uden

Aanvang 13.30 uur met 2x koffie/thee met een stukje gebak
Pauze 15.00 uur met een gratis consumptie
De sluiting van deze middag is om 17.00 uur
De kosten voor deze middag zijn € 15,00. (te voldoen bij
binnenkomst van de zaal)
Wij wensen jullie een fijne middag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo Wilhelminastraat 24a, Boekel tel. (0492)
32 17 33
Mieke van Gerwen Wilhelminastraat 51,
Boekel tel. (0492) 32 20 57
Thea Donkers Tolentijnstraat 6, Boerdonk tel. (0492) 46 56
53
Harrie van de Meerakker Julianastraat 31,
Heeswijk-Dinther tel. (0413) 29 16 89
Henk van de Ven Past. Kampstraat 32, Zijtaart tel. (0413)
36 52 42

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 05

26 okt. 2016 – 2 nov. 2016

pagina 7

VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
DRIEBANDEN 2016
Interpunctie
Je bent de outsider
Als stiefouder ben je een outsider in je nieuwe gezin. Als de
twee partners in een samengesteld gezin allebei kinderen
hebben is dat “outsider-gevoel” misschien wat minder,
omdat je dan vaak allebei soms je kinderen moet missen
(als ze naar hun andere ouder gaan). Maar vaak is het zo dat
de kinderen van de ene partner vaker in huis zijn dan de
ander. De partner kan zich dan alleen voelen staan. Maar
het outsidergevoel is nog veel sterker als een van beiden
géén kinderen heeft. De vader met kinderen die een nieuwe
relatie heeft voelt zich vaak net zo sterk (of sterker)
verbonden met zijn kinderen als met zijn nieuwe partner.
En bij moeders met kinderen is dat ook zo. Hoe verliefd je
ook bent op je nieuwe partner: je kinderen blijven je
achilleshiel en gaan uiteindelijk voor alles.
Bijna dagelijks hoor ik dat de nieuwe partner in de ogen
van de vader/moeder te streng is voor zijn/haar kinderen.
De kinderen zijn niet gek, als ze voelen dat dit een issue is,
zullen ze daarmee aan de haal gaan: ze gebruiken jullie
conflict om hun zin te krijgen. Geef ze eens ongelijk…..
En in hoeverre mág de nieuwe partner zich mengen in de
opvoeding van de kids? Tenslotte hebben zij twee ouders,
en zitten ze niet op een derde ouder te wachten. Daarom is
het zo belangrijk dat beide partners hier goed over praten.
Communicatie is telkens weer het sleutelwoord.
De natuurlijke ouder ziet dingen door de vingers, terwijl de
nieuwe partner de grenzen probeert te handhaven, en wijst
op de gemaakte afspraken. Maar uiteindelijk heeft de
natuurlijke ouder het laatste woord. Betekent dat de partner
zich dan maar moet schikken? Heeft hij (of zij) niets te
zeggen? Zeker wanneer de achtergronden van de partners
erg verschillen komt hier vaak ruzie van. Afspraken worden
telkens weer gemaakt, en telkens weer geschonden. En dat
heeft vaak weer te maken met de manier waarop deze
afspraken tot stand komen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

Sluitingsdatum inschrijving donderdag 10 november.
Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre
zijn nu de driebanders aan de beurt. Van 1 tot en met 9
december a.s. zal het Veghels Kampioenschap Driebanden
gespeeld gaan worden in de zaal van clubhuis “De
Stapperij” aan de Bunders 3.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd".
Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente
Veghel en leden van biljartvereniging Krijt Op Tijd. De
organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsor “Van Herwaarden interieurs”. Inschrijving is
mogelijk tot donderdag 10 november. Er wordt gespeeld in
4 klassen. De winnaars van de diverse klassen spelen
kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen.
Er kan worden ingeschreven via de website:
http//:www.krijt-op-tijd.nl. Ook zijn inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij
(tel. 06-105 853 10). Inleveradressen De Bunders 3 of
Vensestraat 13.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen onder
telefoonnummer 35 35 45.

Motorclub Veghel
Zondag 30 oktober a.s. is het helaas tijd voor de In 't Vet rit.
De laatste rit dit seizoen is ca. 212 km lang met een
lunchstop in Duitsland. We vertrekken om 10:00 uur (let op
wintertijd) bij D'n Brouwer Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide. We hopen weer op een grote opkomst.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Herfstactiviteit VOW
Zoals elk jaar organiseert VOW voor
de jeugd een herfstactiviteit.
Voor dit jaar hadden we de hulp van
FC Oss ingeroepen. Er is vorig jaar een
overeenkomst gesloten tussen FC Oss
en VOW voor het seizoen 2016/2017
en 2017/2018 waarin o.a. staat
opgenomen dat ze een voetbalclinic
komen verzorgen op sportpark de Vonders. Van die
gelegenheid willen wij dankbaar gebruik maken.

Op 22 oktober was het zover. Van FC Oss waren er de
hoofdtrainer (François Gesthuizen), enkele stafleden en een
vijftal spelers die de clinic kwamen verzorgen. Om 13:30
uur stond onze jeugdafdeling van de JO13 t/m JO19 en de
MO13 t/m MO19 klaar om de trainingsoefeningen te gaan
uitoefenen. Na anderhalf uur lekker gevoetbald te hebben

was er een eind gekomen aan deze clinic. Na de clinic
kregen de spelers en speelsters van VOW van FC Oss een
entreekaartje om de thuiswedstrijd tegen FC Emmen bij te
wonen die op 4november gespeeld wordt. Voor de JO13 en
MO13 was er nog een extra verrassing. Zij mogen

voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Emmen met de
spelers hand in hand het veld op lopen.
Namens VOW willen wij FC Oss hartelijk bedanken voor
deze gift en natuurlijk voor de leuke clinic.

Zaterdag 29 oktober a.s.
We nodigen alle spelers, vrijwilligers en
ouders van harte uit om een kijkje te
nemen in het VOW voetbalplaatjes
album. Aan de spelers wordt hun
persoonlijk boek overhandigd.
Vanaf 9.30 uur staan de koffie en ranja
voor jullie klaar.
Tot dan!
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Bridge ZBC’01 18 oktober 2016
Lijn A
1
2
3
(4)
(4)
(4)
7
8
9
10
11
12
13
14

Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Jan Rijkers & Riet van Hout
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Bert Kanters & Diny Kanters
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Jacqueline Brus & Riet Koevoets

61,11
60,76
57,29
55,56
55,56
55,56
50,69
47,57
46,53
44,44
43,40
42,71
42,01
36,81

Lijn B
1
2
3
4
(5)
(5)
7
8
9
10
11

Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
66,25
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
63,75
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
58,75
Anneke Jans & Maria Pepers
55,00
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
52,08
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 52,08
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
50,42
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
44,17
Lilian Harbers & Rob Harbers
42,92
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
39,58
Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
39,17
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Big Band Schijndel in de Veghelse
Afzakkerij
Op zondag 30 oktober is op CHV Noordkade in
Veghel weer live muziek. Meierijstad is bijna een feit,
dus is het podium van de Afzakkerij dan voor de Big
Band Schijndel. Deze bigband heeft een gevarieerd
repertoire, van oude bigband klassiekers tot de betere
pop, waarbij ‘songs’ van The Beatles, Stevie Wonder
en Queen niet ontbreken Maar ook de klassiekers van
Glenn Miller, Duke Ellington en Count Basie komen
dus voorbij. Aanvang van het optreden 15.00 uur. De
toegang is zoals gebruikelijk gratis, een vrije gift is
altijd welkom.

Back to Vinyl met DJ Mira
Op vrijdagavond 28 oktober van 21.00 – 01.00 uur kun je
genieten van de beste muziek, uitgebracht op single of LP
tijdens de eerste editie van ‘Back to Vinyl’ met DJ Mira
van der Hagen in De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel. Mira heeft een voorliefde voor funk, soul, en
Braziliaanse muziek. Er mag dus gedanst worden. De
entree is gratis.

Expositie Vogelfrei - Häutungen
Dini Thomsen en Martje Verhoeven, twee in Duitsland
wonende Nederlandse kunstenaressen verzorgen een grote
overzichts-tentoonstelling vanaf 30 oktober in het
Cultuurcluster op CHV Noordkade: Wiebenga Silo, de Hal,
de Malerij en café De Afzakkerij. Dit op initiatief van
kunstgroep De Compagnie, die zich vooral sterk maakt
voor het aanbieden van professionele kunst in onze
bruisende cultuurfabriek. De opening is op zondag 30
oktober om 13.00 uur door Jan van Hoof, artistiek leider
van De Compagnie. De toegang is gratis.
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Twitter
mee met
#RCCUV

Rabobank
Clubkas
Campagne

Laat jouw stem
horen en steun het
verenigingsleven!

Stem van 1 tot en met 13 november op jouw favoriete clubs!
Lid van Rabobank Uden Veghel? Breng je stem uit tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne en steun het lokale verenigingsleven. Binnenkort ontvang je per post
een persoonlijke stemcode waarmee je van 1 t/m 13 november jouw stem uitbrengt.
Je helpt hiermee jouw favoriete clubs bij het realiseren van hun doelen. Kijk op onze
website voor een overzicht van alle deelnemende clubs.

www.rabobank.nl/udenveghel

Een aandeel in elkaar
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