JUMBO Muziekfestival Kring Veghel om
de “Albert van Zutphen wisselbokaal” dit jaar in Lieshout
Op uitnodiging van harmonie Sint Caecilia Lieshout zal het jaarlijkse JUMBO
Muziekfestival voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de Vereniging van
Muziekgezelschappen Kring Veghel plaatsvinden in het Dorpshuis, Grotenhof 2 in
Lieshout en wel op zaterdag 5 en zondag 6 november. Dit jaar zullen tijdens dit
festival 10 slagwerkgroepen en 9 HAFA orkesten hun muzikale prestaties laten horen.
Het Kringfestival wordt voor de 32ste keer gehouden en voor de 14e keer als JUMBO
Muziekfestival. De inzet van het weekend is de “Albert van Zutphen wisselbokaal”. Op
zaterdag wordt deze wisseltrofee uitgereikt aan de best spelende slagwerkgroep en op
zondag aan het best spelende harmonie- of fanfareorkest. Daarnaast wordt er per groep,
waarvan de indeling gebaseerd is op de divisies waarin de diverse verenigingen uitkomen,
een eerste prijs uitgereikt
Plezier in de muziek voor de deelnemers en het publiek staat tijdens dit festival voorop. Het
Dorpshuis in Lieshout vormt dit keer de locatie voor het JUMBO Muziekfestival. Het
programma start op zaterdag 5 november om 11.15 uur met het slagwerkensemble van het
Helmonds Muziek Corps uit Helmond. Om 14.00 uur zal onze slagwerkgroep van
fanfare Sint Cecilia Zijtaart aantreden.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 6 november 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Grard en Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny (vanw.verjaardag); Johan
en Doortje van Nunen-Brugmans; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Overl.ouders
van Zutphen-van Asseldonk en overl.familieleden; Hans van Zoggel (nms.de vrienden);
Overl.familie Coppens en van Asseldonk; Leo en Mien van Acht-Kanters, zoon Henkie en
kleindochter Suzan van den Tillaart; Evert Bosch (vanw.verjaardag).
Mededeling: Onze geloofsgemeenschap H. Lambertus is genomineerd voor de ClubkasCampagne van de Rabobank, met als doel het restaureren van de wijzerplaten en de
verlichting van onze kerkklok. Dus breng deze week Uw stem hierop uit.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Het laatste optreden op zaterdag vindt plaats om 18.45 uur
door slagwerkgroep Oefening Baart Kunst uit Erp, waarna
om 20.15 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. De
overige deelnemende slagwerkgroepen op zaterdag komen
achtereenvolgens uit Vorstenbosch, Odiliapeel, Zijtaart,
Dinther, Lieshout, Boekel, Eerde en Heeswijk.
Het Festival gaat verder op zondag 6 november. Om 11.15
uur start het programma met Harmonie Frisselstein uit
Veghel. Verder treden in volgorde op: Heeswijk, Zijtaart,
Venhorst, Dinther, Vorstenbosch, Lieshout, Volkel.
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart treedt om 12.45 uur op. Als
laatste zal het harmoniekorps Oefening Baart Kunst om
18.00 uur met hun optreden aanvangen. De prijsuitreiking
op zondag vindt om 19.30 uur plaats. Het programma is in
detail beschikbaar op onze website :
www.muziekkringveghel.nl
Voor beide dagen is de beoordeling in handen van een
vakkundige jury. Voor de slagwerkgroepen zullen op
zaterdag Peter Smits en Maarten Rongen jureren. De jury
voor de HAFA orkesten op zondag bestaat uit Jos
Schroevers en Rudi Böhmer.
Het JUMBO Muziekweekend is dankzij de hoofdsponsor
JUMBO-Supermarkten gedurende beide dagen gratis
toegankelijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om te
komen kijken en luisteren naar de optredens van bijna 1000
deelnemers tijdens dit muziekspektakel in het Dorpshuis in
Lieshout.
Op uitnodiging en namens het
Bestuur van Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

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.
Wie helpt ons aan een gratis grote kerstboom om het Noud
van Asseldonkplein sfeervol aan te kleden in deze donkere
dagen. Tijdens de kerstmarkt op 17 december is er weer de
gelegenheid om een gedachte/wens in de boom te hangen.
Het zou een geweldig gebaar zijn naar onze warme
gemeenschap. Alvast bedankt namens de organisatie
kerstmarkt 2016. Meer info tel (0413) 36 33 74 (Mimi).
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.
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
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Dorpsraad Zijtaart
Op 15 november 2016 is er weer een Dorpsschouw in
Zijtaart. Verzamelen om 10.00uur op het plein tegenover ’t
Klooster. Vanaf 10.15uur gaan we de ingebrachte punten
nader bekijken.
Aandachtspunten voor deze dorpsschouw kunt U ook
via ons contactformulier op de website van de
dorpsraad doorgeven ( www.dorpsraadzijtaart.nl ).

JONG ZIJN, LEVEN EN VERLIES
de dingen die niet overgaan
Riet Fiddelaers-Jaspers zal ingaan op wat het betekent als je
als jongere, jong volwassene of jonge ouder een ingrijpend
verlies meemaakt. Zij is deskundige op het gebied van
verlies, rouw en trauma, met name bij jongeren.
woensdag 9 november 2016
20.00 uur
H. Hartkerk, Vondelstraat 9 te Veghel
Deze avond is ook bedoeld voor (oudere) mensen die in
hun directe omgeving te maken hebben met jongeren die
rouwen. U bent van harte uitgenodigd.
De avond is vrij toegankelijk. Bij de uitgang staat wel een
potje voor een vrijwillige bijdrage om dit soort avonden
mogelijk te blijven maken.
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Stem bij de Rabobank Clubkas
Campagne op de Zijtaartse
Verenigingen!
Ook dit jaar organiseert Rabobank Uden-Veghel, evenals
afgelopen jaren, de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij
kunnen de leden van de Rabobank geld doneren aan een
vereniging naar keuze, zonder dat het geld kost (alleen een
paar minuten tijd)!!!
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.
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 komende week een
brief met een persoonlijke stemcode. Met deze code kan
tussen 1 en 13 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 met
stemmen, maar laat je stem niet verloren gaan!
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 Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus –
Wijzerplaten en verlichting kerkklok restaureren
zodat het monumentale karakter van de kerkklok
zichtbaar blijft in de kern Zijtaart.
 Jong Nederland Zijtaart - We willen de opbrengst
gebruiken voor het organiseren van vrij
toegankelijke activiteiten voor alle jeugd uit Zijtaart
en de regio. Denk hierbij aan het dorpsspel, de openleden-week en Zijtaart Biedt Meer.
 KBO Zijtaart - Wij kunnen deze bijdrage goed
gebruiken voor ondersteunende materialen voor
ontmoetingsmomenten van onze senioren.
Cursusmaterialen voor tablet- en laptopcursussen
voor onze leden. Graag wil het bestuur samen met
de werkgroep “zorg rondom ons dorp” deze zorg in
Zijtaart verder mee handen en voeten geven.
 Ruitersport Zijtaart – Organisatie activiteiten
ponyclub (ponykamp, surpriseavond en een
spelletjesdag).
 Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf van een
AED voor het tennispark.
 Tourclub Straal Open – Aanschaf nieuwe tent.
 Vivace – Uitbereiding repertoire, standaarden en
evt. vervanging instrumenten.
 WTC Zijtaart – Organisatie jaarlijkse fietscross.
 Zijtaartse Toneelvereniging – De aankleding van
het decor d.m.v. schotten, licht en geluid, attributen.
 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

De deelnemers
In 2016 hebben zich 15 Zijtaartse verenigingen aangemeld
waarop u kunt stemmen:
 Carnavalsvereniging De Reigers – Aanschaf
nieuwe danspakjes voor de groene dansmariekes
 Dorpsnieuws Zijtaarts Belang – Na 25 jaar
wekelijks uitbrengen van het Zijtaarts krantje is het
vergaar- en nietapparaat aan vervanging toe.
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang wil met deze bijdrage
graag een nieuwe vergaarmachine aanschaffen.
 Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) –
In Zijtaart zullen vanaf het najaar 2016 4 AED's
hangen om Zijtaart Hartsave te maken. Om deze
AED's over enkele jaren te vervangen is weer veel
geld nodig. Wij vragen uw stem en reserveren deze
bijdrage voor de vervanging van AED's in de
toekomst.
 Evenementen Groep Zijtaart – Organisatie van
het sinterklaasfeest, avonden voor de jeugd
(BYTZ), wandeltochten en Koningsdag.
 Fanfare St. Cecilia - Voor de 2de editie Proms 4
Kids in Zijtaart nemen we iedereen mee op een
muzikale reis. Een uitvoering van dans, zang,
muziek, beeld en toneelspel. Er nemen 100 jeugdige
muzikanten en dansers deel aan Proms 4 Kids. Voor
de onkosten van dit spektakel kunnen we uw steun
heel goed gebruiken.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Sitostick €1,50 p.st.
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur Zo:
12:00 uur - 21:00 uur
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Wie kent ze nog: mandenvlechters?
Mandenvlechten is een ambacht wat
vroeger een beroep was en nu veelal
voor de hobby gedaan wordt. Een
rasechte mandenvlechter is een
handwerkman die manden en ander
vlechtwerk vervaardigt uit allerlei
natuurlijke materialen zoals wilg, rotan,
stro, rietstengels enz.
In onze huidige westerse
wereld is het een oud
ambacht, dat enkel nog als
hobby wordt beoefend en
gedemonstreerd. Vlechtwerk
is zoals alle handvaardigheden
erg arbeidsintensief. Waar het
vroeger een noodzakelijk
gebruiksvoorwerp was in huis, landbouw en visserij maar
ook in de industrie, is het momenteel eerder huisopsmuk en
van decoratieve aard.
Op 7 november komt Anita van Kraaij van Mandaniet voor
de bezoekers van het Onderonsje in Zijtaart vertellen over
dit oude ambacht. Voordat men kan beginnen te vlechten is
er reeds een jaar aan intensieve teeltzorg met veel
handenarbeid gepasseerd, want men moet wilgentenen
hebben. Manden van wilgentenen werden vroeger gebruikt
als aardappelmand of schilmandje. Ook voor eieren rapen
en als houtmand werd hij gebruikt. Ook de wieg en het
biezenmandje voor het kleine kind was niet weg te denken.
Anita van Kraaij neemt ons mee in het vlechtproces van het
begin tot het einde, dus van het telen van de wilg tot
vervaardigen van een eindproduct. Zij brengt haar Zijtaartse
cursist Jo de Bie mee voor een
praktijk demonstratie. Het
wordt beslist een mooi uurtje
met mooie verhalen en mooie
eindproducten. Voor bezoekers
van ’t Onderonsje zal er volop
gelegenheid zijn om mee te
praten over dit oude bijna
uitgestorven ambacht.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 7 november van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

PieterBrueghelHuis vindt
definitief onderdak
Boerderij aan Middegaal wordt centrum voor activiteiten
Het PieterBrueghelHuis heeft definitief een
onderkomen. Het ontmoetingshuis voor kwetsbare
burgers en hun mantelzorgers neemt binnenkort
zijn intrek in de boerderij aan het Middegaal, waar
vroeger Instituut Pieter Brueghel gevestigd was.
Het PieterBreughelHuis is een bruisende plek waar je
geluk kunt halen en brengen en waar je door ontmoeting
en uiteenlopende activiteiten een fijne tijd hebt. Het is
een plek waar mogelijkheden zijn om jouw kwaliteiten
in te zetten en waar je wordt geïnformeerd, ondersteund,
geïnspireerd en uitgedaagd. De behoeften en de vragen
van de bezoekers zijn daarbij leidend.
Constructie Een werkstichting, Stichting Pieter
Brueghelgebouw, heeft het gebouw aangekocht van de
gemeente. Voor onbepaalde tijd huurt het
PieterBrueghelHuis de boerderij, die de komende maanden
wordt getransformeerd tot ontmoetingshuis/
activiteitencentrum.
College akkoord Vanaf de start is er een samenwerking
tussen Stichting PieterBrueghelHuis en Gemeente Veghel
(de vorige eigenaar van het pand). Op 18 oktober gaf het
Veghelse college groen licht voor de overname.
Bijdrage Gemeente Veghel heeft het meerjarenplan
gewogen en goedgekeurd. Het activiteitencentrum en
ontmoetingshuis geeft invulling aan visie en
uitgangspunten, die zijn vastgelegd in het beleidsplan
‘Transformatie van AWBZ naar Wmo’. De bijdrage wordt
besteed aan exploitatie, coördinatie van activiteiten en
beheer van het PieterBrueghelHuis.
Start in 2017 Zowel de Stichting PieterBrueghelHuis als
de gemeente Veghel zijn zeer tevreden met deze
ontwikkeling.
Wethouder Annemieke van de Ven: “Dit is een
prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief. Een
droom die, door de intensieve samenwerking van
een groep inwoners, verwezenlijkt kan worden.
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Fijn ook dat dit pand uit 1900 zo’n mooie
herbestemming heeft gekregen. “
Wethouder Riny van Rinsum vult aan: “Het initiatief
sluit volledig aan bij onze ambities in het sociaal
domein. Inwoners gaan met en voor elkaar aan de
slag. Je kunt er binnen lopen voor een kop koffie, een
goed gesprek , een leuke activiteit of je helpt bij een
activiteit of een klus. Dus laagdrempelige, zonder
wachttijd of een ‘keukentafelgesprek’.”
“We kunnen nu echt onze plannen gaan verwezenlijken”,
aldus voorzitter Fer van Campen. “Dat houdt in:
activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van
onze doelgroep. Er is nog veel werk te verzetten, maar
we hopen vanaf voorjaar 2017 de eerste activiteiten aan
te kunnen bieden.”

Donderdag 3 November
Speklappen 500 Gram € 3.75
Authentieke broden van € 1.45 voor € 1,00
Telefoonnummer:

KBO
AGENDA
Maandag 7 november 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 7 november 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 7 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 8 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 8 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 8 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 9 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 10 november 09.00 uur: wandelen
Donderdag 10 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 10 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 10 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 11 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 27 oktober:
Jokeren
1. Henk v.d.Linden
120 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Zutphen
142 pnt.
2. Jan v.Zutphen
74 pnt.
Poedelprijs:
Lenie Henst
- 51 pnt.
Loterij:
Jan v.Asseldonk

Uitslagen van 31 oktober:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Piet v.d.Hurk
3. Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Loterij: Karel Bekkers

121 pnt.
58 pnt.
69 pnt.
60 pnt.
48 pnt.
- 57 pnt.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

0413-210337
06-57794321

Openingstijden

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!
KIENEN VOW
De lange winteravonden zijn
weer aangebroken. Om deze
te doorbreken heeft VOW
enkele kienavonden in petto
waarbij we u van harte
welkom heten.
Noteer deze data alvast in uw agenda of op uw kalender:
16 november 2016
18 januari 2017
15 maart 2017
Wie zien u graag op die avonden in de kantine van VOW.
Activiteitencommissie VOW

BELANGETJE
Gezocht Hofnar: Bij interesse graag een SMS, ook als
je iemand kent die geschikt is.
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Bridge KBO 28 okt 2016
Lijn A
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Tonnie Kivits & Christien v. Helvoirt
5 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
7 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
8 Bert Kanters & Diny Kanters
9 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Lijn B
1 Liesbeth van Dijk & Ria Swinkels
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
4 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
5 Toon Gevers & Maria Rijken
6 Nellie Vervoort & Ad Vervoort
7 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
8 Jo v. Boxtel & Tonny Rijkers
Bridge ZBC’01 18 okt 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
(4) Jan Rijkers & Riet van Hout
(4) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(4) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
11 Ria Veldhuis & Mien Vissers
12 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
13 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
14 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
Lijn B
1 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
4 Anneke Jans & Maria Pepers
(5) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
(5) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9 Lilian Harbers & Rob Harbers
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
11 Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
12 Hein de Wit & Jo de Wit
Bridge ZBC’01 25 okt 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven

60,83
58,33
57,92
56,67
52,92
52,08
51,67
47,92
47,50
41,67
38,75
33,75
61,81
60,42
58,33
47,22
45,83
45,14
43,75
37,50

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
66,25
63,75
58,75
55,00
52,08
52,08
50,42
44,17
42,92
39,58
39,17
35,83

61,25
57,08
54,58
53,75
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9
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Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Jan Rijkers & Riet v. Hout
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Bert Kanters & Diny Kanters
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

Lijn B
1 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
2 Hein de Wit & Jo de Wit
(3) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
(3) Fien Rooijakkers & Tonny Rijkers
(3) Anneke Jans & Maria Pepers
6 Henk v.d. Linden & Jo van de Tillaart
7 Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken

52,92
52,92
51,67
45,00
44,58
44,17
42,08
40,00

58,75
58,33
47,50
47,50
47,50
46,25
42,50

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag onderlinge competitie KBO Zijtaart 27-10-2016
Toon vd Oever
31 30 - Piet vd Hurk
38 42
Mies Gibbels
35 38 - Tonn Verbruggen 24 29
Jan v Uden
18 9
- Willy vd Berkmortel 25 27
Jan de Wit
28 26 - Cor v Zutphen
61 72
Willy Henst
28 25 - Toon Cissen
61 40
Tonnie v Uden
31 31 - Mies Gibbels
35 22
Frans v Leuken
44 35 - Toon vd Oever
31 16
Rien Kemps
32 31 - Wim Kremers
26 33
Toon Opsteen
30 24 - Wim vd Sanden 43 45
Chris v Helvoirt 19 10 - Cor Coppens
22 29
Jan vd Oever
18 24 - Tonn Verbruggen 24 24
Wim vd Sanden 43 55 - Tonnie v Uden 31
28
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 29 okt 2016
Vorstenbossche Boys JO19-1
VOW JO19-1
1
WEC JO17-1G
VOW JO17-1
7
Venhorst JO15-1
VOW JO15-1
7
VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-9
0
Rhode JO13-3G
VOW JO13-1
5
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 VOW JO11-2
2
VOW JO11-3
Sparta'25 JO11-5G
1
VOW JO9-1
WEC JO9-1
0
WEC JO9-3G
VOW JO9-2
1
VOW JO9-3M Blauw Geel'38/JUMBO JO9-10
0
VOW MO19-1
Schijndel/DE WIT MO19-1 1
VOW MO15-1 ST HBV/Vianen Vooruit MO15-1 3
EVVC MO15-1
VOW MO15-2
1
Rhode MO13-1
VOW MO13-1
3
VOW MO11-1
Volkel MO11-1
3

2
2
0
8
2
2
7
1
0
1
3
2
0
3
0

VOW Senioren 5 nov 2016
15:30u Avanti '31
VOW Veteranen
17:00u UDI'19/Beter Bed VR30+1 VOW VR30+1
VOW Senioren 6 nov 2016
14:30u VOW 1
Boxtel 1
Afgelast Irene 2 teruggetrokken
VOW 2
11:00u VOW 3
Sparta'25 6
10:00u EVVC 6
VOW 4
10:00
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch Mierlo Hout VR2

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 2 nov. 2016
Uit OSS'20 JO17-4
VOW JO17-1
VOW Jeugd 5 nov. 2016
thuis VOW JO19-1
DVG JO19-2
vrij VOW JO17-1
thuis VOW JO15-1
Avanti'31 JO15-2
uit
Venhorst JO15-2 VOW JO15-2
thuis VOW JO13-1
Boekel Sport JO13-3G
uit
Avesteyn JO11-2 VOW JO11-1
thuis VOW JO11-2
Avesteyn JO11-5G
thuis VOW JO11-3
DVG JO11-5
uit
Irene JO9-1
VOW JO9-1
uit
Avesteyn JO9-4 VOW JO9-2
thuis VOW JO9-3M
Boerdonk JO9-1
uit
MULO MO19-1 VOW MO19-1
thuis VOW MO19-2
Nulandia MO19-1

19:30u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
9:00u
9:30u
9:30u
10:00u
10:00u
10:30u
15:00u
14:30u

uit

NWC MO15-1

VOW MO15-1

11:30u

thuis VOW MO15-2
OSS'20 MO15-2
13:00u
uit
UDI'19/Beter Bed MO13-1 VOW MO13-1 9:00u
thuis VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1 9:30u

VOW Senioren 29 okt 2016
VOW Veteranen
SCMH
VOW Senioren 30okt 2016
Mariahout 1
VOW 1
VOW 2
DVG 4
Gemert 6
VOW 3
VOW 4
FC Uden 8
ELI VR1
ST VOW/WEC VR1

5-1
1-1
5-1
5-1
0-6
uitgesteld
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Kampioenen TV Zijtaart

Afgelopen vrijdag konden de heren van TV Zijtaart
kampioen worden in hun klasse van de externe competitie.
De wedstrijden moesten vandaag afgewerkt worden met
drie invallers vanwege diverse afmeldingen. Na vier
spannende wedstrijden stond de eindstand 2-2 op het bord.
Dit was voldoende om het kampioenschap binnen te slepen.
Na afloop was het nog lang gezellig in het clubhuis. Het
was erg leuk dat degenen die zich af hadden moeten melden
nog even langskwamen. We feliciteren Hans van Zuylen,
Klaus Beckers, Ad Donkers, Cees vd Kerkhof en Rien
Janssen met het kampioenschap. Zij bedanken Frank van
Leuken, Marco van Gorkum, Johnny vd Sanden, Marc
Klein Breteler en Björn vd Heijden voor het invallen
afgelopen competitie.
Dames Zaterdag kon zaterdag ook nog kampioen worden,
maar zij moesten helaas hun meerdere erkennen in de latere
kampioen. Het was een spannende competitie. Toch een
mooie prestatie van de dames.
Vorige week konden we al melden dat onze dames van de
vrijdagavond kampioen zijn geworden. Wij feliciteren
Monique vd Hurk, Jolanda van Zutphen, Sonja van
Hamond, Diny vd Linden, Annet Gibbels en Toos van
Stiphout van harte!
Uitslagen Externe competitie TV Zijtaart
Dames Donderdag
TV David Lloyd - Heren 50+
Heren Vrijdagavond - TC Topio
Dames Zaterdag - TV de Hopbel

Vrij
3-1
2-2
1-3
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Ruitersport Zijtaart
Tweede selectiewedstrijd voor de
paarden is een feit
Afgelopen weekend werd er
wederom fanatiek gestreden op
de selectiewedstrijd in Uden.
Lica van Liempd is nog niet
lang een combinatie met Diago
maar kreeg het toch al voor elkaar om een 1ste en 4de prijs
in de klasse M2 te behalen! Dat heeft ze heel knap gedaan.
Renee Buser had fijn gereden met haar paard Starbuck. Dit
resulteerde in een 2de prijs inclusief 2 winstpunten!
Dirkje Aarts en Silva Endevoets reden beide nette proeven
en behaalden winstpunten.

Buurten in de buurt met nieuwe politieke
partij Team Meierijstad
Op maandag 7 november
komen in het Klooster van 19.30
uur tot 21.00 uur mensen van
Team Meierijstad kennismaken
en buurten over alle actualiteiten
die voor alle belanghebbenden
uit Zijtaart belangrijk zijn. Iedereen, jong en oud is welkom
om zijn/haar eigen visie te delen met een van de mensen die
voor u op deze avond aanwezig zijn.
Team Meierijstad is een nieuwe lokale partij die zich
geformeerd heeft uit zes politieke partijen vanuit Veghel(
DDB, Hart voor Veghel en TEL) Schijndel(Dorp-ABS) en
Sint Oedenrode(Hart voor Rooi en DGS-BVT). Belangrijk
uitgangspunt voor de partij is dat zij zich als lokale partij
onafhankelijk kan opstellen bij de bepaling van
standpunten. En dat zij zich voor en door de 13 kernen van
Meierijstad inzet en zich laten inspireren door de meningen,
wensen en standpunten vanuit elke kern. We hopen u te
ontmoeten op deze avond. Voor meer informatie kijk op
onze website www.teammeierijstad.nl of op onze
facebookpagina.
Namens Team Meierijstad,
Erik de Vries
Marja vd Heijden
Stem op 23 november lijst 2 Team Meierijstad
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Voor wie toegankelijk? Voor iedere belangstellende, jong
én oud
Gaat de gebeurtenis altijd door? Ja, ook bij slecht weer
De drie burgemeesters van Veghel, Schijndel en Sintgaat deze gebeurtenis, in het kerkgebouw, door.
Oedenrode en vier gilden uit deze gemeenten spelen a.s.
Wat bedraagt de toegangsprijs? Zowel het feestelijk
zondagochtend de hoofdrol bij ‘Eerde Grenzeloos’. Een
programma op het plein voor de kerk als
unieke historische gebeurtenis in het kerkdorp Eerde, in het
in het kerkgebouw is voor iedereen gratis toegankelijk.
hart van de toekomstige gemeente Meierijstad. Een
Door wie georganiseerd? Door de werkgroep
gebeurtenis die om klokslag elf uur begint en altijd
Eerdelogie van de Dorpsraad van Eerde.
doorgaat, weer of geen weer. Iedere belangstellende, jong
Wat is de aanleiding? Eerde gaat eindelijk deel uitmaken
of oud, is daarbij van harte welkom. De werkgroep
van één gemeente. Op 1 mei jl. was het precies 50 jaar
Eerdelogie van de dorpsraad van Eerde is al sinds februari
geleden, dat in Eerde reeds een gemeentelijke herindeling
van dit jaar bezig met de voorbereiding van deze
heeft plaatsgevonden waarbij de huidige gemeenten Veghel,
gebeurtenis. A.s. zondag 6 november is het zover!
Schijndel en Sint-Oedenrode betrokken waren. In dit kader
Aanleiding voor deze unieke historische gebeurtenis vormt
zijn de afgelopen weken in Eerde de oude gemeentegrenzen
de gemeentelijke herindeling die op 1 mei 1966 in Eerde
- letterlijk - weer zichtbaar gemaakt. Zo wordt vanuit de
heeft plaatsgevonden. Daarbij waren de huidige gemeenten
historie duidelijk gemaakt, dat ‘grensoverschrijdend’
Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode betrokken. De
werken door Schijndel, Veghel en Sint- Oedenrode al vijf
afgelopen weken zijn in Eerde de oude gemeentegrenzen decennia in en rond Eerde heeft plaatsgevonden. Deze gang
letterlijk - weer zichtbaar gemaakt. Zo wordt vanuit de
van zaken kan daarmee symbool staan voor de toekomst van
historie duidelijk gemaakt, dat ‘grensoverschrijdend’
alle kernen van Meierijstad.
werken door Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode al vijf
Waar vindt deze gebeurtenis plaats? In het kerkdorp
decennia in en rond Eerde heeft plaatsgevonden. Deze gang
Eerde, in het hart van Meierijstad.
van zaken kan daarmee symbool staan voor de toekomst
Wanneer? A.s. zondag 6 november om
van alle kernen van Meierijstad.
klokslag 11:00 uur.
Waar? Op het plein voor de kerk van Eerde.
IEDEREEN is van harte welkom bij ‘Eerde
Grenzeloos’, een unieke historische gebeurtenis
in het kerkdorp Eerde
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Mariahout - VOW 1-1 (1-1)
31 oktober 2016

VOW steelt punt in Mariahout
Vandaag op het programma de El Classico in de 4e klasse I,
een echte derby die leeft in de regio.
Waar VOW de eerste klap op zaterdagavond uitdeelde
(sportpark Mariahout was oranje versierd), was het toch
Mariahout wat het grootste gedeelde van de wedstrijd
domineerde, zonder echte grote kansen te creëren. Waar je
een scherp VOW zou verwachten, was het reeds na 2
minuten 1-0 voor de gastheren. Balverlies op het
middenveld en matig ingrijpen van de verdediging was er
verantwoordelijk voor. Echter; VOW rechtte meteen haar
rug en na 10 minuten was het al raak; bij de tweede paal
stond onze Tom op de schoenen van zijn broer Hans
helemaal vrij en besloot keurig via de binnenkant van de
paal binnen te schieten: 1-1. Hierna veel strijd en passie,
maar weinig goed voetbal en kansen. Dus bij 1-1 floot de
scheids voor de rust, thee en bananen. Na de rust een ander
spelbeeld: Een dominant Mariahout zonder echte grote
kansen te creëren. Een goed keepende Niek en de paal
zouden voldoende blijken voor een 1-1 eindstand. Helaas
wist VOW aanvallend weinig in te brengen in deze derby
en was het blij met dit 'gewonnen' punt. Volgende week
thuis tegen Boxtel en dan zal VOW zeker weer voor 3
punten gaan.
© Jeroen Bosch

Zij verdienen in de eigen leefomgeving een reële kans op
een huurwoning. Jeugdige starters zijn belangrijk voor de
leefbaarheid. Wie elders een start maakt, komt vaak niet
terug.
Meierijstad dient veel meer grond te bestemmen voor
woningbouw, zodat prijzen van bouwgrond dalen en meer
wordt gebouwd. Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk
voor de leefbaarheid. Het gaat daar niet om grote aantallen,
zodat een ruimhartiger planologisch beleid mogelijk is. Ook
GEMEENTEBELANG MEIERIJSTAD:
voor mensen die zelf bouwen. Leefbaarheid is gebaat met
SCOREN VOOR WONEN
ruime startmogelijkheden voor jongeren en een
levensloopbestendige woonomgeving voor senioren.
Voor Gemeentebelang Meierijstad is wonen een kerntaak
Gemeentebelang Meierijstad
voor de gemeente. De overheid bepaalt waar wordt
Peter Verkuijlen
gewoond en waar, hoe en hoeveel er wordt gebouwd.
Moniek van de Meerakker
Burgers hebben hier weinig invloed op, ze betalen een hoge Huub van de Wijdeven
prijs voor wonen en zoeken lang naar een geschikte
woning. Betaalbare koophuizen zijn schaars. Betaalbare
huurhuizen zijn er weinig, wachttijden onvoorstelbaar lang.
Gemeentebelang Meierijstad wil dit
probleem oplossen! Woonbelangen
van jeugd en senioren verdienen
meer aandacht. De jeugd heeft
betaalbare woningen nodig,
senioren woningen, gecombineerd
met zorg. Huisvesting voor lagere
inkomens is de kerntaak van
woningbouwverenigingen. Die
moeten meer en sneller bouwen.
Verkoop van sociale huurwoningen
moet stoppen. Wanneer
woningbouwverenigingen de
wachttijden niet oplossen, dient
Meierijstad zelf initiatief te nemen.
Andere partijen die betaalbare
huurwoningen willen bouwen,
verdienen krachtige steun van de
gemeente. In de leeftijd van 18 tot
27 jaar vormen jongeren hun sociale
netwerk en gaan zelfstandig wonen.
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UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016
Datum trekking: 24 oktober 2016
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2016.
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
0082005
0466420
0996993
0388578
0162628
0674349
1011526
1056342
0619110
0506115
0539735
0946230
0611800

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
0823745
0410033
0954076
0282470
0823328
0603305
0437359
0210016
0046441
1131326
0909501
0573868

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
12879
€ 100,00
27e prijs
26431
€ 100,00
28e prijs
53437
€ 100,00
29e prijs
5671
€
50,00
30e prijs
1761
€
50,00
31e prijs
7593
€
50,00
32e prijs
901
€
15,00
33e prijs
765
€
15,00
34e prijs
402
€
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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de continue 2e plaats die hij innam in zijn samengesteld
gezin. Maar nu het gesprek hierover
goed op gang is gekomen gaat het een
stuk beter.
Jaloers: ik ben er niet trots op!!
Anita en Ben hebben allebei 2 eigen kinderen als ze een
relatie beginnen. In het begin lijkt alles goed te verlopen
maar als de kinderen van Ben (die wat verder weg wonen)
bij hen in huis komen, heeft Ben minder oog voor Anita.
Hij ziet zijn kinderen niet elke week, dus hij verheugt zich
er enorm op als dat weekend weer is aangebroken.
Voor Anita is het een heel ander verhaal. Haar kinderen
kunnen heel gemakkelijk naar hun vader toe en de
gemaakte afspraken worden heel soepel gehanteerd.
Daarom is het nooit tevoren te zeggen wie er van haar
kinderen wel/niet thuis zijn. Anita vindt dat geen probleem.
Ben heeft daar weer wat meer moeite mee. Hij zou wel eens
een weekend weg willen met Anita.
Anita bemerkt tot haar grote schaamte dat ze soms
gevoelens van jaloezie heeft t.a.v. de kinderen van Ben. Die
zitten naast hem, stoeien en spelen met hem en krijgen alle
aandacht. Ze heeft daar een keer iets over gezegd maar hij
vond dat ze niet zo “jaloers moest doen”. Het ging toch
maar om een enkele keer!! Anita heeft daarna maar niks
meer gezegd, maar zo langzamerhand begint haar ergernis
steeds verder op te lopen. Vooral Ben’s dochter kan hem
soms zó met haar vrouwelijke charmes inpakken dat Ben
gemaakte afspraken met Anita totaal vergeet. En dan
krijgen ze ruzie.
Juist het praten over dit soort gevoelens kan een opening
bieden. Het bagatelliseren van de gevoelens van Anita door
Ben is vanuit zijn perspectief begrijpelijk, maar gevoelens
zijn er om serieus genomen te worden…. Hij verheugt zich
op de komst van zijn kinderen, van Anita wordt verwacht ·
dat zij de 2e plek inneemt. In het gesprek hierover zegt Ben:
“ja, maar ik heb toch ook steeds de 2e plek?? Jouw
kinderen zijn er altijd!” Hij heeft zeker een punt. Juist dit
soort gevoelens van elkaar begrijpen, hier aandacht voor
hebben, maakt dat je elkaar en jezelf begrijpt in je
·
kwetsbaarheid. Achteraf bleek Ben zich ook te storen aan

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

INBRENG VOOR PROFIELSCHETS
VOOR EERSTE BURGEMEESTER
MEIERIJSTAD
Vandaag, maandag 31 oktober, hebben de dorpsraden van
Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide,
Nijnsel, Olland, Wijbosch en Zijtaart in gezamenlijkheid en
eendracht via de mail een brief gestuurd naar alle negen
politieke partijen die gaan deelnemen aan de verkiezing van
de eerste gemeenteraad van Meierijstad.
In deze brief attenderen de tien dorpsraden de toekomstige
fracties op het gegeven dat hen na hun aantreden al direct
een zeer belangrijke taak wacht. Vertegenwoordigers van
alle fractie gaan dan immers deel uitmaken van de
vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft als taak de
profielschets voor de nieuwe burgemeester van Meierijstad
op te stellen.
In het belang van de inwoners van de dorpen Boerdonk,
Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland,
Wijbosch en Zijtaart dringen de dorpsraden bij alle partijen
aan om onderstaande competenties op te nemen in de op te
stellen profielschets.
De nieuwe burgemeester heeft naast aandacht voor (de
belangen van) de inwoners van de kernen Veghel, Schijndel
en Sint-Oedenrode oprechte interesse voor (de belangen
van) de inwoners van de tien kleine kernen van de
gemeente Meijerstad.
Zij/hij draagt de saamhorigheid van de tien kleine kernen
gezamenlijk en iedere kern afzonderlijk een warm hart toe
en draagt, waar mogelijk, een
steentje bij aan de uitbouw daarvan.
·
Zij/hij heeft oprechte interesse
voor de leefbaarheid van de tien
kleine kernen en de daarmee
verbonden problematieken. Zij/hij
gaat, in goed overleg en in goede
samenwerking met de wethouders,
van harte actief op zoek naar
haalbare oplossingen.
De gezamenlijke dorpsraden tonen
zich in de brief graag bereid om
deze inbreng voor de profielschets
van de nieuwe burgemeester nader
aan uw partij toe te lichten.
Natuurlijk zijn zij zeer benieuwd
naar de reacties van de politieke
partijen.
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Wie gaat zaterdag 12 november voor goud
en wordt onze
Jeugdprins
en
Jeugdprinses

2017
Een spectaculaire
Afscheidsceremonie voor
Jeugdprins Stijn, jeugdprinses Jesse,
adjudanten en nar.

Iedereen is welkom op zaterdag
12 november vanaf 13.30 uur
in het dorpshuis!
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Super SALE dagen bij Nagelstudio Blits
Op zaterdag 5 november op alle nieuwe kinder merkkleding
Herfst en winter collectie

70% procent korting
Merken zoals, Rubacuori, Relish, Vingino, Gaastra
en Tommy hilfiger!
De sale dag duurt van 10 tot 17 uur , en is aan de Zondvelstraat 12 in Zijtaart.
Onder het genot van een hapje en een drankje!
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Café Brein op 24 november in
Herpen: Draadje Los?
“Draadje Los” is de titel van de
theatervoorstelling van Bram
Thomassen. De voorstelling
wordt gespeeld op 24 november
tijdens een extra bijeenkomst
van Café Brein Uden/ Oss in
Herpen.
De theatervoorstelling gaat over een groot gedeelte van het
jong en ingrijpend levenspad van Bram, waarin hij twee
tumoren heeft overwonnen. De ontspannen, positieve
manier van Bram’s presentatie geeft ons allemaal energie,
inzicht, plezier en een enorme dosis relativeringsvermogen!
Direct na de voorstelling is er gelegenheid om Bram vragen
te stellen en na te praten.
Café Brein start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en
duurt tot 16.00 uur. Het vindt plaats in het Bloesem
Theehuis (onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a in Herpen.
Café Brein is een trefpunt voor mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners,
familieleden, vrienden en professionals. U bent van harte
welkom om de voorstelling bij te wonen. We verzoeken u
vriendelijk om u vooraf aan te melden via telefoonnummer:
0486-412789. Dit in verband met een beperkt aantal
beschikbare plaatsen. Toegang is gratis.
Niet-aangeboren hersenletsel kan bijvoorbeeld ontstaan na
een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor
meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
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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 ONS welzijn.
Kantoor ONS welzijn Wilgenstraat verhuist naar
Iepenlaan 4 in Veghel
Het kantoor van ONS welzijn gevestigd op de
Wilgenstraat 17 in Veghel (voorheen Vivaan Ouderenwerk)
verhuist op vrijdag 4 november naar de Iepenlaan 4 in
Veghel. Vanaf 4 november krijgt het kantoor aan de
Wilgenstraat een andere bestemming.
Het kantoor aan de Iepenlaan was al in gebruik door ONS
welzijn. Het samenvoegen van de twee kantoren draagt bij
aan het verder optimaliseren van de dienstverlening van
ONS welzijn.
Voor de diverse diensten van ONS welzijn kunt u vanaf
maandag 7 november op Iepenlaan 4 terecht. Het
telefoonnummer van ONS welzijn blijft 088 374 25 25.
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het
gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen,
financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden.
Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn
werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Uden en Veghel. Daarnaast voeren ze diensten uit in
Nuland, Vinkel, Grave en Sint Oedenrode. Meer informatie
vindt u op www.ons-welzijn.nl.

Beste Bier liefhebbers!
Zondag 6 november vindt
de eerste proeverij plaats!
5 uiteenlopende speciaal
bieren met bijpassende
borrelhapjes.
Deelname is mogelijk bij
inschrijving (€15,- ),
dus meld je snel aan
in het café!

Natuurlijk bij Kleijngeld...

