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: Het Klooster
Tijd: 13.30-15.00 uur
Meer informatie over deze middag volgt nog. Tot dan!
EGZ Intochtorganisatie

Stem bij de Rabobank Clubkas Campagne
op de Zijtaartse Verenigingen!
Iedereen die lid is van de Rabobank heeft intussen een stembiljet ontvangen van de
Rabobank Clubkas Campagne. Wij vragen aan iedereen om met de 5 stemmen die
je mag uitbrengen je steun te betuigen aan de vereniging die jij een warm hart
toedraagt. Elke stem is geld waard en iedere vereniging heeft een goed doel om dat
goed te besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen door tot en met 13 november
via internet te stemmen met uw stempas.
Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet? Vraag familie, vrienden of
kennissen om hulp en laat uw bijdrage aan ons niet verloren gaan
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha;
Jaargetijde Leo van den Crommenacker; Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Jan en Bets
van Zutphen-van Nunen; Wim van der Burgt en overl.ouders van der Burgt en Timmers;
Jaargetijde Riet Adriaans en overl.familie Adriaans-Huijbers.

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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De deelnemers
In 2016 hebben 15 Zijtaartse verenigingen zich
aangemeld waarop u kunt stemmen:
Carnavalsvereniging De Reigers
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO)
Evenementen Groep Zijtaart
Fanfare St. Cecilia
Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus
Jong Nederland Zijtaart
KBO Zijtaart
Ruitersport Zijtaart
Tennisvereniging Zijtaart
Tourclub Straal Open
Vivace
WTC Zijtaart
Zijtaartse Toneelvereniging
ZOV Zijtaart Biedt Meer
Bedankt voor uw stem !
Namens de deelnemende verenigingen

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.
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Gezocht:
Hulp in de huishouding gezocht voor
schoonmaakwerkzaamheden, heeft u interesse bel 0645 17 92 51

HERINNERING
Op 14 november a.s. zijn tussen 19.30 en
21.00 uur mensen van de EHBO vereniging
aanwezig in het Dorpshuis om uw vragen te
beantwoorden op het gebied van AED.
Eveneens kunt u zich, als u interesse heeft, ook
opgeven voor een AED cursusavond.
Loop gerust even binnen als u een vraag
heeft!!!

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: Het Klooster
Tijd: 13.30-15.00 uur
Meer informatie over deze middag volgt nog. Tot dan!
EGZ Intochtorganisatie

Reigers en Reigerinnen,
Allemaal bedankt voor jullie reacties en
hulp in de afgelopen weken.
Ik denk dat ik alles wel bij elkaar heb
verzameld.
A.s. zaterdag wil ik mij graag aan jullie
voorstellen.
Dus nog een oproepje gezocht: publiek.
Mochten jullie toch al weten wie ik ben,
stuur me dan ff een SMS-je.
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Nieuws van de Dorpsraad

09 nov. 2016

Voortgang ontwikkelingen N279 VeghelAsten
In de Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten van november die
iedereen, die zich onlangs daarvoor heeft aangemeld heeft
ontvangen, staat het volgende te lezen:

Samen met de omgeving aan de slag
De partners die werken aan de N279 Veghel-Asten willen
dat niet alleen doen. We vinden het juist belangrijk om
belanghebbenden goed te betrekken bij de plannen.

1. Infobijeenkomsten
De gemeenten langs de N279 Veghel–Asten en de
provincie gaan nu aan de slag met de uitwerking van de
verschillende alternatieve tracés voor de weg. Dit is nodig,
want eind 2016 willen we bepalen welke alternatieven en
varianten in het Milieueffecten Rapport (MER) worden
meegenomen. Het uitwerken van de verschillende
alternatieven en varianten willen we samen met de
belangrijkste belanghebbenden doen. Tijdens
infobijeenkomsten praten we met de direct aan- en
omwonenden, een vertegenwoordiging van
klankbordgroepen en dorpsraden en bedrijven door over
mogelijke ontwerpen van de N279 Veghel-Asten. Denk
hierbij aan de ligging van alternatieven, de ligging van
aansluitingen en aard en ruimtegebruik van de weg en de
kruisingen.

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

Nasischijf €1,40 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

9 nov. 2016 – 16 nov. 2016

pagina 3

2. Algemene sessies in de omgeving
We willen graag van belanghebbenden horen wat er leeft en
speelt op en rond de N279 Veghel-Asten. Wat voor gevoel
hebben belanghebbenden bij de weg, hoe gebruiken ze de
weg, wat zijn hun algemene ideeën en behoeften? Deze
sessies staan los van de info-bijeenkomsten en zijn breder
dan alleen de technische alternatieven voor de weg. U hoort
hier binnenkort meer over.

3. Onderzoek smart mobility
We willen graag onderzoeken of er extra mogelijkheden
zijn om de doorstroming op de N279 te verbeteren,
bijvoorbeeld door het inzetten van technische hulpmiddelen
of het stimuleren van ander reisgedrag. Dit zijn
zogenoemde smart mobilitymaatregelen. In oktober is
daarom een enquête verspreid, waarmee we inzicht willen
krijgen in de manier waarop de N279 gebruikt wordt.

Selecte groep
Provincie en gemeenten maken in overleg een
representatieve selectie van deelnemers voor
traject 1 en 2, bestaande uit bewoners, bedrijven en
belanghebbenden. Er wordt gewerkt in groepen van 15-18
mensen, om de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te
houden.
Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de opbrengsten en de voortgang.

Planning: wat zijn de belangrijkste
mijlpalen?
De komende maanden zijn er verschillende belangrijke
mijlpalen rond e N279 Veghel-Asten. In het
onderstaand overzicht staan de belangrijkste stappen
die gezet worden:
-november 2016:
-verwerken van de reacties
(zienswijzen) die werden ingediend op de NRD; opstellen van de Reactienota NRD.
-november 2016 – januari 2017: -ontwerpsessies
en infobijeenkomsten met de projectgroep en met de
omgeving van de N279.
-december 2016:
-vaststellen van de NRD
(Notitie Reikwijdte en Detailniveau).
-januari – zomer 2017:
-uitwerken ontwerpen, effecten bepalen, opstellen
MER
-vaststellen van het Voorkeursalternatief (VKA)
-na de zomer van 2017:
-opstellen Provinciaal
Inpassingsplan en/of bestemmingsplannen.
-vanaf 2020:
-start van de realisatiefase.
Voor meer informatie
Vanzelfsprekend blijven we u informeren over dit
project via deze nieuwsbrieven,
informatiebijeenkomsten en de website. Via de
website kunt u zich ook aan- en afmelden
voor de nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben, dan kunt
u altijd contact opnemen met
omgevingsmanager Wil van Zuijlen via n279-veghelasten@brabant.nl.
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Verdere informatie dorpsraad:
-er is voorlopig geen openbare vergadering
ondanks de melding in de Zijtaartse kalender;
-van enkele Zijtaartse groeperingen hebben we
donaties ontvangen t.b.v. het dorpspleintje; t.z.t.
komen we hierop terug; alvast hartelijk dank;
-maandag 14 november houdt de EHBO-vereniging
een informatie bijeenkomst i.v.m. de aanwezigheid
van 4 AED-apparaten in Zijtaart; belangrijk is de
aanmelding van personen voor de opleiding
reanimatie/omgaan met een AED; aanvang 19:30
uur in ons dorpshuis;
-aanstaande dinsdag 15 november is er weer een
wijkschouw t.b.v. kleine verbeteringen; melding
tussen 10:00 uur – 10:15 uur op het plein tegenover
Dorpshuis;
-voor alle dorps- en wijkraden van Meierijstad en
andere belangstellende inwoners is er op 15
november een speciale politieke informatieavond in
Eerde;
-crossbaan op Edith-Steinlocatie: bijna dagelijks zijn
kinderen daar enthousiast met hun crossfiets bezig.
Zij doen dit echter niet altijd op een veilige manier.
Aanwonenden hebben geconstateerd, dat een aantal
kinderen een startplek nemen aan de overkant van
de Past. Clercxstraat en dan plots de weg oversteken
naar de crossplek. Wij verzoeken de ouders van
betreffende kinderen om hun kind(eren) erop te
wijzen, dat alleen het veld gebruikt moet worden,
zodat de kinderen dus niet op de straat komen.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Nog een AED in het buitengebied van
Zijtaart

Donderdag 10 november
Hamburgers: 6 halen, 5 betalen
Zachte broodjes: 6 halen, 5 betalen
Telefoonnummer:

0413-21 03 37
06-57 79 43 21

Openingstijden winkel Zijtaart
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!
Sedert dinsdag 1 november 2016 prijkt de AED-85 in een
Aivia-200 verwarmde buitenkast aan het pand op de
Biezendijk 33. Marco van Asseldonk stelde zijn markant en
centraal gelegen huis spontaan beschikbaar als locatie voor
de AED die door Veghel HartSave voor de duur van twee
jaar gratis in bruikleen is gegeven aan de Dorpsraad Zijtaart
in het kader van de pilot: ‘Hergebruik van vier AED’s in
dunbevolkte buitengebieden van de gemeente’. Zijtaart
beschikt nu over vier AED’s die op 24/7 basis operationeel
zijn: op de Biezendijk 33, Zondveldstraat
10a, Pastoor Clercxstraat 50 (Dorpshuis) en
op De Bresser 27 (De Vonders). Ze zullen
de bewoners beslist een hartveiliger gevoel
geven.
Op de foto van links naar rechts: Marco van
Asseldonk, Jan van Grunsven en Maarte van
den Heuvel.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

Openingstijden :
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 14 november 13.30 uur: Najaarsvergadering
Dinsdag 15 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 15 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 15 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 15 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 16 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 17 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 17 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 17 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 17 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 18 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 3 november:
Jokeren:
Rieky v. Zutphen
Rikken:
1.Tiny v. Zutphen
2. Bert Vissers
3. Harrie v. Zutphen
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Jan v. Zutphen

105 pnt.
84 pnt.
64 pnt.
35 pnt.
- 12 pnt.
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Uitslagen van 7 november:
Jokeren: 1. Riek v.Sleuwen 86 pnt.
2. Cisca Coppens 61 pnt.
Rikken: 1. Mieke v.Boxmeer 97 pnt.
2. Marjo Vissers
63 pnt.
3. Anneke v.d.Braak 53 pnt.
Poedelprijs: Maja Rovers
– 95 pnt.
Loterij:
Bert Vissers
BRIDGEN KBO 4 november 2016
Lijn A
1 Cees v. Hout & Riet v. Hout
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Tonnie Kivits & Maria Rijken
5 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6 Liesbeth van Dijk & Ria Swinkels
7 Mien Verhoeven & Mien Vissers
8 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

62,43
61,32
59,58
49,86
49,13
42,92
42,85
42,75
38,82

Lijn B
1 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
66,30
2 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
55,99
3 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
53,23
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 52,45
5 Jos Peters & Maria Peters
50,83
6 Nellie Vervoort & Ad Vervoort
49,78
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
49,74
8 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
47,81
9 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
43,39
10 Petra v.d. Hurk & Tonny Rijkers
42,39
11 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 37,76
Zbc.01 Vrije speelavond 1 nov. 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
4 Jan Rijkers & Anny v.d. Hurk
5 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
6 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
9 Diny Kanters & Bert Kanters
10 Mien Verhoeven & Jacqueline Brus
11 Clasien Nolle & Trudy Smulders
12 Marietje v. Schayk & Toon v. Schaijk
13 Jo van de Tillaart & Henk v.d. Linden
Lijn B
1 Marietje Wijgert & Harry v.d. Wijgert
2 Ria Veldhuis & Mien Vissers
(3) Toos Reijbroek & Piet Reijbroek
(3) Anneke Jans & Maria Pepers
5 Lilian Harbers & Rob Harbers
(6) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
(6) Petra v.d. Hurk & Albert v.d. Hurk
8 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
9 Jo de Wit & Hein de Wit
10 Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken

60,00
57,50
55,00
54,58
54,00
53,75
50,00
48,75
47,92
47,00
42,92
40,42
38,50
66,15
63,02
56,25
56,25
49,48
43,23
43,23
42,19
41,67
38,54
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Senioren Biljartcompetitie
2 nov. 2016 Zijtaart - Beek en Donk
Cor v.Zutphen
65 76 - Henk v.d.Bergh
Wim v.d.Sanden 43 44 - Jan Verbakel
Toon Opsteen
27 16 - Cor v.d.Berg
Jan de Wit
25 30 - Harrie Poulisse
Tonn Verbruggen 23 33 - Jan v.Hout
Wim Kremers
23 20 - Frits Wilbers
Jan v.Uden
18 21 - Fons v.d.Linden
Jan v.d.Oever
18 18 - Jan v.Dijk
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Diaconaal weekend
58
44
30
23
20
25
15
15

44
40
28
22
20
32
29
19

In het weekend van 12 en 13 november is
het jaarlijkse diaconaal weekend. De
Franciscus-parochie wil dan extra
aandacht geven aan de mensen die
aangewezen zijn op de hulp van anderen.
Vaak is dat een uitzichtloze situatie. Het
gaat om mensen die geen licht meer zien, die zich van
iedereen en soms zelfs van God verlaten voelen, die zich
afvragen: “Wat is er mis met mij?” Als je als mens in een
Biljartclub KBO Zijtaart Onderlinge competitie 03-11dergelijke situatie terecht bent gekomen, dan is het goed om
2016
te ervaren dat er mensen zijn die wel om jou geven. Die jou
Piet vd Hurk
38 23
Mies Gibbels
35 34
als mens zien!
Wim vd Sanden 43 39
Toon Nelissen
32 34
Het diaconaal weekend is bedoeld om daadwerkelijk iets
Frans vd Broek
19 15
Wim Kremers
26 17
voor elkaar te betekenen. Er wordt een inzamelingsactie
Rien Kemps
32 24
Frans v Leuken
44 33
georganiseerd van houdbare goederen (blikken soep, vlees,
Jan v Uden
18 15
Jan Rijkers
16 16
pakken pasta, sauzen, en nog veel meer wat iedereen zelf
Toon Cissen
61 84
Tonnie v Uden
31 49
kan bedenken).
Toon Nelissen
32 29
Rien Kemps
32 46
Wij roepen iedereen op om deze actie van harte en
Willy Henst
28 27
Jan vd Oever
18 16
daadwerkelijk te ondersteunen als uiting van aandacht en
Toon Opsteen
30 14
Christ v Helvoirt
19 19
medeleven met de ander die het minder heeft en in het besef
Cor Coppens
22 15
Willy vd Berkmortel 25 20
dat het iedereen kan overkomen.
Tonn Verbruggen 24 16
Frans vd Broek
19 14
Een klein beetje extra aandacht voor de mensen om ons
Cor v Zutphen
61 64
Toon vd Oever
31 21
heen kan nooit kwaad. Er zijn ouderen en jongeren die zich
buitengesloten voelen en die hun dagen in eenzaamheid
Regionaal 7 nov. 2016 Zijtaart - St. Oedenrode B
doorbrengen. Er zijn zieken die verlangen naar een gesprek,
Cor v.Zutphen
65 68 - Cor v.Alphen
45 36
vluchtelingen die hunkeren naar een woord van welkom.
Frans v.Leuken
40 21 - Pieter v.Kaathoven 43 48
Dit gaat over barmhartigheid, om de wereld om ons heen
Tonnie v.Uden
32 34 - Marijn Korsten
43 47
weer een beetje tot een hemel op aarde te maken.
Toon Nelissen
32 26 - Ben v.Genugten
31 40
Toon Opsteen
27 26 - Ad Verbakel
31 28
DOET U MEE?
Wim Kremers
23 17 - Wim v.d.Boogaard 30 33
Tonn Verbruggen 23 17 - Joke v.Roosmalen
20 15
Jan Rijkers
17 15 - Mari Oerlemans
14 10

Ook in de herfst organiseren we weer “SAMEN AAN
TAFEL”. Nu de avonden langer worden, is een avondje
uit eten misschien een mooie onderbreking. Ook in oktober
hebben we weer lovende reacties gekregen, misschien een
signaal voor u om ook mee te doen!
Op woensdag 16 november
wordt voor slechts € 8,50 een 3gangen menu geserveerd. We
gaan deze maand voor een menu
wat past bij de tijd van het jaar,
nog net geen winterkost. Naast dat een heerlijk menu wordt
geserveerd, wordt steeds ook de wijze waarop de
vrijwilligers de maaltijd serveren en het gezellig keuvelen
gewaardeerd.
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van
woensdag 16 november kunt u zich
telefonisch aanmelden bij een van
onderstaande personen, maar
uiterlijk vrijdag 11 november om 12:00 uur.
-Cor v.d. Aa,: 36 68 58
-Frans v. Asseldonk,: 34 04 72
-Ad v. Nunen,: 35 00 87
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U kunt zich ook al aanmelden voor 14 december.
Steeds om 17:30 uur in de ontmoetingszaal van dorpshuis
Het Klooster.
Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we iets
kunnen regelen om u op te halen.
Deze activiteit is een mooie kans voor de inwoners van
Zijtaart om met buurtgenoten of kennissen, die vaak alleen
moeten eten, samen uit eten te gaan. Men kan hierdoor het
dagelijks “alleen eten” op een prettige wijze afwisselen
door eens “Samen aan tafel” te gaan. Voor de prijs hoeft u
het niet te laten, want voor mensen die slechts alleen een
AOW-uitkering hebben, aangevuld met een klein pensioen
is er een misschien een mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een korting.
Wij herhalen nog maar eens de oproep voor deelname aan
het vaste eetpunt in ons dorpshuis iedere dinsdag en
donderdag om 12:00 uur, misschien is dat ook iets voor u?
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
positief, maak het bespreekbaar in je eigen omgeving. Als
bestuur van de KBO zijn we aan het nadenken hoe we dit
een keer middels een mooie actie kunnen gaan promoten.
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toekomst. Ze scoorden gemiddeld op ieder onderdeel 82,8
punten, een erg mooi resultaat.
Voor de fanfare o.l.v. Albert John Vervorst was dit
optreden een try-out voor het concours in Zutphen op 26
november aanstaande. Het was voor onze muzikanten een
absolute test in hoe ze ervoor staan en waar de puntjes nog
op de i gezet moeten worden. De juryleden gaven in hun
beoordeling nuttige aanwijzingen waaraan nog gewerkt
moet worden. Een aantal passages werden in samenspel
zeer fraai neergezet en het geheel uiteindelijk beloond met
een totaal van 84,4 punten. Op concours zou dit al een
dikke 1ste prijs betekenen, maar we weten ook dat de
jurering tijdens het concours strenger zal plaatsvinden.
Voor de komende weken staat een druk repetitieprogramma
gepland om de voorgestelde verbeteringen onder de knie te
krijgen. We kijken terug op een geslaagde Jumbo Festival
met een spannend vooruitzicht naar het concours.
De fanfare zal op zaterdag 26 november vanuit Zijtaart om
13.30 uur met de bus vertrekken voor deelname aan het
concours in De Hanzehof te Zutphen. Voor degene die
graag met de bus willen meerijden; er zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt zich opgeven voor € 12,-- p.p.. Voor
opgave of vragen kan contact worden opgenomen met Alda
Gloudemans
( 0413-209626 / 0620978507
Namens het bestuur,
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

Geslaagd Jumbo Muziek Festival om
de Albert van Zutphen wisselbokaal
Afgelopen weekend heeft Sint Cecilia Zijtaart in Lieshout
optredens gehad met de slagwerkgroep en de fanfare. Hier
vond het Jumbo Muziek Festival plaats, een jaarlijkse
‘wedstrijd’ tussen de clubs uit de hele regio. Op zaterdag
namen tien slagwerkgroepen deel, op zondag waren dat
negen harmonie/fanfarekorpsen.
Op zondag werd door Ria van Zutphen de ‘Albert van
Zutphen wisselbokaal’ uitgereikt, die voor de derde keer op
rij gewonnen werd door de jubilerende harmonie Sint
Caecilia uit Lieshout. Op zaterdag ging deze trofee naar de
slagwerkers van Echo Der Bergen uit Eerde.
Onze Slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens zette een erg
mooi optreden neer. In de rapportage van de jury werd de
slagwerk groep beschreven als mooi dynamisch en prima in
klank en stemming, die de juiste sfeer weet te raken. Ze
worden genoemd als een mooie jonge groep, goed voor de

Dilemma's bij dementie
Als mantelzorger van iemand met dementie kun je in de
loop van het ziekteproces tegen moeilijke situaties
aanlopen, waarop geen pasklaar antwoord is. Op dinsdag 15
november om 19.30 uur komt dit onderwerp ter sprake in
het maandelijkse Alzheimercafé in de Blauwe Kei in
Veghel. In filmpjes vertellen mantelzorgers over dilemma’s
waar zij voor kwamen te staan en hoe zij een keuze
maakten. Moet ik mijn vrouw dwingen om te douchen, als
ze dat niet wil? Is het nog verantwoord, dat onze vader auto
rijdt of moeten we zijn sleutels afpakken? Soms kun je deze
vragen vooruit schuiven, maar er komt een moment dat een
besluit moet worden genomen. Het kan als een grote
verantwoordelijkheid voelen om een besluit te moeten
nemen over het leven van een ander. Na afloop kunnen de
bezoekers in gesprek gaan met elkaar en met de aanwezige
deskundigen. Het Alzheimercafé is vrij toegankelijk voor
iedereen die iets met dementie heeft.
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
VOW Jeugd 2 nov. 2016
OSS'20 JO17-4
VOW JO17-1
VOW Jeugd 5 nov. 2016
VOW JO19-1
DVG JO19-2
VOW JO15-1
Avanti'31 JO15-2
Venhorst JO15-2
VOW JO15-2
VOW JO13-1
Boekel Sport JO13-3G
Avesteyn JO11-2 VOW JO11-1
VOW JO11-2
Avesteyn JO11-5G
VOW JO11-3
DVG JO11-5
Irene JO9-1
VOW JO9-1
Avesteyn JO9-4
VOW JO9-2
VOW JO9-3M
Boerdonk JO9-1
MULO MO19-1
VOW MO19-1
VOW MO19-2
Nulandia MO19-1
NWC MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO15-2
OSS'20 MO15-2
UDI'19/Beter Bed MO13-1 VOW MO13-1
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1
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SPORTUITSLAGEN

4

6

4
5
2
11
1
15
3
1
1
0
2
1
1
0
0
0

0
0
10
1
5
1
2
0
0
1
1
5
14
1
4
7

VOW Jeugd 12 nov. 2016
thuis
uit
tijd
RPC JO19-2
VOW JO19-1
14:30
VOW JO17-1
DAW JO17-2
14:30
Irene JO15-1
VOW JO15-1
13:00
VOW JO15-2
Sparta'25 JO15-3
13:00
Schijndel/DE WIT JO13-3G - VOW JO13-1 10:15u
VOW JO11-1
Avanti'31 JO11-3G
9:30u
Margriet JO11-7 VOW JO11-2
10:15u
VOW JO11-3
Rhode JO11-8G
9:30u
VOW JO9-2 - Vorstenbossche Boys JO9-3G 10:30
Sparta'25 JO9-5G - VOW JO9-3M
10:30u
Schijndel/DE WIT MO19-1 - VOW MO19-2 15:00u
VOW MO15-1 SJVV MO15-1
13:00u
Boskant MO15-1 VOW MO15-2
10:30u
VOW MO13-1 Berghem Sport MO13-1
10:00u
OSS'20 MO11-1 VOW MO11-1
8:45u

VOW Senioren 5 nov. 2016
Avanti '31 VOW Veteranen
3-5
VOW Senioren 10 nov. 2016
20:00u ST VOW/WEC VR1 Wijbosch Mierlo Hout VR2 UDI'19/Beter Bed VR30+1 VOW VR30+1 0 - 19
VOW Senioren 6 nov. 2016
VOW Senioren 12 nov. 2016
VOW 1
Boxtel 1
0-0
17:00u Erp
VOW Veteranen
Irene
2
teruggetrokken
VOW
2
---VOW Senioren 13 nov. 2016
VOW 3
Sparta'25 6
2-1
14:30u RKVV Keldonk 1
VOW 1
12:00u Blauw Geel'38/JUMBO 9 VOW 2
EVVC 6 VOW 4
4-3
10:30u Handel 4
VOW 4
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch Mierlo Hout VR2
Uitgesteld 18/12 ST VOW/WEC VR1 Avesteyn VR1
Uitgesteld tot 10 november 20 uur
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VOW - Boxtel 0-0 (0-0)
6 november 2016
VOW doet zich te kort tegen nummer 2 Boxtel.
Waar de oranje brigade vorige week tegen Mariahout blij
mocht zijn met een puntje, had er vandaag tegen Boxtel
duidelijk meer ingezeten. Op een herfstachtig sportpark de
Vonders eindigde de wedstrijd zoals deze tegen nummer 2
Boxtel begonnen was: 0-0.
Beide ploegen begon aanvallend aan de wedstrijd,
waardoor er mogelijkheden en kansjes over en weer waren.
Een goede leidende man in het zwart voelde de wedstrijd
goed aan en liet daar waar mogelijk de wedstrijd zijn
beloop. Voor VOW stonden Bart v.d. Oever en Bart v.d.
Laar weer vanaf het begin aan de aftrap en beiden lieten
zich duidelijk gelden. Helaas stond het vizier van beiden
nog niet scherp, waardoor de ruststand op 0-0 bleef steken.
De tweede helft was duidelijk voor VOW Maar 100%
kansen voor Bart v. d. Oever en onze captain Rick v.d.
Linden strandden op de benen en in de armen van de
uitstekende keeper van Boxtel. Boxtel bleef echter ook
redelijk gevaarlijk met snelle mensen voorin. Echter de
grootste kansen waren voor VOW. Zo belandde een keurige
lob van Bart v.d. Laar op de lat. Al met al een wedstrijd die
VOW had kunnen en moeten winnen misschien. Maar het
niveau van de wedstrijd en het presteren van de jonkies
binnen de selectie, Mathijs (Rob Geus) Galama, Siep (3e
helft) Verweij en onze Paul K3 v.d. Rijt, bieden VOW
volop mogelijkheden voor de toekomst en een mooie
klassering in de vierde klasse I dit seizoen.

9 nov. 2016 – 16 nov. 2016
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Ruitersport Zijtaart – Winst voor
Nikki van den Hoogen en Loes van
Asseldonk
In Overasselt was afgelopen weekend de tweede selectie
voor de ponyruiters. Nikki van den Hoogen won wederom
de klasse DE M1 met haar pony Cocktail! Dit deed ze met
een mooi puntenaantal van 189,5 en 205,5 punten van twee
jury’s.
Shirly van Dijk behaalde haar eerste winstpunt in de klasse
DE M1 met haar pony Coralino CP. Ook Lieke Blokx nam
een winstpunt mee naar huis met Luzette in de klasse DE
L1.
Fitzroy, het paard van Loes van Asseldonk, zette zijn beste
been voor tijdens de wedstrijd in Boxtel. Daarmee wonnen
ze de klasse M2 met een mooie 194 punten.
Indira Jussen is afgelopen zaterdag 5de geworden met haar
paard Gambler in de klasse B springen. Ze hebben samen
twee keurige ronden gesprongen. In het basisparcours
behaalden zij 78.5 stijlpunten en in de barrage 77.5
stijlpunten.

RUUD CISSEN BILJARTKAMPIOEN VAN
ZIJTAART
Afgelopen vrijdag is Ruud Cissen de nieuwe
biljartkampioen libre van Zijtaart geworden. Na het
behaalde kampioenschap in 2011 en 2013 is Ruud de eerste
speler die voor de 3e keer het kampioenschap op zijn naam
weet te schrijven.
Ruud (120 car.) wist in de finale in 17 beurten van Gerard
van Tiel (41 car.) te winnen. Het gat werd al in de 3e beurt
geslagen met een serie van maar liefst 40 caramboles.
Gerard was heus geen speler die zich zomaar van de tafel
Op naar volgende week waar de derby tegen Keldonk op
liet spelen, want 31 caramboles in 17 beurten is ook voor
het programma staat. Hou rekening met de brug in reparatie
Gerard een puike prestatie, maar het was niet voldoende om
en komt allen op tijd en in groten getale om onze Seitertse
Ruud van zijn 3e titel af te houden.
mannen naar 3 punten te schreeuwen.
Eerder op de avond werden de klasse-finales gespeeld.
De D-klasse ging tussen Corné Wuytenburg en Theo van de
@ jeroen bosch
Laar (beide 27 car.). Het was een spannende en gelijk
opgaande strijd, waarbij Theo
nagenoeg de gehele partij een
kleine voorsprong had, maar Corné
met 27-26 de winst toch naar zich
toe wist trekken.
In de C-klasse won Tonn
Verbruggen (38 car.) vrij
gemakkelijk van Walter de Bie (35
car.). In het begin wist Walter zijn
puntjes nog wel te maken, maar na
de 12e beurt hield dat op. Tonn
begon vanaf dat moment lekker in
zijn spel te komen. Na 27 beurten
en 38-20 was Tonn de nieuwe
kampioen in de C-klasse.
De finale in de B-klasse ging tussen
Gerard van Tiel en Ed Diebels
(beide 41 car.). Het leek een walkover voor Ed te worden, want na 14
beurten stond Ed met 34-11 voor.
Een partij is pas gespeeld als de

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 07

laatste carambole is gemaakt. 5 Beurten later was de stand
41-38, maar nu in het voordeel van Gerard en daarmee was
hij de kampioen van de B-klasse.
Ruud Cissen (120 car.) en Cor van Zutphen (80 car.)
stonden in de A-klasse in de finale. Na 10 beurten was het
31-33, maar vanaf dat moment ging Ruud een versnelling
hoger speler en wilde het bij Cor niet meer lukken. Na 27
beurten was het 120-55 en daarmee een duidelijke
overwinning voor Ruud.
Het toernooigemiddelde was met 1,42 hoger dan de
afgelopen jaren, toch zou de organisatie graag zien dat dit
gemiddelde omlaag zou gaan. In het verleden bestond de Dklasse (spelers die lager dan 1 gemiddeld spelen) vaak uit
meer dan 25 deelnemers. Het afgelopen jaar was dit slechts
15. Het verzoek van de organisatie was dan ook om mensen
die regelmatig biljarten, maar lager spelen dan 1 gemiddeld,
over te halen om in deze klasse mee te gaan doen.
Verder kan de organisatie weer terugzien op een geslaagd
toernooi.
Uitslag:
A-klasse
B-klasse
1 Ruud Cissen
1 Gerard van Tiel
2 Cor van Zutphen
2 Ed Diebels
3 Toon Verbruggen
3 Rob vd Berkmotel
Martien Verbruggen
Theo vd Oever
C-klasse
D-klasse
1 Tonn Verbruggen
1 Corné Wuytenburg
2 Walter de Bie
2 Theo vd Laar
3 Betty Verbruggen
3 Jan van Boxmeer
Franc Kleijngeld
Mari Jonkers
Hoogste serie: Ruud Cissen, 40 caramboles.

9 nov. 2016 – 16 nov. 2016
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Huisbezoek op 5 december?
Jong Nederland regelt het!
Wat is er nu leuker dan een huisbezoek door een paar
zwarte pieten op maandag 5 december? Jong
Nederland heeft de juiste connecties met Spanje en
verzorgt tegen een kleine vergoeding uw kinderen een
onvergetelijke avond. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Sonja Timmers, tel 37 70 92 of
sonjatimmers@home.nl
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Uitslag Buurtkeezen competitie 2e
ronde
Kolonisten evenement zaterdag 26 november
Zes! organiseert een nieuw, spannend en gezellig
“Kolonisten-event” in Het Klooster op zaterdag 26
november. We starten om 16.00 u. en houden rond 18.00
uur een pauze met een echte kolonisten maaltijd. Hierna
gaat het evenement gewoon door. Avonddeelnemers
kunnen nu (gratis) aansluiten! Er zullen diverse variaties
beschikbaar zijn en aan beginners zal een duidelijke
speluitleg gegeven worden.
Kosten: voor het hele gebeuren € 12,00. Dit is voor de
maaltijd, inclusief een drankje. Verder gratis. Geef je
meteen op via ons mailadres: zeszijtaart@gmail.com.
Uitslag 2e ronde Buurtkeezen competitie
Op de mooie vrijdagavond 4 november werden weer 3
rondes gespeeld in een aangename ambiance. Er heeft zich
nu een kopgroep gevormd, waarbij Krijtenburg sterk
vertegenwoordigd is. De Straot sluit als 3e de rij, na een
stevige opmars. De grote groep volgers heeft nog alle
kansen: het rad van fortuin kan alle kanten op draaien. De
UITSLAG
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Naam
Krijtenburg 6
Krijtenburg 3
De Stroat
Pater de Koningstraat
Pater Vervoortstraat 2
PasOpperkes
M&M vd Doornhoek
Krijtenburg 4
Rudebroek 1
Krijtenburg 2
Bosrecht
Krijtenburg 1
De Akkertjes
Vier terug
Buurvrouw en Buurvrouw
Soffelt 1
Grootveld 1
Leinserondweg/Hool
KesKamp
KWGO
Weievenseweg
Meester vd Venstraat
Pater Vervoortstraat 1
PEP team
Klets en Klats
Buurman en Buurman
Bresser
Rond de Bulte
Krijtenburg 5

Spel
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Win
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0

Ver
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6

volgende ronde (2 december) zal weer meer duidelijkheid
brengen.

Punten
Score saldo
12
120-108
10
117-82
10
119-111
8
118-88
8
118-102
8
118-107
8
118-107
8
115-106
8
116-109
8
116-112
6
115-106
6
114-112
6
113-112
6
109-110
6
105-106
6
103-108
6
105-110
6
103-111
6
101-114
4
105-103
4
109-110
4
105-110
4
101-108
4
108-118
4
99-110
4
103-118
2
95-115
2
80-119
0
97-120

Afsluiting Keldonkse brug
In opdracht van Rijkswaterstaat voeren wij als
Dura Vermeer werkzaamheden uit aan de
Erpse brug te Keldonk (verlengde van de
Morgenstraat en Hool). Bij het verrichten van
de werkzaamheden is het nodig de brug af te
sluiten voor wegverkeer en is hij nog
gedurende een weekend gestremd, waarbij een
omleidingsroute van kracht is.
Data en tijden van de stremming is: 12-112016 (07:00u) t/m 14-11-2016 (06:00u)
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Proces Coördinator: Dura Vermeer Betonen Waterbouw BV

2e Voorronde Open Errup
bandwedstrijd
BreakOut, het Erpse podium voor beginnende
bands, organiseert dit najaar de 10e editie van
de Open Errup bandwedstrijd. In drie
voorrondes strijden 12 bands om twee
plaatsen voor Open Errup, het Erpse
Koningsdag festival. De 2e voorronde is
zondag 13 november met de bands Cambrian,
Cooking John, Dead Company en Echo
Empire. In een sfeervolle zaal met een ‘vette’
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en
een wervelende lichtshow kunnen de groepen
podiumervaring opdoen en zich aan het grote
publiek voorstellen. Even weg uit die
oefenruimtes en proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en
Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat en de
entree is gratis. Beginnende bands kunnen
zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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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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Eindhoven uiteindelijk afgeschoten. Daarom wordt er nu
alleen nog gesproken over een opwaardering van de N279
en is sprake van een mogelijke omleiding die slechts
tweebaans is en maar 80 km/uur. Er is dus enige
In de aanloop naar de verkiezing van de eerste
vooruitgang! Mede door onze inbreng hebben we er als
gemeenteraad van Meierijstad houden de tien dorpsraden
TEL voor kunnen zorgen dat Team Meierijstad als enige
van Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, grote lokale partij een ander standpunt heeft dan de grote
Nijnsel Olland, Wijbosch en Zijtaart gezamenlijk een
landelijke partijen als CDA en VVD. TEAM heeft namelijk
verkiezingsavond ‘Leve(n) de dorpen’ waarop de
in haar partijprogramma staan dat nieuwe wegen alleen
lijsttrekkers flink aan de tand gevoeld gaan worden.
mogen worden aangelegd als nut en noodzaak is
Iedereen is van harte welkom bij deze avond.
aangetoond, alle varianten zijn onderzocht en de
maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke
Wanneer?
Op dinsdag 15 november 2016
kosten. De omleiding moet dus aantoonbaar noodzakelijk
Waar?
In gemeenschapshuis ‘De Brink’, Sint
zijn, anders mag hij er niet komen. Ik wil echter geen valse
Antoniusplein 7, te Eerde
hoop wekken en realistisch blijven: de kans dat er een
Hoe laat?
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
omleiding komt blijft groot.
Ook op de andere punten hebben we heel hard gewerkt. De
Alle politieke partijen die gaan deelnemen aan de
besluitvorming rond Foodpark Fase 1 wisten we als kleine
verkiezing op woensdag 23 november zijn op deze avond
partij helaas niet meer tegen te houden. De nieuwe partij
aanwezig.
TEAM wil de komende raadsperiode echter niet doorgaan
Ter nadere toelichting: Naast aandacht voor de belangen
met de ontwikkeling van Foodpark fase 2. Weer een
van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode dient er te allen
inbreng van TEL.
tijde ook voldoende aandacht te zijn voor de belangen van
Een ander belangrijk punt waar we voor gewerkt hebben, is
de tien kleine kernen van Meierijstad.
het geven van meer invloed aan de inwoners. Dit heeft
Het debat staat onder leiding van gespreksleider Twan van geleid tot aangepaste procedures voor ruimtelijke plannen.
den Brand, voormalig adjunct-hoofdredacteur van het
Inwoners worden daardoor sinds kort vanaf het begin van
Brabants Dagblad. Ook voor de aanwezigen bestaat de
een planproces geïnformeerd en betrokken in plaats van aan
mogelijkheid om inbreng te leveren.
het eind.
Verder hebben wij ons in de raad hard gemaakt voor het
Verder zal zanger Nico van de Wetering uit Sint-Oedenrode bouwen van huurwoningen en starterwoningen in de
zijn lied ‘Meierijstad is de naam’ ten gehore brengen tijdens dorpen. Dit om de leefbaarheid van dorpen als Zijtaart te
deze avond.
vergroten. Want als er geen starterwoningen of kleine
Voor nadere informatie kunt u zich richten: tot
kavels zijn voor jongeren, dan komen er uiteindelijk ook
Frans Zegers, voorzitter
minder kinderen in het dorp. Dat is belangrijk, want we

Boomstraat 2, 5466 PT EERDE
hebben uiteindelijk wel voldoende kinderen nodig voor het
(0413) 34 17 03 b.g.g. 06 - 136 429 27 (werk)
voortbestaan van de basisschool Edith Stein. Dat geldt ook

dorpsraad@eerde-meierijstad.nl
voor al onze verenigingen die uiteindelijk ook niet zonder
nieuwe leden kunnen. TEAM Meierijstad zal er in de
toekomst ook voor blijven pleiten dat er in Zijtaart
voldoende kleine kavels komen voor starters.
nu als TEL met DDB, Hart voor Veghel en drie
TEL Veghel wordt Team Meierijstad Door
andere lokale partijen uit St. Oedenrode en Schijndel samen
te gaan in de grote lokale partij TEAM Meierijstad, willen
De verkiezingen staan voor de deur. Op 23 november is het
en kunnen we ons sterk blijven maken voor het belang van
zover. TEL vormt samen vijf andere lokale partijen de
Zijtaart en de andere dorpen en kernen van Meierijstad.
nieuwe lokale partij 'Team Meierijstad'. TEL heeft zich
Vanaf nu bestaat TEL niet meer. Stem 23 november
afgelopen jaren ingezet om de leefbaarheid in Zijtaart te
lokaal; stem TEAM!
behouden. Onder meer door:
• te strijden tegen een omleiding van de N279 langs
Erik de Vries
Zijtaart
• de oprukkende industrie te stoppen
• invloed van inwoners te vergroten
• bouwen voor starters (jongeren) mogelijk te maken
• verenigingen en andere samenwerkingsvormen van
inwoners te stimuleren
We hebben successen geboekt. De Ruit rond Eindhoven
bestond namelijk uit een vierbaans omleiding van 100
km/uur bij Zijtaart. Door als TEL samen te werken met
andere organisaties (o.a. in Helmond en in het Dommeldal)
en het benutten van onze contacten hebben we de stemming
in de Tweede Kamer beïnvloedt en is de Ruit van

Verkiezingsavond ‘Leve(n) de dorpen’
op dinsdag 15 november in Eerde
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Clubs, scholen en verenigingen
introduceren ‘R’ van respect

ZLTO AFDELING VEGHEL
Boerengeluk
Herfsttijd paddenstoelentijd

Veghel, 7 november 2016 –
Sportclubs, scholen en
verenigingen in de regio maken
zich samen met Rabobank Uden
Veghel sterk voor sportiviteit en
respect. Door bestaande en
nieuwe initiatieven met elkaar te
verbinden en de krachten te
bundelen, ontstaan er steeds
meer respectpunten: locaties
zoals sportclubs en scholen waar respect centraal staat.
Deze week is het de landelijke ‘Week van Respect’. Een
mooi moment om respectpunt, het R.-symbool, te
introduceren.

De herfst is weer begonnen, maar enkele weken geleden op
zondag was daar weinig van te merken. Bijna 20 graden
was het heerlijk in het zonnetje een bakkie koffie drinken.
Maar toch, bij ons in de paddenstoelen kwekerij is het
herfstseizoen begonnen. Herfstseizoen wil bij ons zeggen
dat het wildseizoen is begonnen.
Een lekker stukje vlees met oesterzwammen of
bospaddenstoelen erbij. Als je nu bij een restaurant gaat
eten, zitten er meestal wel paddenstoelen bij het menu.
Denk aan een lekkere paddenstoelensoep met een
stokbroodje. Of een salade waarin paddenstoelen zitten
verwerkt. Een stukje paddenstoelen paté voor bij de lunch.
Je kunt altijd wel een lekkere maaltijd op tafel zetten met
paddenstoelen erbij. Kijk maar eens op
www.oesterzwammen.nl. Dit is de website van de
oesterzwammenvereniging. Hier vindt u verschillende
recepten waar oesterzwammen in gebruikt worden. Je kunt
het zo makkelijk en moeilijk maken als je zelf wil. Je kunt
de oesterzwammen ook heerlijk klaar maken met een uitje
en paprikaatje in de pan. Zo klaar en heerlijk bij de
boterham.
In de kwekerij zijn we nu al volop aan het voorbereiden
voor de Kerst. Wat de klanten denken te willen gaan
afnemen en hoe we de planning in de kwekerij zo optimaal
mogelijk kunnen maken. Om zoveel mogelijk
oesterzwammen te kunnen produceren op het juiste moment
en om het personeel zo goed mogelijk in te delen.
Als je nu naar het bos gaat om een mooie wandeling te
maken,dan zie je dat alles mooi aan het veranderen is. De
blaadjes gaan langzaam aan het verkleuren en vallen van de
bomen. Als je goed rondkijkt dan schieten de paddenstoelen
weer uit de grond. Je mag deze natuurlijk niet plukken,
maar het is wel bijzonder om ze goed te bekijken. Als je
bijvoorbeeld een spiegeltje meeneemt naar het bos, dan kun
je de onderkant van de paddenstoelen bekijken. Dit is heel
mooi en interessant. Hier kun je dan ook hele mooie foto’s
van maken. Ik hoop dat iedereen er zin in heeft gekregen
om een mooie boswandeling te gaan maken en daarna te
gaan genieten van een heerlijke kop paddenstoelensoep.
Boerengeluk is: te genieten van de mooie natuur die van
iedereen is, onder het genot van een heerlijk product van
onze eigen kwekerij.
Naam: Wendy Verbruggen
Leeftijd: 43 jaar
Status: getrouwd met John Verbruggen
Samen 3 kinderen, Kelly 17 jaar, Roy 15 jaar, en Ilse 12
jaar
Beroep: telen van oesterzwammen en alles wat erbij hoort.

Meer respect voor elkaar op en rond de sportvelden, op het
schoolplein en in buurten en wijken: dat is het doel van het
respectproject. “We zijn drie jaar geleden met dit initiatief
gestart, samen met voetbalverenigingen UDI’19 en Blauw
Geel’38 en de hockeyclubs HC Uden en V.M.H.C. GeelZwart”, vertelt Erik Jansen, directievoorzitter van
Rabobank Uden Veghel. “Sindsdien zijn er steeds meer
clubs, scholen en maatschappelijke organisaties
aangesloten. Zij maken als respectpunt elk op een eigen
manier een punt van respect. Vanaf deze week zijn deze
respectpunten herkenbaar aan het R.-symbool. Een logo
met een duidelijke boodschap: hier gaan wij respectvol met
elkaar om.”
Herkenbaarheid en verbinding
Het R.-symbool is ontwikkeld samen met de clubs en
verbindt de verschillende respectpunten met elkaar. Erik
Jansen: “Door samen onder één paraplu aan respect te
werken, verrijken en versterken we elkaar. Die
herkenbaarheid is heel waardevol. Zo is voor iedereen
duidelijk dat we samen staan voor meer saamhorigheid,
begrip en sportiviteit. Wij willen graag ons steentje
bijdragen aan een samenleving waar iedereen bij hoort.
Zeker als het gaat om de ontwikkeling van jongeren. Want
zij zijn de leiders, bestuurders en opvoeders van de
toekomst. Voor een gezond sociaal klimaat is een breed
draagvlak essentieel. Daarom trekken we in dit
respectproject met elkaar op om ervoor te zorgen dat
kinderen opgroeien in een veilige omgeving waar niemand
wordt buitengesloten.”
Kom je het R.-symbool tegen bij jouw sportclub of
vereniging? Wil je weten welke respectpunten jouw club al
heeft of heb je zelf een goed idee om respect op de kaart te
zetten? Aarzel dan niet en neem contact op met degene die
binnen jouw club verantwoordelijk is voor dit mooie
project. Want samen maken we een punt van respect!
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