'Veilig online bankieren voor iedereen'
Tijden veranderen. Technologie ook. Soms gaat dit erg snel. Daarom volgden een 50-tal
senioren de door Rabobank Uden Veghel georganiseerde workshop 'Online bankieren’. “De
ouder wordende mens staat tegenwoordig midden in het leven,” weet teamleider
particulieren Anoek Matthieu. “Ze vinden het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven, ook als het om bankieren gaat. Internetbankieren, zowel op de computer als op de
mobiele telefoon, heeft vele mogelijkheden maar hoe het precies werkt en of het veilig is,
weten ze niet altijd. Daar helpen we onze klanten graag bij.” Hoe kun je veilig
internetbankieren? Hoe kun je contactloos betalen? Wat is skimming of phishing en hoe
voorkom je dat? Allemaal vragen die helder werden uitgelegd door de adviseurs van de
Rabobank. Met de knoppencursus werd uitleg gegeven over internet- of mobiel bankieren.
Alle deelnemers kregen een laptop en een Rabo-scanner in gebruik zodat iedereen meteen
aan de slag kon. Elke vraag werd ter plekke opgelost en in een mum van tijd was het
iedereen duidelijk hoe makkelijk zelf thuis bankieren is.
Meteen aan de slag
Antoon Manders uit Boekel was een van de workshopdeelnemers. “Ik vond het een passend
initiatief van de bank. Ik heb nog nooit iets betaald met de computer, maar het valt me alles
mee. In een paar uurtjes is het me duidelijk geworden dat dit een goede stap vooruit is.
Makkelijk en veilig als je tenminste een beetje oplet. Ik ga er in ieder geval meteen mee aan
de slag.” Ook Jan van den Oever uit Zijtaart kwam tevreden uit de workshop Online
bankieren: “Ik betaalde nog op de oude manier. Soms gaan de ontwikkelingen zo snel dat
het moeilijk bij te benen is en de stap te groot lijkt. Prima dat de bank ons daarover
bijpraat.” “De opkomst en het enthousiasme was groot. Het is dan ook de bedoeling dat we
dit vaker gaan doen,” vertelt Matthieu. “Natuurlijk helpen we op ons kantoor of telefonisch
ook graag om uw bankzaken op de 'nieuwe manier' te regelen. Wij helpen u graag, onze
mobiele adviseurs komen desgewenst zelfs naar u toe.”

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 november Ceciliafeest 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken alle overleden leden van het Gemengd Koor en in het bijzonder: Martien van
Zutphen en Bets van Zutphen-van Nunen die het afgelopen jaar zijn overleden; Jaargetijde
Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers; Graard en Jaantje van de Ven-van Sleuwen
(nms.Broederschap Hakendover); Marie en Herman Hooijmans, Jan en Annie;
Overl.ouders van Uden-van Stiphout en zoon Janus.

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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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.
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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sumoworstelen, de prins of de adjudant, er moest gewacht
worden op de definitieve uitslag.
Met een heleboel muziek werden de nieuwe jeugdprins
Stijn en jeugdprinses Lieke onthult. Zij onthulden
vervolgens hun adjudanten: adjudant Luc en adjudante
Maud.
Daarna kwam de hoge hoed tevoorschijn. Hieruit werden de
nar en jeugdraad onthuld. Nar is Mike en de jeugdraad
bestaat uit: Bram, Luuk, Mats, Lars, Martijn, Tygo, Anke,
Bram en Lieke.
Na de onthulling stond iedereen op het podium en hebben
Stijn en Lieke hun eerste woorden als Jeugdprins en
Jeugdprinses gesproken. Hierbij nodigden ze iedereen uit
om op zaterdag 19 november om 13:00 uur samen met hen
het carnavalsseizoen te starten. Dus tot 19 november! En
een hele fijne carnaval! ALAAF!!!
De jeugdcommissie

Bibliotheekpunt Zijtaart

Jeugdonthulling 2017
Op 11-11 is CV De Reigers het jubileumjaar gestart. Dit
betekent dat het op zaterdag 12 november tijd was voor de
bekendmaking van de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses
en hun gevolg.
Natuurlijk kon dit pas nadat we afscheid
hadden genomen van jeugdprins Stijn
en jeugdprinses Jesse met hun
adjudanten en nar. Zij hadden een mooi
afscheidswoordje en wensten hun
opvolgers veel plezier voor het
komende carnavalsjaar. Ze werden op
een fantastische en leuke wijze door
hun ouders afgevoerd zodat het podium
leeg was en de strijd voor de nieuwe
Jeugdprins en Jeugdprinses kon
beginnen.
Het thema van de middag was dit jaar ‘Olympische spelen’.
Er waren 6 jongens en 4 meiden die met elkaar de strijd
aangingen.
Het eerste spel wat op de planken stond was ringen gooien.
Met 5 ringen moest er een zo hoog mogelijk aantal punten
gegooid worden.
Het tweede spel was darten, dit was een pittig spel omdat er
met 3 pijlen ballonnen kapot gegooid moesten worden. Per
pijl konden er flink wat punten gescoord worden.
Vervolgens werd er een triatlon gelopen, de triatlon
bestond uit bokspringen en een parcours lopen met een
lepel in de mond.
Het één na laatste spel was kogelstoten: zoveel mogelijk
ballen in een korf gooien binnen een bepaalde tijd.
Het was ontzettend spannend na de strijd in de spellen en
daarom was het laatste spel doorslaggevend voor de
winnaar en winnares. In dit spel kon er een gokje gewaagd
worden. De jongens en meiden konden punten inzetten op
de prins of adjudant van 2016. Natuurlijk wisten ze niet van
elkaar hoeveel punten ze ingezet hadden en dit maakte het
extra spannend. Want wie er ook zou winnen tijdens het

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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KBO
AGENDA
Maandag 21 november 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 22 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 22 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 22 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 22 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 23 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 24 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 24 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 november 13.00 uur: Competitie
biljarten
Donderdag 24 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 25 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 10 november:
Jokeren:
1. Mientje Raaymakers
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Marjo Vissers

140 pnt.
129 pnt.
108 pnt.
- 35 pnt.

BRIDGEN ZBO’01 8 nov 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
6 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
7 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
8 Henk v.d. Linden & Jo van de Tillaart
(9) Jan Rijkers & Toos v. Berlo
(9) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
12 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
14 Bert Kanters & Diny Kanters

Donderdag 17 nov.
Vrijdag 18 nov.
Zaterdag 19 nov.

500 gram gehakt h.o.h.
500 gram verse worst
samen voor € 7.50

Telefoonnummer:
72,92
63,54
55,21
53,47
52,78
51,04
50,35
50,00
43,75
43,75
43,40
40,63
39,93
39,24

Lijn B
1 Hein de Wit & Jo de Wit
62,08
2 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 60,00
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
56,00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Riet van Hout & Maria Rijken
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Anneke Jans & Maria Pepers
Lilian Harbers & Rob Harbers
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen

Bridge KBO 11 nov. 2016
Lijn A
1 Jan Rijkers & Riet Koevoets
(2) Piet Thijssens & Riek Rijkers
(2) Bert Kanters & Diny Kanters
(4) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(4) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
7 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
8 Tonnie Kivits & Pieta Timmermans
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen

55,00
52,50
50,00
49,58
49,50
47,08
46,50
46,00
40,83
35,42

55,00
53,33
53,33
52,50
52,50
50,00
47,92
46,53
40,00
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Lijn B
1 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(3) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(3) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
5 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
6 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
7 Toon Gevers & Maria Rijken
8 Henk v.d. Linden & Anny v.d. Hurk
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
10 Jo v. Boxtel & Tonny Rijkers

16 nov. 2016 – 23 nov. 2016
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64,06
59,90
54,69
54,69
54,17
47,92
45,31
42,71
39,58
36,98

BILJARTEN Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Sint Oedenrode B d.d. 07-11-2016
Cor v.Zutphen
65 68 - Cor v.Alphen
45 36
Frans v Leuken
40 21 - Pieter v.Kaathoven 43 48
Tonnie v Uden
32 34 - Marijn Korsten
43 47
Toon Nelissen
32 26 - Ben v.Genugten 31 40
Toon Opsteen
27 26 - Ad Verbakel
31 28
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

KBO Zijtaart vertoont natuurfilms
De komende filmmiddag 21 november
staat in het teken van twee
adembenemende afleveringen van de
serie Life gemaakt door de BBC.
Naast spectaculaire, extreme en ronduit
ontroerende beelden wordt Life
gekenmerkt door een bevlogen manier
van vertellen die ervoor zorgt dat de kijker geen seconde
wil missen. Zelfs naar BBC-maatstaven is Life een ware
krachttour geworden. De makers reisden ruim vier jaar lang
alle continenten af om het beeldmateriaal voor deze unieke
producties te verzamelen. We hebben gekozen voor de
afleveringen:

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

Bamischijf €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
Jagers en gejaagd
Een indrukwekkende aflevering over de dramatische wereld
waarin de carnivoor en zijn prooi elke dag opnieuw als
vijanden tegenover elkaar staan. We rennen mee met een
jagende troep jachtluipaarden, zien hoe zeeleeuwen een
dodelijk kat-en-muisspel spelen met witte haaien en hoe
leeuwen en buffels samen een wankel evenwicht in stand
houden.
Wezens van de diepte
De zee, de grootste habitat die de
wered rijk is, herbergt vele
geheimen en gevaren. Met de de
beste onderwatercameras daalde
men af naar de diepte zeeen, die
nog nooit eerder zijn verkend. We
doen verbijsterde ontdekkingen
en maken kennis met monsterlijke krabben, reusachtige
octopussen en andere bizarre diersoorten.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 november 2016
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis
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V.O.W. Senioren 10 nov 2016

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd 16 nov 2016
Olympia '18 MO19-2 VOW MO19-2
VOW Jeugd 19 nov 2016
Avanti'31 JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Margriet JO17-3
Boskant JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Boekel Sport JO15-3
Erp JO13-3
VOW JO13-1
Sparta'25 JO11-2G VOW JO11-1
VOW JO11-2
RKVV Keldonk JO11-2G
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-9 VOW JO11-3
Nijnsel/TVE Reclame JO9-1
VOW JO9-1
Heeswijk JO9-3G VOW JO9-2
VOW JO9-3M
Gemert JO9-8
VOW MO19-1
Olympia'18 MO19-2

16 nov. 2016 – 23 nov. 2016
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch

20:00u
14:30u
14:30u
13:00u
13:00u
10:30u
9:15u
9:30u
9:15u
9:45u
10:00u
10:30u
14:30u

Mierlo Hout VR2 Afgelast

VOW Senioren 12 nov 2016
Erp
VOW Veteranen
2-2
VOW Senioren 13 nov 2016
RKVV Keldonk 1
VOW 1
2-0
Blauw Geel'38/JUMBO 9 VOW 2 Baaldag Blauw Geel ‘38
Handel 4
VOW 4
3-4
ST VOW/WEC VR1 Avesteyn VR1 Verzet naar 18/12

Keldonk - VOW 2-0 (0-0)
13 november 2016

VOW komt fysiek te kort in en tegen Keldonk
Op een regenachtig en winderig sportpark en VOW in het
blauw (oei oei) was er vandaag weer een derby.
VOW MO15-1 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt MO15-1 13:00u VOW begon sterk in de eerste 10 minuten. Kansen waren er
UDI'19/Beter Bed MO15-1 VOW MO15-2
11:30u
onder meer voor Bart v.d. Laar en Siep Verweij, maar zij
VOW MO13-1
Gemert MO13-1
10:00u
misten oog in oog met de doelman van Keldonk. Hierna een
VOW MO11-1
Rhode MO11-1
9:30u
zeer rommelige en fysieke eerste helft met weinig goed
voetbal. De beste kans was nog voor Keldonk, maar 1 op 1
VOW Senioren 17 nov 2016
met onze sluitpost Niek miste hun spits.
20:15u
DAW
VOW 1
De tweede helft begon VOW scherper aan de wedstrijd.
VOW Senioren 19 nov 2016
Binnen 5 minuten een open kans voor Rick v.d. Linden en
15:30u
VOW Veteranen
Blauw Geel'38/JUMBO een bal op de lat door Pim van Riel. Maar helaas geen
VOW Senioren 20 nov 2016
doelpunt. Hierna een hoofdrol voor de scheidsrechter deze
11:00u
ELI VR1
ST VOW/WEC VR1
middag; een overtreding op Bart v.d. Oever werd niet
bestraft en ondanks dat hij duidelijk aan zijn hoofd geraakt
was en dus op de grond lag, liet de scheidsrechter
SPORTUITSLAGEN
doorspelen. Later zou het na 15 seconden de 1-0 betekenen.
V.O.W. Jeugd 12 nov 2016
Nog geen paar minuten later de 2-0 zelfs. Slecht ingrijpen
RPC JO19-2
VOW JO19-1
1-2
door de achterhoede, liet hun spits volkomen vrij en het was
VOW JO17-1
DAW JO17-2
2-3
wederom raak. De laatste 35 min. was VOW meer aan de
Irene JO15-1
VOW JO15-1
1-7
bal zonder echte kansen te creëren. Zelfs een goed spelende
VOW JO15-2
Sparta'25 JO15-3
4-1
Michel Tielemans wist zijn mannen niet tot grote daden aan
Schijndel/DE WIT JO13-3G
VOW JO13-1
0-5
te sporen. VOW bracht Tom v.d. Oever als extra aanvaller
VOW JO11-1
Avanti'31 JO11-3G
8-0
en ging 1 op 1 spelen. Pas in de 92ste minuut met resultaat;
Margriet JO11-7 VOW JO11-2
11 - 2
duidelijk hands betekende een penalty en deze werd
VOW JO11-3
Rhode JO11-8G
6-2
genomen door Bart v.d. Oever. Typerend voor de wedstrijd
VOW JO9-2
Vorstenbossche Boys JO9-3G 0 - 1
van VOW vandaag werd deze gemist. VOW mistte vandaag
Sparta'25 JO9-5G VOW JO9-3M
1-0
scherpte en de echte wil om te winnen. Dan verdien je ook
Schijndel/DE WIT MO19-1 VOW MO19-2
13 - 0
geen 3 punten.
VOW MO15-1
SJVV MO15-1
2-1
Boskant MO15-1 VOW MO15-2
2-2
OSS'20 MO11-1 VOW MO11-1
11 – 4
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Volgende week een vrij weekend voor de mannen uit
Zijtaart. Wel speelt donderdag a.s. VOW een
oefenwedstrijd tegen DAW 1-2 combi om 20.15 uur uit in
Schaijk. De week erop staat er een thuiswedstrijd tegen
Vorstenbossche Boys op het programma. Een mooie
wedstrijd om als team te laten zien dat de wedstrijd van
vandaag een "vergissing" was.
@ Jeroen Bosch

Mini Maxi toernooi groot succes!
Op zondag 30 oktober jl. werd op het tennispark van
Zijtaart een speciaal toernooi
gespeeld. De jeugdcommissie en
de Kleine Toernooien Commissie
hadden de handen ineengeslagen
en zij namen de organisatie voor
het jaarlijkse Mini Maxi toernooi
op zich. Het is dan de bedoeling
dat een jeugdspeler jonger dan 16
jaar en een volwassen speler
vanaf 17 jaar samen een toernooi gaan spelen. Natuurlijk
staat het plezier hierbij voorop. Vaders en dochters,
moeders met hun zoon, opa's met hun kleinkinderen, vele
combinaties waren mogelijk. Het heerlijke herfstzonnetje
zorgde voor een leuke en fijne sfeer. Aan het einde van de
dag waren de spelers moe maar voldaan en keerden zij,
natuurlijk met hun verdiende prijs, tevreden huiswaarts.
Een zeer geslaagd toernooi en we willen vanaf deze plaats
alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname en we
zien hen volgend jaar natuurlijk ook graag weer terug.
Jeugdcommissie en KTC van TV Zijtaart
Op de foto de deelnemers van het Mini Maxi toernooi 2016

Ruitersport Zijtaart – Meerdere
prijzen op de wedstrijd in Uden
Er werd weer fanatiek gestreden op wedstrijd, zowel door
de ponyruiters als de paarden.
Silvia Endevoets is op dreef met haar paard Falko. Ze won
zelfs de klasse B met maar liefst drie winstpunten!
Daarnaast wist ze ook nog eens 3de te worden in de andere
proef die ze gereden heeft.
Lobke van Popering en Sweenslag’s Evy zijn terug van
weggeweest. Ook zij waren succesvol met een 1ste en 3de
prijs in de klasse M1! Dit met mooie aantallen van 197 en
204 punten.
Monique van Berkel had een goed gevoel overgehouden
aan haar M2 proef met Annelia. Dat werd beloond met een
keurige 193,5 punten. Lieke Blokx had met haar Luzette
twee keer een nette
proef gereden. Ze
kreeg dan ook
twee keer een
winstpunt met 190
punten en 191,5
punt. Sophie van
der Vorst had pas
haar tweede
wedstrijd met haar
pony Bijoux. Ook
zij wist twee
winstpunten te
halen. Knap
gedaan!
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Het vertrouwde geel van DDB wordt het
kleurenpalet van Team Meierijstad
Met wortels in alle zeven kernen heeft Democratisch
Dorpsbelang (DDB) de afgelopen twintig jaar bijgedragen
aan een stabiel bestuur van de Gemeente Veghel. Jan
Kerkhof was de eerste wethouder van DDB. Hij heeft, met
grote steun van de kiezers, de fundamenten gelegd voor een
onafhankelijke, brede lokale partij. Verenigingsleven en
woningbouw horen bij elkaar en vormen samen het
fundament voor een goede leefbaarheid. Daar heeft DDB
zich altijd sterk voor gemaakt.
En dat is niet bij woorden alleen gebleven. Denk aan:
ᇏ Florerende dorps- en gemeenschapshuizen zoals het
Klooster in Zijtaart, horeca, accommodaties voor
(sport)verenigingen, bibliotheek of bibliobus,
postvoorzieningen, openbaar vervoer en zorg op
maat in de wijken en kernen van Veghel.
ᇏ De economische ontwikkelingen die Veghel en haar
kernen hebben doorgemaakt met steun van DDB.
ᇏ De woningbouw in De Bolken, De Oranjewijk, De
Scheifelaar, De Bolst en nu de Bloemenwijk,
prachtige wijken maar nog niet voldoende om aan
alle vraag te voldoen.
DDB deed haar politieke werk met goede, aansprekende en
breed georiënteerde kandidaten in iedere kern. Bij de
vorming van de nieuwe gemeente Meierijstad heeft DDB
besloten om op haar fundamenten en verworvenheden
verder te bouwen aan een brede lokale partij: Team
Meierijstad. Zo hoopt de partij voldoende invloed te
hebben in het nieuwe gemeentebestuur. Andere lokale
partijen uit Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel hebben
zich daarbij aangesloten. Samen een sterk TEAM.
Het vertrouwde geel van
DDB maakt dus plaats
voor het kleurenpalet van
Team Meierijstad!
U kunt ook in de toekomst
op ons rekenen! Wij ook op U?
Marja van der Heijden, Lijst 2, nummer 7.
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Een betere democratie? Geef inwoners
echte invloed!
Er is een kloof tussen een deel van de burgers en het door
hen gekozen bestuur. Niet alleen in Amerika en Nederland,
maar die kloof is er ook in een gemeente als Veghel. Ook
hier voelen mensen zich in de steek gelaten en niet gehoord.
Het gemeentebestuur heeft die kloof in de afgelopen jaren
niet op weten te lossen. Op sommige plekken hebben ze de
kloof zelfs vergroot door inwoners niet tijdig te informeren
en goed te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het proces bij
de Bunderse Hoek in Veghel waar omwonenden niet
serieus genomen werden in hun bezwaren en zij via de
rechter (Raad van State) hun gelijk moesten halen. Een
ander voorbeeld betreft het 'Foodpark' waar de gemeente in
de acht jaar durende planvorming nooit heeft gesproken
met de direct omwonenden die op korte afstand komen te
wonen van een industrieterrein met 20 meter hoge
gebouwen. Of denk aan de korte haak bij de
Rembrandtlaan, waar de gemeenteraad pas na een jaar en
na een kostbaar onderzoek van omwonenden bereid was om
hun alternatieven daadwerkelijk te onderzoeken. Dat
onderzoek werd vervolgens gedaan zonder die
omwonenden goed bij het onderzoek te betrekken.
Inwoners kunnen heel boos worden om dergelijk gedrag
van de overheid en haken af. De opdracht voor het
volgende gemeentebestuur is dan ook het verbeteren van
het vertrouwen van de inwoner in de gemeente. Ook omdat
door de fusie van drie gemeenten de afstand van inwoner
tot gemeente automatisch groter wordt. Maar hoe? Ik ben
van mening dat je als overheid dicht bij je inwoners hoort te
blijven en hen echte invloed moet geven! Bijvoorbeeld door
inwoners aan het begin van een planproces goed te
informeren en te betrekken. Maar ook door inwoners de
mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op hun
eigen buurt en hen ruimte te geven voor eigen initiatieven.
Er zit namelijk meer kennis en deskundigheid in de
samenleving dan in het gemeentehuis. Inwoners zijn
daarnaast veel sneller en beter in staat om problemen in hun
eigen omgeving op te lossen dan de logge, afstandelijke en
formele overheid. Lees voor meer informatie mijn blog:
www.erikdevriesTEAM.wordpress.com
Mag ik, of een andere kandidaat van Team Meierijstad op
23 november op uw stem rekenen?
Erik de Vries (Lijst nr. 2 op de vierde plek!)

Rockcovers van General Electric
In café de Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel is op
zondag 20 november, om15.00 uur een optreden van
General Electric. De naam van deze band zegt u misschien
niet gelijk iets, maar General Electric is een rockcoverband
met leden uit vermaarde Nederlandse bands als Diesel,
Vitesse, Mai Tai en de band van Henk Westbroek. En wat
de naam al doet vermoeden: Deze band speelt van alles, als
het maar elektrisch is en de vonken er maar vanaf vliegen.
De toegang is zoals gebruikelijk gratis, een vrije gift is
altijd welkom.
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Krijt Op Tijd viert 40-jarig jubileum
Op zaterdag 26 november zal worden stil gestaan bij het
feit dat biljartvereniging "Krijt Op Tijd" 40 jaar geleden
werd opgericht.
Van 16.00 tot 18.00 uur zal er gelegenheid zijn tot een
gezellig samenzijn van leden, oud-leden, deelnemers
Veghelse Kampioenschappen, verenigingen en sponsoren
in "De Stapperij", De Bunders 3 te Veghel, het
huidige clubhuis van de vereniging. Wethouders
Goijaarts zal een toespraakje houden voor de
jubilerende verenging en verder worden door hem
ook 3 jubilarissen gehuldigd. Teamgenoten Frans
van de Donk en Gert van de Ven zijn 25 jaar lid en
medeoprichter van de vereniging Ad van Dongen
viert nu dus ook zijn 40-jarig lidmaatschap. Verder
zal de wethouder de trekking doen van de
jubileumloterij, waarvan de opbrengst besteed zal
worden aan de aanschaf van nieuwe tenues.
Voorafgaand aan deze jubileumviering zullen leden
en oud-leden op donderdag 24 en vrijdag 25
november in een onderling toernooitje hun
onderlinge band alweer hebben verstevigd.
De vereniging werd opgericht op 29 november 1976
onder de naam "DistOpIn/Krijt Op Tijd" en zetelde
tot en met het seizoen 2000-2001 in café-zaal
DistOpIn, waarvan medeoprichter Ad van Dongen
de eigenaar was. Vanaf seizoen 2001-2002 werd de
naam van de vereniging gewijzigd in "Krijt Op Tijd"
en werd onderdak gevonden bij "Pool-, snooker- en
biljartcentrum Veghel" in de Molenstraat. In 2010
werd door de algemene ledenvergadering het besluit
genomen om met ingang van het seizoen 2010-2011
bij "De Stapperij" te gaan spelen, ons huidige
clubhuis.
De vereniging was en is nog steeds erg actief en
probeert stimulatie te geven aan de biljartsport op
diverse manieren. Reeds kort na de oprichting werd
besloten om jaarlijks een Veghels Kampioenschap
libre en driebanden te gaan organiseren. Tot op
heden is dit een jaarlijks terugkerend evenement
gebleven. Van daaruit is ook de "Supercup"
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ontstaan, de jaarlijks strijd tussen de libre kampioenen van
Veghel en de kerkdorpen, om te bepalen wie de sterkste
speler is. Tegenwoordig bijna niet meer waar te maken om
de biljartsport onder de jeugd te promoten, maar vroeger is
Krijt Op Tijd daar heel succesvol mee geweest. Er werden
goede jeugdspelers opgeleid, die op een hoog niveau gingen
spelen. Dit leidde ertoe dat onze vereniging in 1987 de
strijd om het Europees kampioenschap voor de jeugd, de
"Coup van Beem" mochten organiseren. Het werd
organisatorisch een groot succes, waar nu nog regelmatig
over wordt gesproken. In de periode dat het Nederlands
kampioenschap driebanden voor profs, "De Masters", in
Veghel werd gespeeld, werd door onze vereniging volop
medewerking gegeven aan de organisatie. Twee jaar
geleden is gestart met de "Stapperij Cup", een
kampioenschap voor teams in drie spelsoorten, te weten
bandstoten, driebanden en libre. Op dit moment heeft de
vereniging 6 teams die hun competitie in het district 'sHertogenbosch spelen.
Leden, oud-leden, deelnemers Veghelse
Kampioenschappen en sponsoren hebben persoonlijk een
uitnodiging ontvangen van de vereniging. Mochten we
iemand vergeten zijn, dan willen wij die bij deze alsnog
hartelijk uitnodigen voor de bijeenkomst op 26 november
van 16.00 tot 18.00 uur.
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‘Kleine jongen’
Nederland telt tegenwoordig zo’n 160 nertsenfarms. Met
Nederland telt zo’n 160 nertsenfarms. Een daarvan zit in
1.500 moederdieren is Peter van Zutphen maar een ‘kleine
Keldonk. Peter en Marjo van Zutphen vertellen open en
jongen’. Een boer zonder personeel. Samen met het perceel
eerlijk wat hun vak zo mooi, maar tegelijk ook zo bewogen
landbouw dat hij heeft, kan hij zichzelf bedruipen. Dat
maakt.
volstaat. Hij weet ook van zichzelf: hij is misschien wel
teveel boer en te weinig ondernemer.
Peter van Zutphen is ontzettend trots op de kwaliteit van
Teveel boer? “Grote bedrijven werken met gestapelde
zijn 1.500 nertsen. Hij hoort het zijn afnemer vorig jaar nog
kooien. Daar zitten dan 4 nertsen in. Van oudsher werk ik
zeggen: ‘Goh Peter, wat heb je toch ontzettend mooi spul.’
met enkele kooien. Daar zitten 2 nertsen in. In beide
Toch heeft hij even getwijfeld of hij wel mee zou werken
gevallen hebben ze evenveel ruimte om te bewegen, maar
aan dit interview. Nertsen betekent bont. En bont ... tja,
het risico dat ze de pels beschadigen of dat ze elkaar iets
daar heeft iedereen direct een oordeel over.
aandoen is bij mij veel kleiner dan wanneer ze met zijn
vieren in een stapelkooi zitten. Dus heb je ook een veel
‘Is dat niet iets voor jou?’
kleiner risico dat de vacht beschadigt.”
Even terug naar die beginjaren. Peter van Zutphen werkte
in een winkel, maar overwoog de varkens in te gaan en
‘Niemand zo goed voor dieren als een boer’
daarmee in de voetsporen van zijn vader te treden. Totdat
Voordat een nerts op zijn mooist is, in het najaar, is er veel
zijn loonwerker hem eens uitnodigde op zijn vossenfarm in
werk verzet op de boerderij. Dat begint in januari, met het
Volkel. ‘Is dat niet ook iets voor jou’, vroeg die aan Peter.
op conditie brengen van de moederdieren. In maart wordt er
“In 1982 ben ik vossen gaan fokken. Eerst in Volkel, waar
gepaard, waarna er gemiddeld 52 dagen later wordt
ik een bedrijf huurde, het jaar erop hier, aan de Teuwseler
geworpen. Een nerts werpt gemiddeld 5 - 6 jongen, die in
in Keldonk. Overigens kun je de vossen die voor het bont
relatief korte tijd groeien naar mooie, sterke dieren.
worden gefokt niet vergelijken met de beesten in het wild.
Wat is de rol van de boer in dat proces? “Voeden, aandacht
Mijn vossen waren groter, rustiger en heel vriendelijk.”
geven en selecteren. Je wilt gezonde nertsen grootbrengen.
In 2000 stapte hij met zijn vrouw Marjo over op het fokken
Dus heb je sterke moeders nodig. Moeders die zich
van nertsen. Er was de jaren ervoor steeds meer
gemakkelijk laten paren, die goed voor hun jongen zorgen,
maatschappelijke weerstand ontstaan tegen het fokken van
die voldoende melk afgeven, enz. Weet je, ik denk dat
vossen. In 2008 zou het fokken ervan zelfs helemaal
niemand zo goed is voor zijn dieren als een boer. Want als
verboden gaan worden, zo had de regering al besloten.
een boer niet goed is voor zijn dieren, dan wordt hij daar in
“Beetje hypocriet blijft het natuurlijk wel: we dragen wel
zijn portemonnee keihard op afgerekend ...”
schoenen en jassen van leer, dat een dierlijk product is,
Dan volgt de onvermijdelijke vraag. De vraag die iedereen
maar vinden het niet tof als iemand iets van bont draagt.
hem stelt: hoe moeilijk is het om je eigen dieren te doden?
Maar goed, die discussie ga ik hier niet aan. In veel landen
“Varkens, koeien en kippen gaan inderdaad naar het
is bont wel breder geaccepteerd en vaak zelfs ook
slachthuis, wij laten de nertsen inslapen. Dat doen we met
noodzaak.”
zuivere koolstofmonoxide. Binnen 30 seconden zijn de
dieren dood. Het is de meest humane manier van doden ...
Al blijft het natuurlijk het minst leuke aan je vak. Dat durf
ik gerust te zeggen.”
Ook het pelzen – het verwijderen van de pels van het dier –
doet de boer zelf. “Vervolgens gaan de vellen, gedroogd of
gelooid, de markt op. Dat gebeurt op de veiling of via
commissionairs. De meeste vellen gaan naar het buitenland.
Want met het klimaat in ons land hebben we het hier
minder hard nodig.”

ZLTO AFDELING VEGHEL

‘Meer respect’
Dat brengt ons op het volgende punt: na jarenlang
getouwtrek en het heen en weer uiten van beschuldigingen
tussen voor- en tegenstanders van bont, komt er in 2024 –
tenminste, zover het er nu naar uitziet – een verbod op het
fokken van nertsen.
“Prima dat er discussie wordt gevoerd over dierenwelzijn
en de waarde van bont. En als de Nederlandse overheid, die
democratisch is gekozen, vindt dat de fokkerij moet
verdwijnen uit ons land, heb ik me daar bij neer te leggen.
Ook in andere landen vindt een discussie als hier plaats.
Daar hebben ze alleen meer respect voor de ondernemer en
zeggen ze: jullie moeten stoppen, maar daar hebben wij
uiteraard een vergoeding voor over.
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Beste dorpsgenoten,
Op 23 november aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe Raad voor onze
nieuwe gemeente Meierijstad. Na jaren van voorbereiding gaan de gemeenten Veghel,
St. Oedenrode en Schijndel op in een nieuwe gemeente. Merken wij daar iets van? Ja en nee.
Ja omdat we een grotere gemeente gaan worden, met voorzieningen die horen bij een
gemeente van die omvang. Nee, omdat alle documenten die gemaakt zijn, aangeven dat de
identiteit van wijken en dorpen geborgd moeten worden. Het CDA, altijd al diep geworteld in
de dorpen, vindt dit natuurlijk vanzelfsprekend.
Peggy van Sleuwen raadslid in Meierijstad?
Voor mijzelf gaat er wat veranderen. Op mijn eigen verzoek ga ik geen deel meer uitmaken
van de nieuwe gemeenteraad. Dit, omdat ik meer tijd wil besteden aan mijn gezin. Ik heb
daarom aan het bestuur gevraagd om mij als lijstduwer op een niet-verkiesbare plaats te
zetten. Dit is gehonoreerd. Gelukkig heeft het CDA Meierijstad een mooie kandidatenlijst van
50 mensen, jong en oud, vrouwen en mannen, opgesteld. Omdat ik besef dat ik bij de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen veel stemmen uit Zijtaart heb ontvangen, vind ik het
rechtvaardig mijn keuze vooraf aan u te melden. De afgelopen jaren heb ik namelijk een
aantal inwoners persoonlijk kunnen helpen, die vragen hadden over regelgeving van de
gemeente en over door de Raad genomen besluiten. Dat is een van de mooiste taken als
raadslid. Die hulp kon ik geven, omdat het CDA in de coalitie zit en er daarom een korte lijn
is tussen de wethouders en de fractie.
Kernkenners
Het CDA vindt dat een grotere gemeente niet verder weg mag staan van haar bewoners. Juist
nu willen wij dichtbij blijven. En dat mag u heel letterlijk oppakken. Omdat het CDA het
belangrijk vindt om dicht bij het vuur zitten, wordt in ieder dorp en kern een kernkenner
aangewezen. De kernkenner gaat adviseren in alles wat er in die wijk of dorp op de agenda
van de raad komt. Verder geeft de kernkenner signalen van zaken, die in het dorp spelen door
aan de fractie. Ik ga als Kernkenner voor Zijtaart aan slag en blijf dan ook mijn adviserende
rol vervullen.
Waarom stemmen op CDA Meierijstad?
Het CDA is landelijk de grootste lokale partij, die zich inzet voor alle inwoners van onze
gemeente. We hebben korte lijnen met andere CDA-afdelingen en ook met onze provinciale
en landelijke partijgenoten. Het CDA staat voor zichtbaar en benaderbaar, open en eerlijk,
bescheiden, behulpzaam en oplossingsgericht. Voor ons verkiezingsprogramma wijs ik u naar
onze website https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad.
Tot slot wil ik u nog het volgende meegeven:
Ga in elk geval stemmen op 23 november 2016! Iedere stem telt!
En, als u er toch bent… stem dan op lijst 1: nr. 47 Peggy van Sleuwen
Natuurlijk kunt u ook op nr. 11 Bertus van Berkel (Eerde) of een van de andere kandidaten
stemmen.
Peggy van Sleuwen
CDA Meierijstad

CDA… Dichtbij en samen vooruit
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Hier laten ze ons dood bloeien. Ik leef al jaren in
onzekerheid over de toekomst van mijn bedrijf en weet nog
steeds niet waar ik aan toe ben. Zo ga je niet met
ondernemers om. Zo ga je niet met mensen om.
Terwijl het heel simpel is: laat ons met rust of koop ons
uit.”
‘Wat heb je toch mooi spul ...’
Ondanks die onzekerheid, vindt hij nog steeds dat hij een
prachtig vak heeft: “Het mooiste is dat je de hele dag door
met dieren bezig bent. Mijn drie kinderen hebben al
aangegeven dat ze geen interesse hebben in het bedrijf. Dat
begrijp ik. En ikzelf? Tja ... ik ben 54 jaar. Ik heb niet zo
veel opties: doorgaan. Net zolang tot er duidelijkheid is en
ik een plan kan trekken. Tot die tijd hoop ik dat mijn
afnemer blijft zeggen: ‘Goh Peter, wat heb je toch mooi
spul ...”

16 nov. 2016 – 23 nov. 2016

pagina 11

Mijn verleden als stiefzoon
Michel is nu 37 jaar, heeft een zoontje van bijna 9 jaar en
zit midden in een scheiding. Zijn vriendin heeft een ander
die zich met zijn kind bemoeit. Dit roept oude
herinneringen op.
Ook hij was enig kind toen zijn ouders gingen scheiden. Hij
vond de scheiding erg, maar wat daarna kwam, nog veel
erger. Zijn moeder kreeg een andere vriend en zijn vader
een vriendin. Michel verhuisde van het ene adres naar het
andere en voelde zich niet thuis bij zijn vader. De vriendin
van zijn vader was geen kinderen gewend en leek hem
steeds met haar ogen te volgen of hij alles wel op de juiste
plaats neerlegde. Ook kookte ze vaak dingen die Michel bij
zijn moeder nooit hoefde te eten. Hij lustte dat allemaal
niet. Tegen zijn vader zei Michel daar wel eens wat over,
maar dan keek papa altijd naar zijn vriendin en zei hij
dingen waar hij zich vroeger nooit mee bemoeide. Bijv.:
“dat moet je maar leren eten…”. Als hij uit school kwam
en papa nog niet thuis was, treuzelde hij weleens bij het
naar binnen gaan. De vriendin van papa (Marieke) kon
soms zo boos kijken. Soms was ze ook wel vriendelijk,
maar hij wist nooit waar het aan lag als ze boos keek. Lag
het misschien aan Michel?
Ook bij zijn moeder was het vaak moeilijk. De vriend van
moeder had kinderen (meisjes) die ouder waren dan hij. Zij
bemoederden hem graag. Dat vond hij erg vervelend: hij
had toch een moeder!!
Met mij had Michel een gesprek over hoe hij kon
voorkomen dat zijn zoon zich net zo eenzaam zou voelen
als hij zich in zijn jeugd gevoeld had. Want nog steeds had
hij af en toe last van zijn verleden.
De ouders van zijn kind waren gelukkig zo verstandig om
hier samen over te praten en moeder en haar vriend waren
bereid om hierin mijn hulp te accepteren.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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graag nodigen

Prins Teun d’n Urste
&
Adjudant Alco
ũƵůůŝĞƵŝƚǀŽŽƌĚĞƉƌŝŶƐĞŶƌĞĐĞƉƟĞ
op zondag 20 november a.s.
van 10:44 tot 17:11 zijn jullie welkom
in het Dorpshuis in Zijtaart.
Pastoor Clercxstraat 50

Tot dan!!
Prins Teun d’n Urste & Adjudant Alco
Suzanne en Dianne
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Uitslag Loterij 11-11bal.
Tijdens het 11-11bal hebben we weer de
winnende loten van de jaarlijkse loterij
getrokken.
Carnavalsvereniging De Reigers dankt
iedereen voor hun bijdrage. Mede door deze
opbrengst kunnen we van carnaval in
Zijtaart een waar feest maken.
De prijzen worden thuisgebracht.
De uitslag vind je hieronder:
Lotnr

Wie

1

Geldprijs €222,-

2

Geldprijs € 111,-

3

Geldprijs € 99,-

2640 Fam. Feyen

4

Cadeaubon Broks
bloemen

2253 Fam. vd Rijt

Dinerbon eethuis 'De
Reiger'

3151 Fam. v. Sleuwen

6

Cadeaubon Kleijngeld

1467 Fam Habraken

7

ZOV BON twv € 20,-

3124 Fam. Egelmeers

8

ZOV BON twv € 20,-

1598 H. vd Rijt

9

ZOV BON twv € 20,-

10

Cadeaubon Kleijngeld

3138 Fam. Meulendijks

11

ZOV BON twv € 15,-

1292 Mieke v. Boxmeer

12

ZOV BON twv € 15,-

2927 Fam. v. Asseldonk

13

ZOV BON twv € 15,-

762 Joop Versantvoort

14

ZOV BON twv € 15,-

740 Peter vd Acker

15

ZOV BON twv € 15,-

281 ??

16

ZOV BON twv € 10,-

739 Fietsenwinkel

17

ZOV BON twv € 10,-

2606 Fam. v. Uden

18

ZOV BON twv € 10,-

1333 Jos v. Zutphen

19

ZOV BON twv € 10,-

354 M. Peters

20

ZOV BON twv € 10,-

259 Kees Kerkhof

21

ZOV BON twv € 5,-

326 Fam. Kleijngeld

22

ZOV BON twv € 5,-

5

Typefouten onder voorbehoud.

2872 Fam. vd Aa
22 Fam. Kremers

286 ??

1597 Ad vd Heijden
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Plaats 7

Welke inwoners van Zijtaart kennen Marja van der Heijden Peters nog niet,
zij woont samen met Andre alweer 32 jaar in Zijtaart. Thuis runnen zij een
hengstenhouderij met trekpaarden. Marja had zich nooit zo bezig gehouden
met politiek maar na 2 jaar ervaring voor DDB in de raad van Veghel is haar
interesse alleen maar toegenomen. De gezondheidszorg ligt haar na aan ‘t
hart en met al de veranderingen binnen de zorg, wil zij graag een bijdrage
leveren aan een verbetering van het Sociale domein (WMO). Jong en oud
moet indien nodig passende zorg kunnen krijgen. Zij ziet het als een
uitdaging om de komende periode mee te mogen werken aan de toekomst
van Meierijstad en in het bijzonder die van Zijtaart. Alleen kan ze het niet,
maar met de steun van de achterban, moet het lukken. Samen met anderen
heeft ze de werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart opgericht. Haar slogan
“passende zorg voor jong en oud” is voor iedereen belangrijk, een slogan die
ons allen moet aanspreken.
Geef haar uw stem!

STEM 23 november op
Marja van der Heijden - Peters
de nummer 7 van Lijst 2
TEAM Meierijstad

