DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART
Vanaf dinsdag 14 t/m woensdag 22 maart a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar
jaarlijkse driebandentoernooi.
Deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar.
Tot en met vorig jaar mocht iedereen uit de gemeente Veghel deelnemen. Vanaf dit jaar
zijn alle inwoners uit de gemeente Meierijstad welkom. De partijen beginnen dagelijks om
18.45 uur. In het weekend kunnen de partijen, afhankelijk van de deelname, al eerder
beginnen.
Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi, maar ook voor de minder
geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18
caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld
volgens het knock-out systeem. Na de eerste ronde is er nog wel een verliezersronde,
waardoor men alsnog door kan gaan. Men mag dus minimaal 2 keer spelen.
Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen
moeten er daarom rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen. Het
inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving worden voldaan.
Wie mee wil doen, kan zich t/m 21 februari a.s. opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld, Past.
Clercxstraat 55 in Zijtaart, bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart of via de mail
(m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl). Ook voor nadere inlichtingen kan men terecht op dit
mailadres of bij Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32.
B.V. Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 februari 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Gerard Verhoeven; Overleden ouders Jonkers-van Asseldonk en
overl.familie; Tijn en Narda van Stiphout- van Kemenade (vanw.verjaardag); Jaargetijde
Mies van Zoggel; Anneke van Zoggel-van der Linden; Hans van Zoggel; Marion Jonkersvan Zoggel

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
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
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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BELANGETJES

Hallo buurtjes,

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.

Dit is Freddie. Mijn
bijzonder lieve kat.
Sinds vrijdag 20 januari
heb ik hem niet meer
gezien. Hij loopt veel in
de velden en kan de hele
dag en nacht buiten zijn.
Maar kan ook de hele dag
in huis liggen luieren. Ik
zie hem in ieder geval
altijd elke dag.
Freddie is erg bang van
geluiden en zal ook
niemand lastig vallen. Hij
is bijna 5 jaar oud.
Ik ben bang dat er iets gebeurd is in de velden, of zit hij
misschien ergens vast???
Heeft iemand hem gezien? Hij heeft nu niet deze zwarte,
maar een rode vlooienband om!
Alvast bedankt.

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: Ik ben op zoek naar een pony hier in de
buurt die ik mag verzorgen en waar ik ook op mag
rijden. Wie heeft zo'n pony of weet er ergens een te
staan? Groetjes, Isa vd Kerkhof, Edith Stein Plein 7,
Zijtaart, tel (0413) 41 37 22 of (06) 206 982 20.

Politie oproep
Aan de eigenaar/gebruiker van de geparkeerde grijze
VW Vento met het kenteken PV-FL-02 aan de Past.
Kampstraat te Zijtaart. Er zijn klachten
binnengekomen van overlast van uw geparkeerde
voertuig. Bij deze het dringende verzoek uw voertuig
APK te laten keuren, verzekeren en z.s.m. te
verwijderen uit Zijtaart. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn of hieraan geen gehoor willen geven,
dan verneem ik dat graag van u. U kunt mij bereiken
telefonisch via 0900-8844 of per mail via
veghel.meierij@politie.nl of aan het politiebureau te
Veghel, Stadhuisplein 4 te Veghel.
Met vriendelijke groet, Danielle Michiels, Wijkagent
Zijtaart.

Inge van Liempd
Pastoor Clercxstraat 26
Tel (06) 513 117 91
of bel Bart
Tel (06) 551 754 55

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact:

Lenie v.Sleuwen 0413-352294
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

Potgrondactie voor Zijtaarts
jeugdcarnaval!
De jeugdcommissie van CV de
Reigers en leden van
vriendengroep Kneup komen
ook dit jaar weer bij jullie langs
om potgrond te verkopen. De
opbrengst van de actie komt
volledig ten goede van de
Zijtaartse carnaval, specifiek
voor de jeugd. Noteer zaterdag 4
maart alvast in uw agenda!
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de email; potgrondzijtaart@hotmail.com.
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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ZORG EN WELZIJN ZIJTAART
Afgelopen maand hebben velen weer genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL.
Dat kan ook weer op de 3de
woensdag van deze maand: 15
februari. Vanaf 17.30 uur staat er
voor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van ons
Dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor uw klaar.
Dit is tevens een mooie kans om buurtgenoten of kennissen,
die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag alleen gaan,
te vragen met u mee te komen naar het
gezamenlijk eten op 15 februari. Het
kan voor zulke mensen een mooi
opstapje zijn om vaker aan activiteiten
deel te gaan nemen en op die wijze
elkaar te ontmoeten. Hebt u geen
vervoer om zelfstandig te komen, meldt
het ons en wij regelen het.
Indien u voor het hele jaar 2017 onze
SAMEN aan TAFEL maaltijden wilt
noteren op de kalender. Dit zijn de data: 15 maart, 19 april,
17 mei, 21 juni, 19 juli, 20 september, 18 oktober, 15
november en 13 december.
Voor deze “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 15
februari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 10 februari om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel:
(0413) 36 22 54.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.
Kaassoufflé €2,50.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
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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KBO
AGENDA
Maandag 13 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 16 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 30 januari:
Rikken:
1. Bert Vissers
83 pnt.
2. Willy vd.Berkmortel 75 pnt.
3. Henk v.d. Ven
45 pnt.
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
– 31 pnt.
Loterij:
Anneke v.d.Braak
Uitslagen van 2 februari:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Pieta v.Riel
2. Tiny v.Zutphen
3. Ad v.d.Heijden
Poedelprijs:
Henk v.d.Ven
Loterij:
Cisca Coppens

138 pnt.
94 pnt.
84 pnt.
62 pnt.
- 48 pnt.

BRIDGEN ZBC’01 Zittinguitslag 31 januari.
Lijn A:
1. Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2. Jan Rijkers & Toos van Berlo
3. Ria Veldhuis & Mien Vissers
4. Toon v. Schaijk & Marietje v.Schaijk
5. Mien van Berkel & Mien Verhoeven
Lijn B:
1. Anny v.d. Hurk & Mien Vermeulen
2. Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
4. Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
5. Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

BRIDGE KBO Zijtaart Zittinguitslag 3 februari
Lijn A:
1. Cor Mollen & Marietje Mollen
2. Tonnie Kievits & Toon Gevers
3. Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4. Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
5. Fr.Schuurmans & Marie-Antoinette v. Uden
Lijn B:
1. Harrie v.d.Wijgert & Marietje v.d.Wijgert
2. Mien Verhoeven & Mien Vissers
3. Ria Swinkels & Maria Rijken
4. Jos Peters & Maria Peters
5. Mies v.d. Burgt & Joke v.d. Burgt

64,58
57,92
56,67
54,58
53,33
65,63
56,77
55,73
52,29
51,04

64,70
58,75
55,00
54,17
53,50
65,42
55,83
55,00
52,50
51,25
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SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 30 jan. 2017
2 2
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Nijnsel JO19-1 VOW JO19-1
VOW
JO19-1
Gemert
JO19-2
1 2
Zijtaart d.d. 02-02-2017
VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO17-2
1 2
Jan vd Oever
18 17 - Cor v Zutphen
61 57
VOW JO15-1
Rood Wit'62 JO15-3
1 2
Jan Rijkers
16 21 - Toon Opsteen
30 22
Avanti'31 JO15-2 VOW JO15-2
9 1
Willy vd Berkmortel 25 33 - Mies Gibbels
35 37
VOW JO13-1
Schijndel/DE WIT JO13-2G 1 3
Tonn Verbruggen
24 30 - Piet vd Hurk
38 21
VOW JO11-1
WEC JO11-3G
2 2
Willy Henst
28 22 - Tonnie v Uden
31 46
Milheezer Boys JO11-1G VOW JO11-2
8 0
Cor Coppens
22 16 - Wim vd Sanden 43 59
ASV'33 JO11-4G VOW JO11-3
6 0
Jan de Wit
28 28 - Rien Kemps
32 36
Gemert JO9-6
VOW JO9-1
1 1
Frans vd Broek
19 37 - Frans v Leuken 44 23
VOW JO9-2
Venhorst JO9-3G
1 0
Rien v Tiel
29 22 - Toon vd Oever 31 13
VOW JO9-3M
Blauwg'38/Jumbo JO9-18M 1 0
Christ v Helvoirt
19 6 - Toon Cissen
61 55
VOW MO19-2
Irene MO19-1
1 1
Mies Gibbels
35 20 - Tonn Verbruggen 24 43
VOW MO15-1
vrij
Rien Kemps
32 24 - Toon Opsteen
30 25
Festilent MO15-2 VOW MO15-2
0 5
Cor Coppens
22 31 - Toon Nelissen
32 30
VOW MO13-1
vrij
Jan Rijkers
16 13 - Frans v Leuken 44 30
VOW MO11-1
Venhorst MO11-1
8 0
VOW Senioren 4 febr 2017
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
DBS
VOW Veteranen
3-1
Sint Oedenrode A - Zijtaart d.d. 30-01-2017
VOW VR30+1 EVVC VR30+1
9-2
Martien Vorstenbosch 71 71 - Cor v.Zutphen 65 27
VOW Senioren 4 febr 2017
Wim Wijnen
30 31 - Wim vd Sanden 43 39 VOW 1
Boskant 1
0-0
Mari v Esch
30 38 - Frans v Leuken 40 51 VOW 2
Mierlo Hout 4
1-1
Leo v Breugel
24 33 - Toon Opsteen 27 31 Volkel 4
VOW 3
afgelast
Jan Foolen
24 32 - Cor Coppens
21 21 VOW 4
Boekel Sport 8
3-3
Wim v Breugel
24 41 - Jan vd Oever
18 18 Heeswijk VR1 ST VOW/WEC VR1
1-4
Renee Wisse
22 20 - Jan Rijkers
17 9
VOW VR2
TOP VR1
3–4
Martien Vervoort
20 30 - Ad vd Heijden 15 16

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 11 febr 2017
Bruheze JO19-1
VOW JO19-1
15:00u
ELI JO17-1
VOW JO17-1
14:30u
Someren JO15-2
VOW JO15-1
13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-9 VOW JO15-2 13:00u
VOW JO13-1
Sparta'25 JO13-2
11:30u
Boerdonk JO11-1G
VOW JO11-1
11:00u
VOW JO11-2
Mariahout JO11-3G
9:30u
VOW JO11-3
S.V. Brandevoort JO11-8 9:30u
VOW JO9-1
Sparta'25 JO9-3
10:30u
Boekel Sport J9-7G
VOW JO9-2
9:30u
Blauwg./Jumbo '38 JO9-19 VOW JO9-3M
10:15u
VOW MO19-2
vrij
VOW MO15-1
vrij
Nijnsel MO15-1
VOW MO15-2
13:00u
VOW MO13-1
VIOS '38 MO13-1
10:00u
VOW MO11-1
vrij
VOW Senioren 11 febr 2017
17:00u Blauw Geel
VOW Senioren 12 febr 2017
14:30u VOW 1
12:00u Boekel Sport 5
11:00u DVG 6
11:00u ST VOW/WEC VR1
10:00u WHV VR1

VOW Veteranen
WEC 1
VOW 3
VOW 4
SES VR1
VOW VR2

Donderdag 9 FEBRUARI
Vrijdag 10 FEBRUARI
Zaterdag 11 FEBRUARI
Authentieke broden
van € 1.45 voor € 1,00
Telefoonnummer:
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
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart seizoen
2016 – 2017 Tussenstand na 12 speelavonden
Plaats Naam deelnemer

Gesp. Punt. Punt Gesp.
wedstr. Voor Tegen gem.
1 Grootveld/Corsica
12
697 595
58,08
2 Den Doornhoek
12
643 591
53,58
3 Jekschotstraat
12
621 556
51,75
4 Het Einde v.d. Straat
12
618 574
51,50
5 Rond de Bulte
12
614 611
51,17
6 Het Begin v.d. Straat
12
592 619
49,33
7 Rudebroeck
12
574 595
47,83
8 Leinserondweg/Hoolstraat 12
570 628
47,50
9 Rond de Kerk
12
558 658
46,50
10 Krijtenburg
12
551 611
45,92

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar die zin hebben om te
gaan voetballen, kunnen
vanaf woensdagavond 8
maart deelnemen aan 3
gratis proeftrainingen.
Voordat je start met de
training, moet je je naam
en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via de email)
aan:
Patrick van Asseldonk, tel. (0413) 35 56 64 Email:
jeugdbestuur@vow.nl
De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 8, 15 en 22
maart van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt,
hoor ik het graag. Tot ziens
bij de trainingen van
VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW
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Ruitersport Zijtaart – Nikki van den
Hoogen wint brons op de Brabantse
Kampioenschappen!
Afgelopen weekend was het zover. Nikki van den Hoogen
mocht aan start op de Brabantse Kampioenschappen. Met
haar pony Cocktail liet ze een supermooie proef zien. Zij
scoorden in de klasse DE M1 69,25%! Dat was genoeg om
op het podium te mogen staan en de bronzen medaille mee
naar huis te mogen nemen! Daarmee behaalt ze ook een
ticket voor het NK. Gefeliciteerd Nikki!
Silvia Endevoets en Renee Buser zijn op wedstrijd geweest
in Nistelrode. Zij mochten in de klasse M1-M2 tegen elkaar
strijden. Silvia Endevoets ging er met de winst én twee
winstpunten vandoor. Renee Buser behaalde de 2de prijs
met haar paard Starbuck.
Silvia had ook gereden in de klasse B met haar vospaard
Falkland T. Daarmee werd zij 5de en behaalde ze ook twee
winstpunten. Goed gedaan!

Organisatie MudRun zoekt vrijwilligers
Op 9 april staat de 2e editie van de Mudrun op het
programma. Wij als organisatie zijn nog op zoek naar vele
vrijwilligers welke nodig zijn om dit soort evenementen te
organiseren. Heb je tijd geef je dan nu op via mail:
vow.mudrace@hotmail.com of bel met: Alco Brugmans, tel
(06) 131 657 85 - John de Wit, tel (06)
101 842 65.
We zoeken vrijwilligers voor:
vrijdag 7 april ==> opbouwen
obstakels
Zaterdag 8 april ==> opbouwen
obstakels
Zondag 9 april ==> Begeleiden en
afbreken.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het
Klooster (Dorpshuis) aan de Past.
Clercxstraat 50. Iedere
donderdagochtend is de prikpost
geopend van 8.00 uur tot 08.45
uur.
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Tante Bella's Beautysalon blijft open!!
Zoals u wellicht al heeft vernomen van de Zijtaartse
Toneelvereniging is de eigenaresse van Tante Bella's
Beautysalon, Bella Duursma, onlangs onverwacht
overleden. Heeft u nog een afspraak staan? Maakt u zich
geen zorgen. Erfgenamen Berend en Albert hebben
aangegeven de beautysalon over te nemen en draaiende te
houden tot er een nieuwe eigenaar is gevonden.
Berend en Albert hebben jarenlange ervaring in de bouw en
zullen deze kennis meenemen naar de Beautysalon.
Volgens de heren hebben de bouwwereld en een
beautysalon veel met elkaar gemeen. Immers, of je nou het
stucwerk op een muur of een gezichtsmasker aanbrengt.. en
crème is crème, waar je het ook opsmeert. De heren
Duursma zullen zich tussen de behandelingen door ook
gaan richten op het opknappen van de salon zodat deze zo
snel mogelijk kan worden verkocht. Wij bieden op
voorhand onze excuses aan voor eventueel ontstane
ongemakken...
Tante Bella's Beautysalon is tijdelijk gevestigd in MFA Het
Klooster in Zijtaart. U bent van harte welkom om kennis te
komen maken met de heren en de aanwezige cliëntèle
tijdens onze speciale open avonden op zaterdag 18 en
zondag19 maart om
20.00 uur. Wij
garanderen u een
unieke ervaring waar
u nog lang over na
zult praten..
De Zijtaartse
Toneelvereniging

VOW - Boskant 0-0 (0-0)
5 feb. 2017
Bloedeloze 0-0 in Seitert
Vandaag de thuiswedstrijd tegen Boskant, oftewel Toon
Feyenoord (Van Eert) kwam op bezoek.
Waar vorige week o.a. Bart van de Laar, Michel Tielemans
en Dorus tikkie terug (Dortmans) ontbraken, moest de
oranje brigade het vandaag stellen zonder good old Ruudje
en de eerder genoemde tikke terug Dortmans. Maar we
willen hem wel bedanken voor de tactische tips aangaande
Boskant. Al kwamen die wat laat binnen bij de trainer.
Beetje jammer.

Vanaf de aftrap vandaag 2 ploegen die elkaar redelijk in
evenwicht hielden op een moeilijk bespeelbaar veld. Echt
goed voetbal bleek deze middag dan ook bijna onmogelijk.
Voor de rust één goede kans voor Boskant welke onze
Torso Niek keurig wist te pareren. Aan de andere kant wat
speldenprikken van VOW, maar zonder echt kansen te
creëren.
Na de rust eenzelfde spelbeeld. Veel foutieve ballen en
weinig tot geen gevaar in beide 16 meters. In de 93'ste
bracht de scheids hierin verandering door, na een
vermeende terug speelbal, een indirecte vrije trap op 12
meter van de goal te geven. Tot geluk van alles wat Seitert
was, wist de muur redding te brengen.
Al met al een verdiende puntendeling. Volgende week
wederom een thuiswedstrijd voor VOW. Dan komt WEC
(de buurman) naar Seitert. Mits de weergoden ons goed
gezind zijn, verwachten wij u allen in grote getalen om
14.30 uur op ons
vertrouwde
sportpark.
@ Jeroen Bosch &
Jordy van Boxtel
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andere regels gelden. Het is daarom belangrijk bij de
verzekeringsagent na te vragen of het geheel ook tijdens
een optocht is verzekerd. Hiermee kun je veel problemen
voorkomen of alsnog de nodige maatregelen nemen.

Inschrijven Optocht Reigerland
Nog maar een paar weken en het is weer carnaval!
Op zaterdag 25 februari trekt de
mooiste optocht van de regio weer
door het prachtige Reigerland. Wil
je graag deelnemen aan onze
optocht, dan kun je hiervoor
inschrijven op vrijdag 10 februari
2017, tussen 19.30 -21.30 uur bij
Eethuis de Reiger in Zijtaart.
Alle buitendorpse deelnemers
dienen zich op deze avond in te
schrijven, zodat keuring van de
creatie op zaterdag 11 februari
kan plaatsvinden. Wegens een
beperkt aantal beschikbare
plaatsen kunnen we niet alle
inschrijvingen toelaten en is inschrijving voor
buitendorpse deelnemers op 10 februari verplicht.
Als je de formulieren voor de optocht alvast wilt invullen,
is dat mogelijk; deze zijn te vinden op de website van de
carnavalsvereniging: http://www.cvdereigers.nl/. Hier
staan het inschrijfformulier, het reglement voor de optocht
en de chauffeursverklaring. De formulieren dienen wel
persoonlijk afgegeven te worden op de inschrijfavond.
De inschrijvingen voor de optocht in Veghel moeten op
zondag 18 februari worden ingeleverd. Dit kunnen wij, als
jullie willen, voor jullie verzorgen. Hiervoor is het van
belang je op de inschrijfavond van 10 februari op te geven
en aan te geven dat je in Veghel mee wilt doen. De
optochtcommissie van Kuussegat wil m.b.t. de
wagenbouwers de volgende gegevens bij het
inschrijfformulier ontvangen: de chauffeursverklaringen,
kopieën van de rijbewijzen en de verzekeringspapieren.
Voor de Zijtaartse wagens die ook mee willen doen in
Veghel, vragen we om deze gegevens op de vrijdagavond
zo volledig mogelijk aan te leveren.
De optochtcommissie zou het sowieso fijn vinden dat
iedereen zich op deze avond opgeeft, zodat de
optochtcommissie voldoende tijd heeft om alles goed te
regelen.
Verzekering
Verzekeren is een onderwerp waarover men het liever niet
heeft, maar heel belangrijk is en vooraf goed moet zijn
geregeld.
Vaak is op de polis van de tractor ook de wagen verzekerd,
maar voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht kunnen

Prijs 55 jaar
Vanwege het 55 jarig bestaan van CV de Reigers hebben
we dit jaar de unieke “55 jaar prijs”. De inschrijving die op
de meeste ludieke wijze een draai geeft aan het 55 jarig
bestaan van de vereniging, wint deze prijs. Alle deelnemers
dingen automatisch mee voor deze prijs!
We hopen dat iedereen die mee wil doen a.s. vrijdag komt
inschrijven.
Lukt dat niet, dan kun je je nog tot en met vrijdag 17
februari opgeven bij Mieke van Boxmeer, Krijtenburg 19,
dit kan dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur.
De buitendorpse deelnemers kunnen zich uitsluitend op de
inschrijfavond inschrijven. Zijn er nog vragen, dan kun je
deze stellen via optocht@cvdereigers.nl.
De optochtcommissie
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Hallo allemaal,
Jumbo heeft een nieuwe actie en ook daar mag VOW aan deelnemen!

Vanaf 8 februari kan je punten sparen voor de spaardoelen van de
vereniging. Hiermee kan nieuw materiaal worden uitgekozen.
Bij elke 10 euro aan boodschappen krijg je aan de kassa een code,
deze kan je via internet toe kennen aan de vereniging.
Ga dus massaal punten sparen en vul deze codes in!
Voor degene die wil sparen, maar het lastig vind om deze punten via internet toe
te kennen kunnen de codes inleveren bij VOW in de kantine, bij Toine Adriaans
of
Petra van Gorkum en word er voor gezorgd dat deze punten erbij worden gezet.
jumbosparenvoorjesportvereniging.nl

Sparen jullie weer mee, voor VOW !

Jumbo Foodmarkt, Jumbo de Boekt en Jumbo de Bunders
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Buurtkeezen: stand
na ronde 5
Alsof een herfststorm de
ranglijst heeft doen
schudden! Wat is er toch
gebeurd afgelopen
vrijdagavond? Natuurlijk: de teams zijn
sterk, het hele seizoen al. Maar nu de
eindronde in zicht komt, wordt het tijd de
goeden van de zeer goeden te scheiden!
Wat kan er nog gebeuren in de laatste
ronde? In feite kunnen nog 9 teams een
eerste plaats veroveren. Het meest reëel is
natuurlijk om te gokken op de drie
kopposities. Daarbij valt op dat het team
“Buurvrouw en buurvrouw” de kop heeft
overgenomen. Zijn zij in staat om zich te
handhaven in de laatste ronde? Drie maart
is de datum van de waarheid. Worden hun
namen weer ingeschreven? Of is “4
Terug” in staat de begeerde titel in de
wacht te slepen? Dat wordt gokken!

Informatiemarkt over
zorgtechnologie bij
BrabantZorg
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Pos
1

Naam
Buurvrouw en Buurvrouw

Spel Win Verl
15
11
4

Score Saldo pionen
22
280-238

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
30
31

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
6
6

22
20
20
20
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
12
12
12
12
10
10
10
10
8
6
2

Zorg en techniek: wie had dat ooit
gedacht
Zorgtechnologie doet steeds meer zijn
intrede in de zorg. Ook in de
ouderenzorg. Ook bij BrabantZorg. En waarom
niet. Er zijn genoeg technische hulpmiddelen die
gemakkelijk zijn te gebruiken en écht voordeel
bieden voor cliënt of zorgmedewerker.
BrabantZorg Locatiegroep Uden organiseert op 16
februari van 19.00 – 21.30 uur een bijeenkomst
over zorgtechnologie. Inwoners uit Uden en
omgeving zijn welkom.
BrabantZorg maakt al gebruik van diverse
technologische toepassingen. Via Telelock, een app
om de voordeur te openen, krijgt de
thuiszorgmedewerker toegang tot het huis van een
aantal thuiszorgcliënten. De Qwiek-up (een soort
projector op wielen) helpt mensen met dementie
door levensgrote afbeeldingen te laten zien.
Bijvoorbeeld van een bos, een concert van een
favoriete artiest of persoonlijke foto's. Cliënten
worden hierdoor vaak rustig en/of wanen zich echt
in een andere omgeving. Daarnaast doet
BrabantZorg ook mee met een proef van sociale
robot ‘Tessa’.

11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
1

4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
8
3
5

279-253
289-268
278-268
278-279
294-252
279-263
287-274
268-273
280-269
271-263
274-269
275-270
275-274
265-266
269-256
278-274
276-278
252-276
242-271
261-261
271-276
258-280
261-286
272-286
266-283
259-279
253-277
213-219
100-116
109-118
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Dit is een kleine robot in bloempot formaat die mensen
thuis door de dag heen helpt. Tessa geeft al pratend
suggesties over wat iemand zou kunnen doen. Familie kan
via de robot laten weten dat ze over een uurtje op de stoep
staan.
Informatiebijeenkomst op 16 februari
Over deze en nog meer vernieuwende technologische
ontwikkelingen is er op 16 februari in de Kruisherenkapel
in Uden een informatiebijeenkomst. Inwoners uit Uden en
omgeving zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst
zijn er inspiratievolle lezingen van aansprekende sprekers.
Roger Otto (Raad van Bestuur BrabantZorg) vertelt
waarom BrabantZorg het vanuit de strategische visie steeds
belangrijker vindt om bij haar dienstverlening technologie
in te zetten. Stephanie Lowiessen (manager strategie en
beleid bij de Branche- en netwerk organisatie WDTM voor
zorg en technologie) slaat een brug tussen zorg en
technologie en gaat in op wat nodig is om technologie te
implementeren in de zorg. Suzan Sijmonsma (consultant
bij Philips Innovatie Services) vertelt over hoe Philips
nadenkt over welke innovatieve technologische producten
te ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij het langer
zelfstandig thuis wonen.
Paneldiscussie
Aansluitend aan de lezingen is er een paneldiscussie.
Verschillende sprekers gaan met elkaar in gesprek. Over de
zin en onzin van zorgtechnologie, over de waarde voor de
cliënt én de zorgmedewerker en over zaken die we nooit
aan de techniek kunnen overlaten. In het discussiepanel
zitten vertegenwoordigers van KBO en Alzheimer café
Uden, BrabantWonen én bovengenoemde sprekers. In de
pauze is er de mogelijkheid om een informatiemarkt te
bezoeken.
Over de informatiebijeenkomst
Wanneer:
16 februari 19.00 – 21.30 uur
Waar:
Kruisherenkapel Uden, Lieve
Vrouwenplein 44
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Aanmelden: via email uiterlijk 13 februari
Sandra.Wijfje@brabantzorg.eu
Over BrabantZorg
BrabantZorg biedt cliënten vanuit 35 locaties in de regio’s
Oss, Uden, Meierijstad en ’s-Hertogenbosch zorg en
ondersteuning tijdens het ouder worden. Dat gebeurt op
zorglocaties en bij cliënten thuis. BrabantZorg biedt
huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en
verblijf. Daarnaast levert BrabantZorg particuliere zorg en
maaltijden. Dat doet ze voor individuele cliënten, diverse
stichtingen voor welzijn en ouderen én voor andere
regionale zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie over
BrabantZorg op www.brabantzorg.eu.

Finale Open Errup bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands,
organiseert dit jaar de 10e editie van de Open Errup
bandwedstrijd. In vier rondes strijden 12 bands om twee
plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival.
De finale is zondagmiddag 12 februari met de bands
Changing Tides, Cooking John, Echo Empire, Galvanized
en Windup Space.
In een sfeervolle zaal met een professionele
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 14.00 uur 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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app met de betreffende vriendin. Als meneer thuis vertelde
over een vervelende collega of problemen met de baas, dan
Op woensdag 29 maart 2017 is het weer tijd voor de
deed mevrouw er een schepje bovenop: “je moet meer van
Veghelse Sport Awards. Op deze dag huldigen we
je afbijten!!” Daar had hij onvoldoende steun aan. Hij vond
sportkampioenen uit Veghel. Al jaren op rij kan Veghel
daarom dat hij thuis “zijn ei niet kwijt kon”. Hij had een
trots zijn op de vele kampioenen die op nationaal niveau
heleboel gedoe op zijn werk en hij moest dat af en toe even
sportprestaties neerzetten. Zelfs op Europees en
“van zich af praten”.
wereldniveau gaan namen van sporters uit Veghel de
Na
enkele gesprekken begreep mevrouw dat zij anders kon
boeken in!
reageren
wanneer hij thuis iets vervelends vertelde. Meneer
Het idee achter de Veghelse Sport Awards is om niet alleen
begon
te
begrijpen
dat zijn vrouw het niet fijn vond als hij
deze kampioenen in de schijnwerpers te zetten, maar verder
te kijken dan de eerste prijs. De awards/sportkanjers zijn er dit soort dingen met anderen deelde. Meneer leerde
bijvoorbeeld voor sporters die zichzelf overwonnen hebben, gaandeweg steeds beter zijn gevoelens met zijn vrouw te
delen en zijn vrouw slaagde erin om beter en minder
omdat ze zich na een ziekte helemaal teruggevochten
hebben. Of voor verenigingen die sporten mogelijk maken kritisch te luisteren. Een cursus assertiviteit daarna voor
meneer heeft hem ook geholpen bij het beter voor zichzelf
voor mensen met een beperking. Ook deze prestaties en
initiatieven wil de gemeente De Meierijstad graag voor het opkomen op zijn werk.
Toch zie ik ook wel eens dat een van de partners zijn/haar
voetlicht halen.
ei niet kwijt kan bij de partner en daar iemand anders voor
Er zijn awards in de volgende categorieën:
zoekt. Als het gaat om iemand van het andere geslacht, kan
• Sporter 2016
er soms meer ontstaan dan gewenst is. (We begrijpen elkaar
• Sportteam
zo goed). Want de relatie laat dan op zich te wensen over en
• Sporter met een beperking
er is iemand bij wie je datgene vindt wat je nodig hebt. Dan
• Sporttalent
is het ontstaan van verliefdheid niet zo vreemd.
• Sportvrijwilliger
Uit de aanmeldingen selecteert een jury wie of welke
sportkanjer en/of vereniging de awards van 2016 verdienen. Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Aanmelden
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Alle besturen van de Veghelse sportverenigingen zijn
uitgenodigd om sportkanjers binnen de vereniging aan te
melden. Maar deze uitnodiging is ook voor u. Wilt u
iemand voordragen die kampioen is geworden of in
aanmerking kan komen voor een van de sportawards? Geef
deze persoon, het team en of de vereniging, dan uiterlijk
12 februari via e-mail door aan mevrouw W. van de
Beeten wvandebeeten@meierijstad.nl. Wij sturen u dan het
inschrijfformulier en de voorwaarden per e-mail door.
Vragen?
Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met W. van
de Beeten via wvandebeeten@meierijstad.nl of telefonisch
via (0413) 38 17 55. Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

VEGHELSE SPORT AWARDS

Hoe kan ik hem nog vertrouwen?
“Mijn man zit steeds te appen met een vriendin van ons, hoe
kan ik hem nog vertrouwen??” zegt mevrouw. Zij vertelt
dat ze al enkele keren bij zo’n piepje van zijn telefoon een
opmerking maakte. (Wie is dat? Wat is er?) Zijn antwoord
was bijna standaard “niets!!” Ze had een keer meegekeken
over zijn schouder en gezien wie er appte en toen zij ernaar
vroeg, reageerde hij weer ontwijkend, dat het niks
bijzonders was. Even later was hij boven gaan zitten met
zijn telefoon, wat hij anders nooit deed.
Natuurlijk moet je elkaar kunnen vertrouwen in een relatie.
Dit gaf inderdaad wel te denken….. maar je weet het nooit.
Toen ze samen bij mij kwamen, bleek dat hij inderdaad veel
appte met deze vriendin, maar niet omdat hij een
verhouding had. Mevrouw had geen inzage gekregen in de

"Zijtaarts Belang"

l
e
h
g
e
V
In

Jaargang 26 nr.: 20

8 febr. 201 – 15 febr. 201 pagina 12

