Nieuw in Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart per 1 oktober
Telefoonnummer (0413) 35 22 32.
Vanuit onze gemeenschap is de vraag gekomen bij onze werkgroep Zorg en Welzijn
Zijtaart om een vervoersvoorziening te organiseren voor mensen in onze gemeenschap
Zijtaart. ZWZ heeft dit opgepakt. Na wat onderzoek gedaan te hebben, zijn we terecht
gekomen bij Diakonie in Veghel. Diakonie heeft werkgroepen die werken vanuit St.
Lambertus parochie en bieden hulpdiensten aan voor mensen in hun gemeenschap.
Diakonie heeft een vervoersdienst en zij hebben aangeboden dat zij ook voor de
gemeenschap van Zijtaart een ondersteuning willen zijn in onze Vervoersdienst. Zij
bemannen de telefoon, zij maken de verbinding met de klant en de chauffeur uit Zijtaart.
Vervolg pagina 2

Dierenzegening aankondiging a.s. woensdag 4 oktober in Zijtaart
Dierenzegeningen zijn eigenlijk een bijzondere gebeurtenis.
Terwijl het ons misschien vreemd overkomt, is het toch belangrijk dat wij even stilstaan bij
redenen waarom mensen hun dieren zouden laten zegenen.
Wat betekent een ‘zegen’ eigenlijk? Wie of wat zouden zij willen laten zegenen?
De heilige Franciscus leefde voor dat alle leven kostbaar is in de ogen van de Heer. 4
oktober is zíjn dag, in 1929 is deze dag uitgeroepen tot Werelddierendag.
Met het vieren van deze dag toont men wereldwijd dat dieren, door God geschapen, waarde
hebben in zichzelf; dat zij rechten (behoren te) hebben en bescherming en respect
verdienen.
In Zijtaart vindt dit jaar de dierenzegen plaats: op Woensdag 4 oktober,
Waar: op het plein voor de kerk
Welke tijd: Van 15.00 tot 16.00 uur

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 oktober 9.30 uur Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Corrie van den Berkmortel- Verbruggen (vanwege verjaardag): Bert
Kanters en zoon Tonny: Jan van Boxmeer (nms.Kath.Bond van Ouderen): Johan van den
Bogaard: Ouders Adrianus van den Tillart en Wilhelmina van Doorn en overl.familieleden:
Frank Coppens: Overl.familie Coppens, van de Ven en van Asseldonk

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
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 35.22.94
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
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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Wij willen iedereen heel hartelijk
bedanken voor de steunbetuigingen en
betrokkenheid bij het overlijden van

Vervolg pagina 1
10 Vrijwilligers uit Zijtaart
hebben zich al aangemeld.
Volgens een schema, wat
bekend is bij de telefoniste van
de vervoersdienst in Veghel,
worden deze chauffeurs gevraagd. De betalingen gaan
Dat geeft ons allen een warm gevoel.
rechtstreeks via de chauffeur, zie schema verderop in dit
artikel. Deze chauffeurs vervoeren alleen mensen uit
Zijtaart.
Mieke Kanters,
Het telefoonnummer van de vervoersdienst in Zijtaart is
toegevoegd aan het lijstje van belangrijke telefoonnummers
kinderen en klein kinderen.
in Zijtaarts Belang wat wekelijks huis aan huis wordt
bezorgd.
Vervoersdienst Zijtaart is er voor:
Tarieven vervoersdienst per 1 oktober 2017
• Vervoer naar familie, ziekenhuis,
Binnen Zijtaart
kerk, kaart- of hobbyclub, enz.
• Rit naar een adres en maximaal 15 minuten
• Met of zonder begeleiding
wachten: € 2,00
• Vervoer binnen of buiten Zijtaart
• Rit naar een adres, langer wachten, later ophalen of
• Tegen vergoeding op maat
begeleiden: € 4,00
• Parkeerkosten zijn voor hulpvrager.
Eropuit
U wilt er eens even tussenuit. U wilt u familie, vrienden of Buiten Zijtaart
kennissen bezoeken. U moet naar een arts. U wordt
• Met een maximum van 25 km in een straal rond de
verwacht in het ziekenhuis. U wilt de kerk bezoeken.
woonkern van de vervoerder: € 0,30 per km met
Enkele voorbeelden die gemakkelijk te doen zijn. Maar het
een minimum van € 2,00
wordt anders als u vanwege uw leeftijd, of omdat u ziek
• Bij langer wachten dan 15 minuten € 2,50 euro per
bent, een beperking of een handicap hebt, aangewezen bent
uur extra
op de hulp van anderen. Als u dan ook nog eens -vanwege
• Parkeerkosten zijn voor hulpvrager
de kosten- geen gebruik kunt maken van een taxi; wat dan?
Een beroep op familie, vrienden of buren kan soms een
CHAUFFEUR NODIG?
Bel Telefoondienst
oplossing zijn, maar is niet altijd mogelijk.
Veghel/Zijtaart telefoon nummer (0413) 35 22 32.
Bereikbaar alle dagen tussen 19.00 uur en 21.00 uur en
Hulp voor wie?
ook op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en
Hulp wordt geboden door vrijwilligers! Zij doen het voor
11.00 uur.
hun plezier en krijgen er geen geld voor. Voor de hulp zelf
Informatie zorg en welzijn Zijtaart tel. (0413) 35 22 94.
betaalt u niets. U vergoedt enkel de vervoerskosten, zoals
Of stuur een e-mail naar zorgenwelzijn@zijtaart.nl
benzine.

Bert Kanters.

LET OP: Het Onderonsje
één week later!
Het Onderonsje vindt normaliter plaats
op de 1e maandag van de maand, maar
door omstandigheden wordt dit nu
éénmalig uitgesteld naar maandag 9
oktober om 10.00 uur. Houdt hier
rekening mee.
Op die maandagmorgen bespreken we wat een
Vrijwillige Ouderenadviseur voor
ons als inwoners van Zijtaart kan
betekenen en wat u mag verwachten.
Volgende week meer informatie
hierover.
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Nieuwe buurtadviseur voor Zijtaart,
even voorstellen….
Begin juli ben ik gestart als buurtadviseur bij de gemeente
Meierijstad en verantwoordelijk voor Zijtaart, Erp en
Keldonk. Mijn naam is Reny Nijssen, ben 32 jaar jong en
woonachtig in Meijel. Voorheen was ik werkzaam als
beleidsadviseur Participatie en Leefbaarheid bij Wonen
Limburg in Roermond.
Wat doet een buurtadviseur eigenlijk? De buurtadviseur is
het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor zaken die er
spelen in het dorp. Ik leg de verbinding tussen de gemeente
en inwoners en tussen inwoners onderling en schakel waar
nodig binnen de gemeentelijke organisatie. Meer informatie
over de werkzaamheden van de buurtadviseurs is te vinden
via www.meierijstad.nl/meedoeninjebuurt
Wil je een activiteit organiseren voor de buurt? Of samen
met buurtgenoten een moestuin aanleggen of een
binnenplaats opknappen? Of heb je een ander idee?
Sommige ideeën en activiteiten komen in aanmerking voor
een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente
Meierijstad. Kijk maar eens op de website:
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget
Woensdag 1 november sluit ik aan bij de openbare
vergadering van de Dorpsraad om
nader kennis te maken.
Graag tot dan!
Reny

Opknappen wijzerringen en
verlichting kerktoren.
Afgelopen week heeft de firma Daelmans klokken uit
Stiphout de wijzerplaten met verlichting ringen verwijderd
van de kerktoren in Zijtaart. Het herstellen en vervangen
van de cijferringen en de oude verlichting door
Ledverlichting zal een kleine twee maanden duren waarna
deze weer teruggeplaatst worden op de toren. Daarna kan
deze er weer tiental jaren mee.
De reparatie is mede mogelijk geworden door de bijdrage
van de gemeente Meierijstad en het geld wat we opgehaald
hebben door de stemmen van de Rabo-clubkasactie. Ook
zijn er veel mensen die onze parochie een warm hart
toedragen door de jaarlijkse kerkbijdrage wat we zeer
waarderen.
We hopen voor de feestdagen de goed verlichte uurwerken
te kunnen bewonderen en onze kerk betaalbaar te houden
alhoewel we weten dat er ook grote kosten aankomen door
het vervangen van een deel van de leien op de kerk. Door
vrijwilligers worden er regelmatig kleine reparaties gedaan
aan het kerkgebouw waardoor het gebouw in redelijke
conditie blijft.
Ook dit jaar doet de parochie weer mee aan de
Raboclubkas-akte waarvoor we ook uw stem graag hebben.
Iedereen die de parochie steunt willen we graag bedanken,
namens het bestuur van Zijtaart, Mari van Asseldonk.

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

Crizly € 2,00 p.st.
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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

KBO
AGENDA
Maandag 2 oktober 10.00 uur Onderonsje
Maandag 2 oktober 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 3 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 3 oktober 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 3 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 3 oktober 14.00 uur Line dansen
Woensdag 4 oktober 13.30 uur Kienen
Donderdag 5 oktober 09.00 uur Wandelen
Donderdag 5 oktober 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 5 oktober 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 5 oktober 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 6 oktober 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 21 september:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
Pieta Verbakel
Lenie Henst
Bert Vissers
Poedel prijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:
Harrie v.Zutphen

110 pnt.
89 pnt.
77 pnt.
76 pnt
-72 pnt.
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BRIDGEN
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 38
Dinsdag 19 september 2017
Lijn A:
1 Gerard Bekkers en Hannie Habraken
2 Cor v.d. Berg en Cor Mollen
3
Ria Veldhuis & Mien Vissers
4 Mien van Berkel & Mien Verhoeven
5 Ben v.d. Steen & Riet Koevoets
Lijn B:
1 Harrie van Berlo & Rina van Berlo
2 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
5
Annie v.d. berkmortel & Maria Rijken
KBO bridge.Vrijdag 9 juni 2017
Lijn A:
1 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Anny v.d. Hurk & Lida van Houtum
5 Cees van Hout & Riet van Hout
Lijn B:
1 Jana v.d. Acker & Harrie v.d. Acker
2) Chris v. Helvoirt & Christien v, Helvoirt
2) Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Ad Vervoort en Nellie Vervoort
5
Liesbeth v. Dijk & Nellie Phillipsen

27 sept. 2017 – 4 okt. 2017
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BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag regionale senioren
biljartcompetitie Zijtaart - Breugel A d.d. 18-09-2017
Cor v Zutphen
63 54 - Theo v Eck
35 40
67,00% Toon Cissen
60 41 - Hans Habraken
32 22
61,50% Frans v Leuken
42 37 - Johan Meulendijks 28 24
57,50% Mies Gibbels
38 27 - Carel de Beer
25 18
53,75% Toon Opsteen
27 28 - Jan vd Avoort
22 20
52,50% Tonn Verbruggen 22 51 - Jan v Eck
21 36
Cor Coppens
21 17 - Jan v Eck
21 18
67,50% Jan Rijkers
15 21 - Harrie Sanders
19 6
64,17% Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
51,25% d.d. 21-09-2017
50,83% Willy vd Berkmortel 25 32 - Wim vd Sanden 41 59
49,58% Toon Nelissen
33 22 - Jan de Wit
26 28
Frans v Leuken
44 29 - Ad vd Heijden
16 12
Mies Gibbels
35 31 - Willy Henst
24 35
Toon Cissen
58 75 - Jan Rijkers
15 19
61,25% Piet vd Hurk
35 42 - Tonn Verbruggen 24 19
59,58% Wim vd Sanden
41 24 - Cor Coppens
23 20
58,33% Cor v Zutphen
60 78 - Christ v Helvoirt 18 16
55,00% Jan de Wit
26 30 - Rien v Tiel
29 16
51,56% Frans v Leuken
44 20 - Frans vd Broek
19 16
Toon Opsteen
29 21 - Andre Schepers 34 35
62,50% Piet vd Hurk
35 20 - Ad vd Heijden
16 18
59,90% Toon Cissen
58 55 - Hans v Erp
69 75
59,90%
50,73%
SPORTAGENDA
49,69%

W.T.C. Zijtaart

Zondag 1 oktober: Oisterwijkse Vennen, pauze in
Moergestel ‘t Draaiboompje’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 4 oktober: Kastelentocht, pauze in Empel ‘De
Lachende Vis’, 78 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd 23 sept 2017
VOW JO19-1
vrij
Boskant JO17-1 VOW JO17-1
VOW JO15-1
Mariahout JO15-1
VOW JO15-2
vrij
Nijnsel/TVE Reclame JO13-1 VOW JO13-1
VOW JO13-2M Margriet JO13-8M
VOW JO11-1
Nijnsel/TVE Reclame JO11-2
VOW JO11-2
vrij
Irene JO9-1
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Rhode JO8-4
VOW JO7-1
Nijnsel JO7-1
VOW MO17-1
Hapse Boys MO17-1
VOW MO15-1
vrij
VOW MO11-1
Avanti'31 MO11-1

VOW Senioren 23 sept 2017
VOW Veteranen Boekelsport
EVVC VR30+1 VOW VR30+2
VOW Senioren 24 sept 2017
VOW 1
Festilent 1
VOW 2
Boskant 3
VOW 3
Avanti'31 5
Mariahout 5
VOW 4
UDI'19/CSU VR1 VOW VR1
Sparta'25 VR2 VOW VR2

0-5
1-1
4-1
5-1
4-2
12 - 0
9-4
7-1
0-2
1-2

5-4
0 - 20
2–6
2-1
1-1
4–0
8-1
2–0
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TV ZIJTAART
Uitslagen Externe Competitie

VOW Jeugd 30 september 2017
uit
Mariahout JO19-1 VOW JO19-1
14:30u
thuis VOW JO17-1
Ollandia JO17-1
14:30u
uit
ELI JO15-1G
VOW JO15-1
13:00u
thuis VOW JO15-2
Boekel Sport JO15-3
13:00u
thuis VOW JO13-1
SCMH JO13-1
11:30u
uit ST Heeswijk/Avesteijn JO13-4M - VOW JO13-2M 11:30u
uit
Irene JO11-1
VOW JO11-1
9:00u
thuis VOW JO11-2 Nijnsel/TVE Reclame JO11-3 9:30u
thuis VOW JO9-1M Avesteyn JO9-3G
10:30u
uit
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 VOW JO8-1
10:15u
uit
SCMH JO7-1
VOW JO7-1
10:30u
uit
DAW MO17-1 VOW MO17-1
13:00u
thuis VOW MO15-1 DVG MO15-1
13:00u
uit
Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 VOW MO11-1 9:15u

VOW Senioren 30 sept. 2017
15:30u FC Uden
VOW Veteranen
VOW senioren 1 okt. 2017
14:30u FC Schadewijk 1
12:00u UDI'19/CSU 10
10:00u DVG 5
11:00u VOW 4
11:00u VOW VR1
11:00u VOW VR2

VOW 1
VOW 2
VOW 3
Avanti'31 9
Helvoirt VR1
EVVC VR2

VOW senioren 7 okt. 2017
17.00u VOW VR30+2

Erp VR30+1

Heren 50+
TV Reek 2

- TC Metzpoint 2
- Heren Vrijdagavond

2-2
0-4

Dames Donderdag
TV Dierdonk 1
TC Boekel 2

- TV Frisselstein 2
- Dames Vrijdagavond
- Dames Zaterdag

4-0
1-3
2-2

De Vlijmd 2
TV Maasdriel 1

- Mix 1
- Mix 2

2-0
0-2

Ruitersport Zijtaart
Prijzen in Lisse, Heesch en Geldrop
Indira Jussen heeft afgelopen weekend in Lisse SGW
wedstrijd gehad. Met haar paard Quaresta Z is ze in de
klasse L op een 1e plaats geëindigd. Ze heeft op alle
onderdelen goed gereden; dressuur 193 punten, springen en
de cross foutloos. Met haar paard Gems wist ze een 3e
plaats te behalen in de klasse B en ook heel fijn gereden
met weer mooie stijlpunten. Shirly van Dijk won op een
dressuurwedstrijd in Heesch heel knap de 1e prijs met haar
pony Coralino in de klasse D-M1 met 192,5 punten. Merel
Kriek reed op een springwedstrijd in Geldrop alle twee de
dagen foutloos en won in de derby klasse D-M met haar
pony Wodan de 2e prijs.
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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Herfstwandeling
A.s. zondag 1 oktober gaan we met z’n allen
naar Bedaf voor een herfstwandeling.
Bedaf is ontstaan op de schrale zangrond en is een mooi
gebied voor prachtige wandelingen. Uit het landschap
werden heideplaggen gestoken en in stallen gelegd.
Daardoor werden de heidevelden kaal. De wind kreeg vrij
spel en kon het losse zand gemakkelijk doen opwaaien. De
begroeiing rondom de akkers (bedoeld als geriefhout en
veekering) ving het zand op, hield het vast en zo ontstonden
de zandduinen. Het is de hoogste stuifzandwal van Noord
Brabant, op sommige plekken wel tot 5 meter hoogte. Veel
voorkomende vogelsoorten zijn de Groene specht,
Gekraagde Roodstaart, Boomleeuwerik, Geelgors en
Ransuil.
Om dit allemaal te zien gaan we op zondag 1 oktober zelf
kijken. Zorg dat je om 8.00 uur bij Het Klooster bent. We
vertrekken met de auto naar Bedaf.

Woensdag 11 oktober 2017

Afgelopen zondag was de inschrijfochtend in Het
Klooster. Tot op heden hebben 14 teams zich
aangemeld met meer dan 244 deelnemers.
Inschrijven kan nog tot t/m 24 oktober. Wil je wel
meedoen, maar je hebt niet genoeg teamleden, laat
dan een bericht achter op onze facebookpagina.
De Kammerui
Jong Nederland Zijtaart
Happy Together
Strijden met familie van der Heijden
Kneup & Friends
V.O.W.
Loeks en Breens
Kwist net nie
Witte Wellie Veul
Sahra
Loopgroepen klein
Seiterse Nonnekes
Zooitje Ongeregeld
CV de Reigers

Hoofdprijs € 250,00
Buurt Keezen competitie a.s.
en diverse andere leuke
vrijdagavond 29 sept. van start
(geld)prijzen
De grote zaal van “Het Klooster” zal geheel gevuld zijn
Kantine open vanaf 19:00 uur komende vrijdagavond: 40 teams gaan de uitdaging aan en
zullen er een gezellige avond met de eerste 3 rondes
Aanvang 20:00 uur
Keezen van het nieuwe seizoen van gaan maken. Wat we
Tijdens de pauze is er een loterij!

VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

nu voor de 4de keer organiseren.
Kom op tijd!
Om deze eerste avond goed te laten verlopen is het van
belang om uiterlijk 19.45 uur aanwezig te zijn, en te melden
bij het wedstrijdsecretariaat. Zodat we om 20.00 uur
kunnen starten.
Nieuwe teams.
Langzamerhand bereiken we het maximum van het aantal
deelnemende teams. Wilt u alsnog meespelen, liefst dan zo
snel mogelijk aanmelden: zeszijtaart@gmail.com
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.
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Jeugdteam JO-11 in het nieuw!
Afgelopen zaterdag zijn onder mistige omstandigheden
nieuwe shirts overhandigd aan het JO-11-1 team van VOW.
De sponsoring van VOW JO-11-1 is voor de komende jaren
aangegaan door het Zijtaartse Bedrijf Hastenberg Racing.
Deze Zijtaartse ondernemer heeft met het bestuur van
VOW een overeenkomst gesloten voor de komende drie
jaar. Hastenberg Racing heeft met deze sponsoring
willen aangeven VOW een warm hart toe te dragen en dat
het verenigingsleven in het dorp Zijtaart hen wat waard is.
Hastenberg Racing heeft nu de stap gezet shirtsponsor te
worden omdat naast dat zijn zoon Lars bij VOW speelt men
ook maatschappelijk in Zijtaart iets willen betekenen. De
spelers van het
JO-11-1 team en de
begeleiding gaven aan
blij te zijn met deze
mooie geste. Na een
dankwoord aan
Hastenberg Racing,
uiteraard vergezeld van
bloemen, is het eerste
shirt officieel overhandigd. Het bestuur en de spelers van
VOW willen hierbij Hastenberg Racing nogmaals bedanken
voor dit spontane initiatief. Het is en blijft een goed maar
ook noodzakelijk gebruik binnen de voetbalsport dat teams
gesponsord worden en gelukkig kennen we ook bij VOW
zulke sponsors.

27 sept. 2017 – 4 okt. 2017
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Glasvezel buitengebied Meierijstad
Het College van B&W van Meierijstad hecht er grote
waarde aan dat glasvezel op korte termijn bereikbaar
wordt voor alle inwoners en ondernemers van het
buitengebied. Gesprekken met Maatschappij voor
Breedband in Brabant (Mabib) zijn in een vergevorderd
stadium. Er wordt gekoerst op realisatie in 2018.
Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen de adressen in
het buitengebied dan gebruik maken van televisie-, interneten telefoniediensten. Wethouder van Rooijen: “Investeren
in moderne communicatietechnologie is essentieel. Snel
internet is vandaag de dag natuurlijk een must voor de
burgers, maar ook het bedrijfsleven kan niet meer zonder
deze infrastructuur. Glasvezel is echter geen
nutsvoorziening. Dat betekent dat de gemeente deze
voorziening niet zelf mag aanleggen zolang de kans bestaat
dat een aanbieder zich meldt. En we zijn nu in een
vergevorderd stadium met een aanbieder”.
Op dit moment ligt er een aanbod voor van Mabib om alle
panden in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Met
de term ‘panden in het buitengebied’ worden uitsluitend de
panden buiten de bebouwde kom aangeduid. Binnen de
bebouwde kommen zijn op dit moment al snelle
kabelverbindingen beschikbaar. De gemeente Meierijstad
verwacht nog dit jaar het contract met Mabib te
ondertekenen.
Daarna begint Mabib met de voorlichting en met het
inventariseren van de behoefte onder de bewoners en
ondernemers van het buitengebied. Meer informatie
hierover zal via Mabib worden verstrekt. Mabib streeft
ernaar om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te
hebben voorzien van glasvezel.
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Afgelopen raadsvergadering stond ook het afvalbeleid op
de agenda. Het afvalbeleid van de drie gemeenten moet
namelijk volgens de wet binnen twee jaar na de fusie
geharmoniseerd worden. Een mooie kans om gelijk ook te
kijken of we nog een stuk verder kunnen gaan met het
scheiden van afval. Het voorstel van het college viel qua
ambitie echter tegen. Er was geen mogelijkheid om te
kiezen voor nieuwe vormen van afvalinzameling waardoor
de hoeveelheid restafval fors kan worden verminderd.
Tevens bleek dat het voorstel op een aantal punten nog niet
Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad
goed doordacht was. Zo werd voorgesteld om de
Elk college in Nederland laat zich over het beleid in het
inzameling met plastic zakken te vervangen door een extra
Sociaal Domein, gevraagd en ongevraagd adviseren door
container, terwijl de meeste mensen (75%) volgens de
een Adviesraad Sociaal Domein. Zo ook het college van
enquête van de gemeente heel tevreden zijn met de plastic
Meierijstad.
zakken. Daarnaast is onduidelijk hoelang de aparte
Op de laatste raadsvergadering van 21 september is de
inzameling van plastic nog blijft bestaan. Daardoor zou een
verordening Adviesraad Sociaal Domein door de
investering in de containers van ongeveer 800.000 euro
gemeenteraad vastgesteld. Door de inbreng van Team
mogelijk al snel een desinvestering kunnen worden, met als
Meierijstad is hierin vastgelegd dat deze adviesraad
gevolg hoge kosten voor de inwoners.
onafhankelijk is en dat leden zitting hebben zonder last of
Team heeft daarom, net als de meeste andere partijen, tegen
ruggespraak. Voor onze fractie was dit een principiële zaak. de invoering van minicontainers voor plastic inzameling
Wethouder Witlox nam de aanpassingsvoorstellen, die
gestemd. Tevens vonden we het niet zinvol om in het
Team in de commissievergadering had ingebracht, over.
buitengebied van Meierijstad 1 keer per week GFT in te
Tevens heeft de wethouder, mede op verzoek van Team de gaan zamelen. Uit cijfers blijkt namelijk dat in het
relatie tussen de gemeente en de Seniorenraad hersteld. De buitengebied gemiddeld maar 1 keer per jaar (!) een GFTsamenwerkingsafspraken tussen college van Meierijstad en container buiten staat bij elk huis. Om dan wel 52 keer
de Seniorenraad zijn vastgesteld in een convenant en dit
langs te rijden per jaar is zonde van het geld en slecht voor
convenant wordt binnenkort ondertekend.
het milieu. Daarom hebben we gestemd voor eens in de vier
maanden en wilden we inwoners de mogelijkheid bieden
Afvalbeleid
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om gratis een extra GFT-container aan te schaffen als zij
veel GFT afval aan te bieden hebben.
Ook deze verandering in het voorstel is aangenomen.
Als laatste hebben we een motie ingediend waarin het
college wordt gevraagd samen met raadsleden en inwoners
een visie op te stellen over duurzame afvalinzameling. Ook
dit voorstel werd door de meerderheid van de partijen
gesteund.
Team Meierijstad is heel tevreden met afhandeling van
beide agendapunten

Erik de Vries
Marja vd Heijden

Interpunctie
Lieve bonuskinderen, maar toch wordt het soms
teveel….
Anne is al jaren heel gelukkig met Mark, ondanks haar
problematisch verleden waar ze redelijk sterk is
uitgekomen. Iets wat zij lastig vindt is aandacht voor
zichzelf vragen. Anne heeft zelf geen kinderen, en heeft
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daar ook nooit behoefte aan gehad. Mark heeft met zijn
kinderen een omgangsregeling die goed verloopt. Het
contact met de moeder van zijn kinderen verloopt niet
optimaal. De moeder maakt rotopmerkingen over Anne
naar de kinderen toe; maakt Anne uit voor heks. En
natuurlijk kwetst het Anne, ook al laat zij niets blijken naar
de kinderen toe. Maar tegen hem zegt ze het wel, waarop
hij reageert: “maak je toch niet zo druk over mijn ex!!” Het
zou haar echter meer helpen als hij zijn arm om haar heen
legt…. De kinderen mogen Anne graag en vooral de
dochter legt haar probleempjes nogal eens bij Anne neer.
En Anne luistert vooral en geeft af en toe een adviesje.
Mark mist de kinderen zeer en neemt altijd de tijd voor hen,
ook als ze bellen, app-en om niks. Over de kleur van een
balletpakje, de nieuwe voetbalschoenen, het maakt niet uit.
Voor Anne is dat meestal geen probleem, maar soms in de
weekends dat ze denkt hem “voor zichzelf” te hebben, baalt
ze. Ze heeft dit enkele keren geprobeerd te bespreken, maar
hij reageerde furieus. Hij noemde haar dan “jaloers”. Maar
daar ging het haar helemaal niet om. Ze wil het dan gezellig
hebben met hem, en dan wordt zijn aandacht nog steeds
weggetrokken naar zijn kinderen. En niet één app-je, maar
7 of 11 app-jes, soms 2 uur lang….. Mark is een vader, die
onvoorwaardelijk en altijd beschikbaar wil zijn voor zijn
kinderen. Veel kinderen zouden jaloers zijn op zo’n vader,
die altijd interesse toont. Maar Anne heeft geen eigen
kinderen, waardoor hij nooit in eenzelfde positie verkeert
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t.o.v. kinderen die niet van hem zijn. Daarom kan hij zich
niet voorstellen hoe ergerlijk het is als kinderen om elk
wissewasje de aandacht trekken op de meest ongelegen
momenten.
Er is stuurmanskunst voor nodig om hem zonder boosheid
te laten luisteren naar haar beleving van de vele onnodige
app-jes, die kwetsuren door zijn ex-vrouw en het ondanks
haar moeilijke geschiedenis centraal stellen van de relatie
die hij met zijn kinderen heeft. Maar het is gelukt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Neem oude foto’s mee!
Van nostalgie naar nu… in Veghel!
Houd je van mooie verhalen, wil je even terug in de tijd en
herinneringen ophalen over hoe het vroeger was? Dan
hebben we goed nieuws! Het BHIC strijkt maandagmiddag
2 oktober 2017 neer in Veghel. In het Wijnu gebouw
organiseert Wijnu KBO Veghel samen met het BHIC een
nostalgische middag.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 2 oktober van
14.00 – 16.30 uur in het Wijnu gebouw (voorheen De
Peppelhof), Wilgenstraat 15 in Veghel. De zaal is vanaf
13.30 uur open voor het publiek.
Nieuw programma
• Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse;
• ‘In ganzenpas door vier decennia’. Marilou Nillesen,
historicus en historisch blogger van het BHIC, neemt
je op een vermakelijke manier mee terug naar de jaren
’50, ’60, ’70 en ’80;
• Gelegenheid om je meegebrachte foto’s op een groot
scherm te laten zien, samen herinneringen op te halen
en informatie uit te wisselen;
• Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René Bastiaanse
met voor iedereen herkenbare filmpjes, muziek en
foto’s van weleer;
• Afsluiting.
Je bent van harte welkom!
Vergeet niet oude foto’s en films van en over het oude
Veghel mee te nemen.
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“Het woord assertiviteit heeft voor sommige mensen een
negatieve bijklank,” zegt Hans Vermeltfoort, die de cursus
samen met Suzanne Spierings van ONS welzijn verzorgt.
“Maar in de cursus proberen wij de deelnemers alleen maar
meer zelfvertrouwen te geven. En we leren hen
vaardigheden, waarmee zij sterker in hun schoenen komen
te staan.” In de cursus gaat het dan ook niet over “van je
afbijten”. Wel over hoe je een gesprek kunt voeren en
daarin bij je eigen standpunt kunt blijven, ook als je nee
zeggen moeilijk vindt. Onderhandelen en om kunnen gaan
met kritiek en waardering zijn daarin belangrijk; deze
onderwerpen komen in de cursus dan ook aan de orde.
Enkele lessen gaan over hoe je op jezelf en op de ander
leert vertrouwen en over hoe je niet anderen napraat, maar
vanuit je eigen gevoel kunt denken en handelen. Voordat de
cursus begint, heeft Hans Vermeltfoort of Suzanne
Spierings een kennismakingsgesprek met iedere deelnemer.

Gemeente Meierijstad doet mee aan de
Nationale Duurzame Huizen Route

Op zaterdag 4 en 11 november 2017 zijn de
opendeurendagen, ook in Meierijstad. Huiseigenaren
van duurzame huizen in Meierijstad openen hun deuren
en delen hun kennis en ervaringen met
geïnteresseerden. Duurzaamheid staat hoog op de
agenda van het College van B&W van Meierijstad.
Gemeente Meierijstad ondersteunt dit initiatief en
moedigt haar inwoners aan om hun woning open te
stellen.
“Veel mensen willen hun huis wel meer energiezuinig
maken, maar weten vaak niet waar te beginnen. We vinden
het als gemeente een mooie en laagdrempelige manier voor
onze inwoners om elkaar op weg te helpen. Ik hoop dat veel
mensen van de gelegenheid gebruik maken om elkaar op te
zoeken en ideeën op te doen. En als mensen al veel
maatregelen hebben genomen is het natuurlijk prachtig als
zij meedoen met hun woning en hun ervaring willen delen”
aldus wethouder van Rooijen.
Nieuwbouw én bestaande woningen
Alle kennis en ervaring met het toepassen van duurzame
maatregelen zijn welkom. Zowel bij bestaande woningen
als nieuwbouw. Denk aan zonnecollectoren,
warmtepompen, zonnepanelen, isolatie, gebruik van
Cursus assertiviteit start in oktober
duurzame materialen en hergebruik van materialen. Van
Voor veel mensen is het moeilijk om hun eigen mening te
geven en nee te zeggen, als iemand iets aan hen vraagt. Als Rooijen: Onze ambitie is dat Meierijstad in 2050
ze kritiek krijgen worden ze daar onzeker van en ze vinden energieneutraal is. De grootste winst is, ook op termijn, te
behalen bij energiezuinig maken van de bestaande
het moeilijk om hun grenzen aan te geven. Op
dinsdagmiddag 24 oktober start ONS welzijn in Veghel met woningvoorraad. Daarom heeft het college ook voorgesteld
een cursus Assertiviteit. In 12 wekelijkse bijeenkomsten op om juist die groep over de streep te halen met een
verduurzamingssubsidie.”
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur leren de
Aanmelden
deelnemers om op een goede manier te reageren op
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk
verschillende situaties. Voor meer informatie en
aanmelding kunnen belangstellenden contact opnemen met platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen
oriënteren op duurzaam wonen. Inwoners die het leuk
Hans Vermeltfoort. Dat kan telefonisch via
vinden om hun kennis en ervaringen op 4 en/of 11
telefoonnummer(088) 37 425 25, vraag naar Hans
november met anderen te delen kunnen hun huis aanmelden
Vermeltfoort of via het e-mailadres
hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl. Deelname aan de cursus via www.duurzamehuizenroute.nl/meierijstad.
Openstellers krijgen een leuk bedankje en maken kans op
is gratis.
een weekend weg.

-VAN CATAN ZIJTAART-

18 NOVEMBER
VAN 19.00 UUR TOT 23.00 UUR
INSCHRIJFGELD € 5,00 PER PERSOON
NAAST HET BASISSPEL ”KOLONISTEN VAN CATAN” ZIJN OOK DE MEESTE
ANDERE VARIANTEN EN UITBREIDINGEN SPEELBAAR
GEEF JE SNEL OP VIA ZESZIJTAART@GMAIL.COM
GRAAG TOT ZIENS BIJ DE KOLONISTEN VAN CATAN ZIJTAART
“ZES!” VAN DE EGZ
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