Hallo Reigers en Reigerinnen,
De elfde van de elfde komt weer in zicht. Dat wil dus zeggen dat het carnavalsseizoen weer
van start gaat en dat we ons gaan opmaken voor de carnaval.
Ook de pronkzittingscommissie is weer druk in de weer voor de pronkzittingen. Deze
worden gehouden op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 in het Dorpshuis.
Denk je nu, daar zou ik ook eens een keer aan mee willen doen of daar kunnen we wel weer
eens aan meedoen; dan zijn we op zoek naar jou!! Dus, wil je zingen, dansen, cabaret of in
de ton? Laat het ons weten en ga schitteren tijdens de pronkzittingen van 2018.
Geef je dan wel zo snel mogelijk op.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susan van Nunen, tel. (06) 462 224 13.
Wil je niet op het podium, maar de zittingen wel vanuit de zaal mee beleven, dan hoef je dit
jaar niet zo vroeg op te staan. De voorverkoop van de toegangskaarten start op
vrijdagavond 5 januari.
Met carnavaleske groeten,
Pronkzittingscommissie C.V. De Reigers

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter
Bertha; Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Jaargetijde Leo van den Crommenacker; Piet
van Lankvelt en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.familieleden; Christ Rooijakkers;
Jaargetijde Harrie van Sleuwen; Overl.familie van Sleuwen en Van den Elzen, hier en in
Canada; Marietje van der Linden- van Schaijk en overl.familieleden.
Gedoopt: Rein van der Burgt, zoon van Harm van der Burgt en Ilse Ketelaars.
Mededeling: Maandag 13 november is er een avond voor iedereen die rouwt om een
dierbare. Twee deskundigen op het gebied van rouw zullen spreken over `Troost voor
rouwenden.` Marinus van den Berg is een pastor, die veel prachtige teksten heeft
geschreven en vele mensen heeft begeleid. Daan Westerink begeleidt rouwenden en is
tegelmatig ook op TV. Een avond die zeker kan helpen in moeilijke tijden.
Iedereen is van harte welkom op maandag 13 november om 20.00 uur. Locatie:
H.Hartkerk, Vondelstraat 9 te Veghel. (Voor meer informatie, zie folders achter in de
kerk en in het Dorpshuis.)

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Vervoersdienst Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
35.22.94
35.22.32
36.66.79
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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.
Gevonden:
Een autosleutel ( Opel ) op de Doornhoek ophalen bij
Raaijmakers Drukwerk

Opgeven evenementen:
Let op !!
Nog tot 13 november kunnen evenementen opgegeven
worden voor plaatsing in de kalender van de Zijtaartse
Ondernemers Vereniging

Van de redactie
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Geweldig resultaat Rabobank Clubkas
Campagne
Op woensdag 1 november jl. werd in theater Markant
te Uden de uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne 2017 bekendgemaakt. Er hadden zich 16
Zijtaartse verenigingen aangemeld voor deze
campagne. Een bedrag van € 130.000,00 werd
verdeeld onder de aangemelde verenigingen in de
regio Uden-Veghel.
Er zijn 2.367 stemmen uitgebracht op de Zijtaartse
verenigingen (in 2016 werd 2.186 keer gestemd op
onze verenigingen). Op basis van het aantal
uitgebrachte stemmen was iedere stem € 2,95 waard.
Alle stemmers hebben met hun 5 stemmen hun
favoriete verenigingen gesteund met € 14,75.
De Zijtaartse verenigingen mochten in totaal €
7.000,00 in ontvangst nemen (vorig jaar € 5.727,00)
dankzij jullie stemmen!
Onderstaande aangemelde Zijtaartse verenigingen zijn jullie
zeer dankbaar voor jullie uitgebrachte stemmen en
waarderen jullie steun.

CV De Reigers
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
Beste ondernemers en besturen van verenigingen in
Evenementengroep Zijtaart
Zijtaart,
EHBO Zijtaart
Volgende maand wordt alweer de kerst gevierd/. Een
maand waarin ook de kersteditie van Zijtaarts Belang wordt Heilige Lambertus Kerk Zijtaart
uitgebracht. In deze krant staan ook, zoals u gewend bent,
Jong Nederland Zijtaart
de logo’s van bedrijven verenigingen met de
KBO afd. Zijtaart
kerstwens.Iedereen die hier al jaren instaan, hebben
KVB Zijtaart
hierover een brief met nota ontvangen.
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Iedereen die deze brief niet heeft gehad en ook graag door
Ruitersport Zijtaart
een kerstwens vermeld wil worden met logo, verzoeken wij
Tennisvereniging Zijtaart
u voor 1 december contact op te nemen met Bert
Veteranensportdag Zijtaart 2018
Raaijmakers, tel (0413) 36 66 13 of email
Vivace
bert.raaijmakers@hetnet.nl .Het formaat van de kerstwens
Z.O.V. Zijtaart
is 30x65 mm voor de prijs van
Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
€ 20,00 . We horen graag van u.
Namens de redactie hartelijk dank.
Zijtaartse Toneelvereniging
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over de leefbaarheid van ons dorp aanmelden. Vanaf
10:15 kan ter plekke worden gekeken. Aanmeldingen
blijven op het dorpsplein.
Notulen openbare vergadering woensdag 1 november
c. De AED’s in Zijtaart; De afgelopen tijd is de EHBO
Aanwezig namens de gemeente: Harry van Rooijen,
vereniging bezig geweest bekendheid te geven aan de
wethouder; Lianda de Vos en Reny Nijssen, buurtadviseurs.
locaties van de verschillende AED’s. De belangstelling
In de zaal plm. 50 belangstellenden.
voor korte training voor het gebruik is groeiende.
Ieder jaar worden er herhalingsbijeenkomsten
1. Opening. Ad opent de vergadering 20:00 en heet alle
georganiseerd door de EHBO vereniging.
aanwezigen welkom, in het bijzonder aan de
Voor het nieuwe cursusseizoen (volledige EHBO-cursus
vertegenwoordigers namens de gemeente Meierijstad.
met diploma) heeft de vereniging gekozen voor 3
zaterdagen i.p.v. 12 maandagavonden. Aanmelden kan via
2. Mededelingen
Peter Jonkers of Gerard Hooijmans. Zie ook Zijtaarts
a. Het nieuwe dorpspleintje: Er zullen nog lantaarns
Belang.
worden geplaatst, waarvan er 2 begin december 2016 zijn
d. Preventie-App Zijtaart; In diverse buurten in ons dorp
geschonken door Tiny en Diny van der Linden. Met de
bestaan al preventie-buurtApps. Daar wordt soms meer,
gemeente zijn we nog in overleg over de financiering van
soms minder formeel mee omgegaan. Harrie van der
de aansluiting, ook dat zal gaan lukken. Het beeldje is
Linden zijn plan toe aan de vergadering. Alle bestaande
voorzien van een naamplaquette “Sparen voor het
en nieuw op te zetten buurt Apps zouden twee
Konijn”.
contactpersonen kunnen aanwijzen die deelnemen aan een
Onderhoud van het plein zal geschieden door
aparte overkoepelende Zijtaart App. De bedoeling is om
vrijwilligers.
met een “Preventie App Zijtaart” te gaan aansluiten bij
Vraag uit de zaal: En wat gaan we doen met dat mooie
BIN Meierijstad. Het is een toevoeging aan bestaande
pleintje?
meld- en alarmsystemen (zoals 112) en géén vervanging.
Vanuit de dorpsraad wordt de oproep gedaan om de
Meer informatie zie https://bin-meierijstad.nl/69mogelijkheden van het pleintje bij reeds bestaande
algemene-informatie/151-ontstaan-bin
evenementen te betrekken.
b. De Dorpsschouw in aanwezigheid van wethouder Harry
3. Uitbreiding woongebied Zijtaart.
van Rooijen 18 november ’17. Om 10:00 uur wordt
a. Werkgroep Uitbreiding woongebied Zijtaart:
verzameld op het dorpsplein. Hier kan men nog zaken
Anja Heerkens is de kartrekker van het project.
De werkgroep is voor de projectgroep Woonvisie
Meierijstad bezig een enquête op te stellen naar de
specifieke woonbehoefte van jongeren. Men verwacht
rapportage van Woonvisie Meierijstad gereed in
september 2018. De tekening van het te bebouwen gebied
zou over een jaar klaar kunnen zijn.
Het uitbreidingsgebied aan de Pastoor Clercxstraat, geeft
ruimte voor plm. 50 woningen.
Vraag uit de zaal: Heeft Meierijstad wel voldoende budget
om aan Zijtaart 50 woningen toe te kennen?
Voor al uw friet en snacks!
Wethouder van Rooijen: Het staat nog niet vast dat dat
aantal woningen meteen gerealiseerd kan worden. De
Dit weekend speciale aanbieding.
uitbreiding zal in fasen worden uitgevoerd, de
besluitvorming zal dan ook gefaseerd tot stand komen.
Kroket € 1,50 p.st.
b. Visie Dorpsraad: De raad heeft 15 november 2017
gesprek met wethouder Witlox over onze visie op de
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
woonbehoefte. We zullen de noodzaak van betaalbare
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
(huur)woningen voor jongeren en senioren benadrukken,
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
zodat zij niet gedwongen zullen zijn om uit Zijtaart weg te
Voor € 10,00
trekken.
Deze actie valt buiten onze normale
c. Bouwpercelen Edith Steinlocatie. Betreffende drie
stempelkaartactie
grote bouwpercelen waar vooralsnog geen belangstelling
voor lijkt te zijn adviseert de dorpsraad de gemeente deze
Ook telefonische bestelling mogelijk.
zodanig op te splitsen dat er sociale (huur-) woningen
Pastoor Clercxstraat 53-55
kunnen worden gebouwd.

Dorpsraad Zijtaart

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

4. Werkgroep “Géén Omleiding Zijtaart”
a. Hoe nu verder: Wij zien het besluit van GS als een
groot succes, dankzij de betrokkenheid en de
saamhorigheid van de Zijtaartse gemeenschap. De
gemeente laat nu een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
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voor de ontsluiting van de Doornhoek langs het kanaal en
via een oversteek bij Keldonk. De werkgroep gaat zich
inzetten voor de belangenbehartiging bij de realisatie van
de ontsluitingsweg. Daarvoor de nieuwe banner: “Houdt
Zijtaart Leefbaar” De werkgroep heeft besloten de naam
van “Geen Omleiding N279 Zijtaart” in stand te houden
omdat ze hiermee goede bekendheid heeft verworven.
Ad van Nunen: Wij willen als werkgroep nauw betrokken
blijven en over alle resultaten met de gemeente in overleg
met behoud van het goed en wederzijds vertrouwen dat
inmiddels is opgebouwd.
Vraag uit de zaal: Is de onderzoeksopdracht naar de
ontsluitingsweg bekend?
Wethouder Van Rooijen: Er wordt onderzocht waarmee
we rekening moeten houden bij de uitvoering, en de
gevolgen t.a.v. milieuaspecten, verkeersdruk, geluid, et
cetera.
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mogelijk een probleem vormt. We gaan wel voor
continuïteit, het moet een project zijn voor langere tijd, en
niet slechts een probeersel van enkele weken.
f. Seniorenraad: Naar voorbeeld van de Seniorenraad
Schijndel hebben de KBO’s van de fusiegemeenten van
Meierijstad hun krachten gebundeld met betrekking tot
het ouderenbeleid in de stichting Seniorenraad
Meierijstad. De stichting behartigt belangen namens alle
senioren.
De voorzitter besluit met een compliment aan de 7 leden
tellende werkgroep, ze zijn goed bezig!

6. Ontwikkeling bedrijventerrein Doornhoek 2 /
Foodpark / De Kempkens
Op de strook langs de Corsica (Noord) komt een groot
vrachtwagen-parkeerterrein voor de fa Van Den Bosch.
Dit komt niet overeen met eerdere toezeggingen van de
gemeente om de toegang naar Zijtaart een wat
vriendelijker aanzicht te geven door middel van mooie
b. Donaties De werkgroep kan 90% van het gedoneerde
laagbouw kantorenpanden. We zijn onaangenaam verrast
bedrag aan de donateurs teruggeven, - zoals destijds ook
dat hier nu van wordt afgeweken. Aan wethouder van
was afgesproken. Via Zijtaarts Belang zal aan donateurs 2
Rooijen de vraag of hij hier meer van weet. Deze is niet
opties worden voorgelegd:
bekend met de toezeggingen door zijn voorganger. Hij
1. Aan de donateur wordt 90% van de donatie teruggestort.
belooft een en ander te zullen natrekken. Er is nu wel een
Men kan zich hiervoor melden bij Ed Diebels
reden om aandacht te vragen voor een oplossing, iets dat
2. De donateur laat zijn gift voorlopig bij de werkgroep,
het zicht op lange rijen vrachtwagens wegneemt,
om achter de hand te houden ten behoeve van het
bijvoorbeeld in de vorm van een ruime groenstrook met
vervolgtraject (de ontsluitingsweg).
hogere beplanting.
Eventueel kan bij opheffing van de werkgroep nog
resterend geld aan een goed doel worden geschonken.
Op de vraag aan de zaal wat men vindt van het voorstel
kwam een reactie; dat de donatie voor het vervolgtraject
kan worden gebruikt, is prima, maar als dat niet
(helemaal) nodig zal zijn, dan ziet men graag dat het
wordt teruggegeven.
5. Werkgroep Zorg en Welzijn
De werkgroep is nu ongeveer een jaar bezig en heeft een en
ander gerealiseerd:
a. Samen aan tafel, Elke 3de woensdag van de maand
om 17.30 uur is er ‘Samen aan tafel’ in het Dorpshuis.
b. Het eetpunt, Elke dinsdag en donderdagmiddag om
12.00 uur is het eetpunt in het Dorpshuis.
c. Sociale Kaart, Er wordt gewerkt aan de “Sociale
Kaart” dat is een website, voor burgers en professionals,
met informatie over formele en informele organisaties en
activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk &
inkomen, kinderen en jeugd.
d. Vervoersdienst, Met inmiddels 10 vrijwilligers is per
1 oktober de vervoersdienst opgezet, in samenwerking
met de Diakonie in Veghel. Zij bemannen de telefoon, zij
maken de verbinding met de klant en de chauffeur.
Cor van de Aa (KBO) meldt hierover dat gebruikers
dringend wordt verzocht altijd het vervoer aan te vragen
via de Diakonie en niet rechtstreeks met de vrijwilligers.
Dit omwille van de via de Diakonie geregelde
verzekering. De vervoersdienst is er voor alle ouderen,
niet alleen voor leden van de KBO.
e. RABO bank Inloopspreekuur: De KBO is ook in
overleg met de Rabobank voor een dienst in Zijtaart. Men
is nog aan het inventariseren welke behoeften er zijn
onder ouderen, voor wie de bereikbaarheid van de bank
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Jan van Nunen presenteert de plantekening
van Doorhoek 2.
Hierover is goed overleg geweest en wij zijn zeer
tevreden over de plannen. Zowel aan de Biezendijk als
aan de Corsica zijn flinke groenstroken gepland, met
hoogteverschillen en waterpartijen. In fase 1 zal
begonnen worden met de aanleg en beplanting van het
groen. Binnenkort hebben we weer een afspraak met
ambtenaar van de gemeente om de verdere
ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.
Vraag uit de zaal: Was er destijds niet ook al een
groenstrook vanaf de Hemel langs de Corsica toegezegd.
Antw: Ja dat klopt, het bleef echter beperkt tot enkele
bomen, en dat vinden we wel heel magertjes.
Dit is een gepasseerd station, maar wij trekken er wel lering
uit en dat is de reden dat we nu bij de aanleg van
Doornhoek 2 er bovenop blijven zitten.
Vraag uit de zaal: Zal het groen aan de Biezendijk bij fase
2 ook worden doorgetrokken?
Antw: Die garantie hebben we nog niet, maar houden wel
de vinger aan de pols. De gemeente heeft zijn eerste
plannen voor de Doornhoek moeten herzien. Vanaf dat
moment wil de dorpsraad er voortaan bij zijn. We willen
geen blokkendozen, en méér groen. De dialoog met de
gemeente is nu wel opener geworden.
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en hij staat graag open voor vragen en advies betreffende
het werkterrein van de dorpsraad.
Hierbij stelt de voorzitter Helmut Henst voor aan de zaal als
opvolgend voorzitter. Beiden ontvangen uit de zaal ter
instemming een flink applaus.
8. Rondvraag
Vragen uit de zaal:
1. Is het misschien een goed idee om de raad aan te vullen,
door uit de werkgroepen een persoon zitting te laten
nemen?
2. Kan er bij realisatie van sociale woningbouw wellicht
ook gedacht worden aan een vorm van zelfstandig wonen
voor ouderen in een complex met zorgvoorzieningen
centraal in huis?
3. Gaat men er zorg voor dragen dat de vrachtwagens van
Van Den Bosch van en naar richting Helmond niet de
route door Zijtaart zullen nemen?
4. Wil de gemeente bij het nieuwe bedrijventerrein a.u.b.
géén gebruik maken van oude straatnamen, of veldnamen
van de Kempkens? Vrachtverkeer (m.n. buitenlands) met
oudere navigatie wordt vaak verkeerd gestuurd, en dat
geeft nu rond Doornhoek 1 veel overlast.

7. Samenstelling Dorpsraad
De dorpsraad is al enige tijd op zoek naar nieuwe leden.
Helmut Henst en Fried van Otterdijk zijn resp. in februari
en augustus van dit jaar aangeschoven. Maar nieuwe leden
blijven nog steeds gewenst.
Overigens mogen we wel vaststellen dat sinds enige jaren
de raad zich gesteund weet door verschillende
werkgroepen, bestaande uit betrokken Zijtaartse inwoners,
die veel goed werk verzetten. Voor die werkgroepen kan
Alle suggesties worden door de raad in gedachten
dan de Dorpsraad het contact met de gemeente verzorgen
gehouden, en bij de juiste personen/instanties aan de orde
en hoeft de raad niet alles zelf te doen. Deze structuur
gesteld. Met dank voor het constructief meedenken.
verhoogt de betrokkenheid van het dorp en de slagkracht
van de raad.
De voorzitter Ad van Nunen zelf heeft besloten, na 21 jaren 9. Sluiting met het aanbod van de dorpsraad voor een
consumptie aan de aanwezigen.
in de dorpsraad, waarvan de laatste 9 jaren als voorzitter,
om per eind december afscheid te nemen. Ad blijft nog wel
Voor verslag: Fried van Otterdijk
lid van de werkgroep “Géén omleiding Zijtaart”
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Ruitersport Zijtaart

ZORG enWELZIJN ZIJTAART
In de maand november is er ook weer de gelegenheid om
samen gezellig te praten tijdens een heerlijke maaltijd bij
SAMEN aan TAFEL. Dit vindt plaats op de 3de woensdag
van deze maand 15 november.
Vanaf 17.30 uur staat er voor
slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal
van ons Dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen
te eten met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 15 november. 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,
meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 15
november kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 10 november 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden, tel:
(0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557 82 of bij Annie
Pennings, tel. (06) 423 504 89.

Dubbel prijs voor Renee Buser
Renee Buser won dit weekend in Someren met haar paard
Starbuck maar liefst twee keer de 1e prijs in de klasse Z1
dressuur met 216,5 en 220,5 punten. Deze combinatie gaat
goed vooruit! Nathalie Blokx reed in Uden met haar paard
Helianthus naar een 4e plaats met 186 punten in de klasse
L1 dressuur. In Schijndel werd gesprongen door Indira
Jussen met haar paard Queresta Z in de klasse L1. Ze wist
na een wat pittig basisparcours, ook de barrage foutloos te
rijden in een mooie tijd en won daarmee de 6e prijs. De
ponyruiters deden dit weekend weer heel erg hun best bij de
selectiewedstrijd dressuur in Overasselt, maar helaas dit
keer geen prijzen voor de Zijtaartse ruiters. Over drie
weken zijn er weer nieuwe kansen!

Dorpsschouw Zijtaart 18 nov. 2017
Op 18 november is er weer een dorpsschouw in Zijtaart.
Vanaf 10.00 uur tot 10.15 uur zijn wij op het dorpsplein.
Men kan dan persoonlijk meldingen en nieuwe verzoeken
doorgeven ook kan men via het contactformulier op de
website van de dorpsraad zijtaart deze melden. Vanaf 10.15
uur maken wij een rondgang door Zijtaart om de meldingen
ter plaatsen te bekijken.
Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod
komen, zoals de sociale samenhang, toekomstige projecten,
gevaarlijke plekken en problemen van allerlei aard. Samen
kijken de we niet alleen naar dingen die beter of anders
kunnen, maar juist ook naar waar bewoners heel trots op
zijn en wat voor de toekomst moet worden behouden.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 07

GEEN OMLEIDING N279
Beste inwoners van Zijtaart,
Mede dankzij de inzet en de medewerking van veel
inwoners van Zijtaart is de omleiding van de N279 bij
Zijtaart van de baan. Zowel de financiële steun als het
aanbrengen en meer dan een jaar laten hangen van de
stickers voor de ramen gaf ons als Werkgroep de energie
om ten strijde te trekken tegen de omleiding. De
leefbaarheid van Zijtaart stond immers op het spel. Een
mooie bijkomstigheid is geweest, dat wij als werkgroep net
als de Dorpsraad zitting konden nemen in de
Klankbordgroep die door de gemeente in het leven was
geroepen om alle geledingen bij de besluitvorming te
betrekken. Ook de tientallen zienswijzen die door de
Zijtaartse inwoners bij de provincie zijn ingediend zijn
belangrijk geweest voor de besluitvorming. Het gaf ons de
kans om een gesprek aan te gaan met de gedeputeerde
Christophe van der Maat en hem persoonlijk van onze en
uw bezwaren op de hoogte te stellen.
Al met al een mooi resultaat voor Zijtaart. Maar we zijn er
nog niet.
De gemeente is nu aan zet om een ontsluitingsweg van de
nieuwe brug bij Keldonk naar Industrieterrein Doornhoek
aan te leggen. Momenteel wordt een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden
om deze weg zo dicht mogelijk naast het kanaal te laten
lopen. De uitkomst van dat onderzoek zullen we kritisch
bekijken. Daarom is ons motto vanaf nu:

Wij willen erop toezien dat de ontsluitingsweg ook
daadwerkelijk zo dicht mogelijk tegen het kanaal wordt
aangelegd, waarbij wij graag zo min mogelijk hinder en
overlast voor de bewoners van De Doornhoek willen.
Daarnaast vragen de volgende punten de aandacht:
• Hoe komt de aansluiting met de Pastoor Clercxstraat
eruit te zien?
• Hoe kunnen we voorkomen, dat er een sluiproute
ontstaat richting de kern van ons dorp;
• Er moet gezorgd worden voor een goede en veilige
fietsverbinding naar Veghel m.n. voor schoolgaande
jeugd, maar uiteraard voor iedereen;
• Hoe komt het traject voor fietsverkeer Veghel –
Keldonk aan de kant van Zijtaart eruit te zien?
• Waarschijnlijk komen er nog meer vragen en
opmerkingen op ons af.
In 2015 zijn wij een crowdfunding gestart om geld bijeen te
brengen voor het uitvoeren van een MKBA, indien de
provincie zou besluiten te kiezen voor de omleiding van de
N279 bij Zijtaart. Wij hebben daarbij aangegeven, dat wij
het geld aan de schenkers zullen teruggeven, indien de
MKBA niet nodig zou zijn. Aangezien de gemeente op haar
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kosten een MKBA heeft laten uitvoeren (die overigens
negatief is uitgevallen, maar dat terzijde), hebben wij
daarvoor geen kosten hoeven te maken. Wij willen onze
belofte gestand doen en aan diegene die dat wil het
overgemaakte bedrag teruggeven.
Maar aangezien we graag toch een bedrag achter de hand
willen houden voor het geval een onderzoek nodig mocht
zijn in het kader van de ontsluitingsweg, zouden wij het
zeer op prijs stellen als wij over het geld kunnen blijven
beschikken. Daarnaast hebben we kosten moeten maken
voor de aanschaf van de banners, het inzetten en in de lucht
houden van de website en bankkosten. Daarom is in de
openbaren vergadering van de Dorpsraad op 1 november jl.
besloten dat wij aan degenen die daar prijs op stellen 90%
van hun ingelegde bedrag zullen terugbetalen. U dient dit
dan vóór 1 december a.s. per email kenbaar te maken aan
onze penningmeester de heer Ed Diebels:
ed.diebels@ziggo.nl. Hij zorgt er dan voor dat u het bedrag
krijgt teruggestort.
Aan degenen die het bedrag niet terugvragen doen wij de
toezegging dat, wanneer wij het geld niet nodig hebben
voor de ontsluitingsweg, het geld ter beschikking wordt
gesteld aan een nader te bepalen goed doel in Zijtaart. Het
geld zal dus te allen tijde ten goede komen aan de Zijtaartse
gemeenschap ten behoeve van de leefbaarheid van Zijtaart.
Namens Werkgroep ”Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart.
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KBO
AGENDA
Maandag 13 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 november 13.30 uur: Najaarsvergadering
Donderdag 16 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 november 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 2 november:
Rikken:
Tiny v.Kasteren
Lenie Henst
Bert Vissers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Tonny Rijkers
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Loterij:
Marjo Vissers

106 pnt.
94 pnt.
75 pnt.
–86 pnt.
123 pnt.
112 pnt.
25 pnt.

8 nov. 2017 – 15 nov. 2017
Uitslagen van 6 november:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Mien Ketelaars
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Loterij:
Henk v.d.Linden
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141 pnt.
123 pnt.
57 pnt.
–49 pnt.
220 pnt.
119 pnt.
- 23 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag onderlinge competitie d.d. 2-11-2017
Rien v Tiel
Jan vd Oever
Toon Cissen
Toon Nelissen
Wim vd Sanden
Mies Gibbels
Cor Coppens
Frans v Leuken
Frans vd Broek
Toon Nelissen
Andre Schepers
Cor v Zutphen

29
18
58
33
41
35
23
44
19
33
34
60

29
13
52
27
43
27
21
55
24
21
43
70

- Rien Kemps
32 35
- Frans v Leuken
44 47
- Jan de Wit
26 29
- Tonnie v Uden
32 29
- Toon Opsteen
29 23
- Toon vd Oever
29 32
- Ad vd Heijden
16 18
- Wim Kremers
26 51
- Chris v Helvoirt
18 10
- Tonn Verbruggen 24 28
- Rien Kemps
32 34
- Willy vd Berkmortel 25 17

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 11 november 2017
VOW JO19-1 Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 14:30u
VOW JO17-1
Rhode JO17-2
14:30u
VOW JO15-1
Rhode JO15-3
13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VOW JO15-2 13:00u
Boskant JO13-1
VOW JO13-1
11:00u
VOW JO13-2M ST Heeswijk/Avesteijn JO13-4M 11:30u
VOW JO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-8 9:30u
DVG JO11-4
VOW JO11-2
9:30u
VOW JO9-1M
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VOW JO8-1 10:15u
VOW JO7-1
SCMH JO7-3
10:30u
VOW MO17-1
Margriet MO17-1
13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-2 VOW MO15-1 13:00u
VOW MO11-1
vrij
VOW Senioren 11 nov. 2017
15:00u
PSV
15:45u
VOW VR30+1
17:00u
VOW VR30+2

VOW Veteranen
Venhorst VR30+1
Prinses Irene VR30+1

VOW Senioren 12 nov. 2017
VOW 1 VRIJ
12:00u
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 10
12:00u
WHV 2
VOW 3
11:00u
VOW 4
Avesteyn 6
11:00u
VOW VR1
VCB VR1
10:00u
VOW VR2
Nooit Gedacht VR5
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negen carnavalsprinsen en hun gevolg zijn deze avond
aanwezig, evenals het College van Burgemeester en
Wethouders.

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 1 november 2017
VOW JO13-1
Schijndel/DE WIT JO13-4
VOW 4 november 2017
Avesteyn JO19-2
VOW JO19-1
VOW JO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4
VOW JO15-1
vrij
VOW JO15-2
ELI JO15-2
VOW JO13-1
WHV JO13-1
Margriet JO13-8M VOW JO13-2M
Ollandia JO11-1
VOW JO11-1
VOW JO11-2
Avanti'31 JO11-4G
VOW JO9-1M
Berghem Sport JO9-5
VOW JO8-1
Rhode JO8-3
Rhode JO7-3
VOW JO7-1
VOW MO17-1
vrij
VOW MO15-1
Rood Wit'62 MO15-1
Rhode MO11-1
VOW MO11-1
VOW Senioren 4 nov. 2017
VOW Veteranen
Odiliapeel
VCO VR30+1
VOW VR30+2
Lierop VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 5 nov. 2017
VOW 1
Nulandia 1
VOW 2
Avanti'31 4
VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 11
EVVC 5
VOW 4
Woezik VR2
VOW VR1
WEC
VOW VR2
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Bijzondere (carnavals)raadsvergadering
Op woensdag 8 november 2017
vindt een bijzondere
(carnavals)raadsvergadering
plaats ter afsluiting van het
carnavalsseizoen 2016-2017.
Deze bijzondere raadsvergadering start om 20.11 uur in het
Dorpshuis Zijtaart, Past. Clercxstraat 50 te Zijtaart. Alle

Globaal programma:
19.30 uur
Ontvangst;
20.00 uur
Prinsen en burgemeester nemen onder
muzikale begeleiding plaats in de zaal;
20.11 uur
Opening vergadering:
Speech door de 9 Prinsen en aansluitend
door burgemeester Fränzel;
Tussendoor muzikaal intermezzo;
ca. 22.15 uur Gezellig samenzijn;
23.00 uur
Einde.

Meierijstadkampioenschap 2017
Afgelopen weekend werden de
Meierijstadkampioenschappen
tennis gehouden in Schijndel.
Alle clubkampioenen van alle
tennisverenigingen uit
Meierijstad waren uitgenodigd
om aan dit toernooi deel te
nemen. Op het tennispark van
TV De Hopbel kwam zij bijeen
om te kijken wie zich een jaar lang kampioen mocht
noemen van de gemeente Meierijstad.
Natuurlijk mocht TV Zijtaart bij dit toernooi niet ontbreken.
Op verschillende niveaus werden alle clubkampioenen van
TV Zijtaart uitgedaagd door andere clubkampioenen.
Uiteindelijk was er een mooie derde plaats voor Karin vd
Heijden en Twan van Zutphen in de GD-8. André Schepers
en Manita vd Akker moesten in de GD6-45+ genoegen
nemen met de tweede plaats. In de DD-7 was er voor TV
Zijtaart wel een winnaar te feliciteren. Manuela Elissen en
Astrid Verbakel wisten in die klasse de winst veilig te
stellen. Wij feliciteren hen natuurlijk van harte. Een woord
van dank gaat uit naar Rien Janssen die namens TV Zijtaart
het toernooi mede georganiseerd heeft.
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Blije gezichten door Rabobank
Clubkas Campagne in Uden en
Veghel
Rabobank Uden Veghel deelde
woensdagavond in Theater Markant in
totaal € 130.000,00 uit aan maar liefst 303
lokale verenigingen en stichtingen.
Een deel van de winst van Rabobank
Uden Veghel gaat al sinds jaar en dag naar
het lokale verenigingsleven. De vierde
editie van de Rabobank Clubkas
Campagne van de lokale Rabobank zorgde
voor blije gezichten bij de 400 aanwezige
vrijwilligers van de clubs. De feestelijke
bijeenkomst koerste o.l.v. ‘storyteller’
Rens van de Rijdt in een vlot tempo, met fraaie zang en
dans van lokaal talent, naar de ontknoping. De afgelopen
weken brachten 9.000 leden van Rabobank Uden Veghel in
totaal bijna 44.000 stemmen uit voor hun favoriete clubs.
Elke stem was goed voor € 2,95. Het hoogste bedrag was €
2.472,30 voor Kinderboerderij Uden. Diny Rotteveel-Van
den Heuvel, secretaris bij de Kinderboerderij was erg blij
met het bedrag: “We kunnen nu ons vertierplein gaan
opknappen. Ook met de 836 stemmen zijn we heel blij. Het
is ons echt gegund door heel veel bezoekers.” De vreugde
onder de winnaars was groot. Ook bij de vrijwilligers van
het Veghelse Pieter Bruegelhuis: “We zijn ontzettend blij
met de steun van onze bank. Het geeft ons de ruimte om
weer een nieuw project te starten voor mensen die het echt
nodig hebben”, aldus Myriam Simons. Toneelclub Boekel,
GTV Educa Veghel en Op Andere Gedachten uit Veghel
kregen een extra bonus van € 500,00 als Clubkas Kanjer
omdat zij opvielen door hun creatieve inzet voor de
campagne.
Alle leden van de Rabobank krijgen via de Rabobank
Clubkas Campagne een stem in de verdeling van het totale
bedrag. Verenigingen en stichtingen geven bij hun
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Doelen
waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving
profiteren of het nu gaat om nieuw tenues, materialen of het

organiseren van activiteiten. Rabobank Uden Veghel telt
ongeveer 23.000 leden. Elk lid mag vijf stemmen verdelen
via een unieke stemcode. Hoe meer stemmen een club
krijgt, hoe meer geld er naar het gekozen Clubkas
Campagne doel gaat. “Het is meer dan het geld”, vertelt Jan
Jansen van de Voedselbank Veghel. “Het is ieder jaar weer
een verrassing, niet alleen het bedrag, maar ook hoe mensen
naar ons kijken. We zien het aantal stemmen in grote mate
als steun en waardering voor wat we doen.” Alleen maar
winnaars dus in het Udense theater. “Samen zorgen we
voor meer leefbaarheid in de kernen”, weet
directievoorzitter Erik Jansen. “Als Rabobank willen we
samen iets groots bereiken. Met een hele goede
dienstverlening, maar ook door niemand buiten te sluiten en
elke dag opnieuw de wereld een beetje beter maken, te
beginnen in Uden en Veghel. En dus zijn we er volgend
jaar zeker weer”, beloofde Jansen

Bekende hits in een eigen jasje van
Solid Sound
In Cultuurcafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel is op zondag 12 november van 15.00 – 17.00 uur
weer livemuziek. Deze keer is het de beurt aan
pop/rockband Solid Sound uit Zijtaart, die dus bijna
een thuiswedstrijd speelt. Op het uitgebreide repertoire
staan covers van bekende artiesten,
maar dan wel in een eigen jasje. Er mag
zeker weer gedanst worden. De toegang
is gratis, een vrije gift altijd welkom.
Solid Sound is een pop/rock band met een
bijzonder geluid. Ze zorgen voor een
fantastische muzikale reis die men niet snel
vergeet! Repeteren, dat klinkt als hard werken
en soms is het dat ook, maar door de goede
sfeer en goede onderlinge band tussen de
bandleden is de repetitie iets waar ze met z’n
allen naar uitkijken! En als gevolg van die
positieve drive klinkt het magisch; vanaf de
eerste tot de laatste noot hoor je passie! De
band bestaat uit een groep enthousiaste en
ervaren muzikanten met een passie voor het
maken van muziek en dat kun je horen! Op het
repertoire staan nummers van o.a. Tina Turner,
Robbie Williams, Ilse De Lange, Cher, Pink,
Kid Rock, Joe Cocker, Anouk, The Scene, etc..
Het repertoire is geschikt voor een zeer breed
publiek en elk optreden is een feest, dat is de
Solid Sound!
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Uitslag 2e ronde
buurtkeezencompetitie
De zeer goed gevulde ontmoetingszaal van “Het
Klooster” maakte de 2e avond mee van het populaire
“Keezenspel”. Bij de eerste ronde gaf het natuurlijk
enig zoeken waar de organisatie de speeltafels had
weten te bergen, maar alles went. Aan fanatisme geen
gebrek. Zeker niet bij enkele teams die partijen
speelden van rond de drie kwartier. Geen uitzondering
deze avond. In de laatste ronde werd de spanning rond
tafel 18 zó groot dat een groot publiek zich rondom de
beide teams verzamelde. Als dan uiteindelijk het
winnende team werkelijk binnen is gelopen, volgt een
spontane kampioensgil en felicitaties! In Zijtaart
gebeurt zoiets.
Hiernaast de stand na ronde 2:
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Naam
De Akkertjes
H3
Rond de Bulte (1)
Krijtenburg 3
Vier terug
Keez Erger je niet
Party Chicks
M&M vd Doornhoek
Vanderaatjes
Rudebroek 2
BeautyKeez
Krijtenburg 2
Grootveld 2.0
De Keslearstraot
Keezekoninginnen
Kampstraat
Keslaerstraat - Zuid
Buurvrouw en Buurvrouw
Meester vd Venstraat
Buurman & Buurman
De Boschnutjes
De Blondjes
Pater Vervoorstraat
Rudebroek 3
De Straot
Krijtenburg 1
PEP Team
Burgjes
Boskamp
Leinserondweg/Hoolstraat
Rudebroek 4
Klets en Klats
Rudebroek 1
Bosrecht
De Pasopperkes
Pi & PO
Krijtenburg 4
Kletskeezen
Soffelt (1)
Krijtenburg 5
Keez & Cootje
Keslaerstraat
Soffelt 2
Maan

Spel
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Winst
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

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

Score
12
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
0

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Punten
saldo
120-104
119-96
119-110
119-113
117-82
118-100
118-105
117-107
115-105
109-101
106-100
110-111
105-107
100-105
103-95
114-108
112-106
109-103
114-110
114-114
111-113
110-113
108-112
109-116
102-111
100-112
103-116
101-116
112-98
59-50
59-52
113-115
108-115
102-109
110-118
109-117
107-117
106-116
104-114
106-113
106-116
101-117
86-113
101-120
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KIENEN
Woensdag 15 november 2017

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke
(geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur

Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een
loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

Samen een kindje erbij…
John en Mariëtte hebben allebei een kind uit een eerdere
relatie. John ziet zijn dochter slechts 1x per 2 weken. Hij
heeft hier veel verdriet van gehad. Mariëtte heeft een goede
omgangsregeling met de vader van haar kind. Als Mariëtte
weer zwanger is, zijn ze blij.Een kindje erbij!
Nu is het kindje 6 jaar en is de roze wolk verdwenen. Om
hun jongste kind hebben ze hoogst zelden ruzie, om de
kinderen die er al waren des te meer. John is erg betrokken
bij haar zoon, misschien nog wel meer omdat hij zijn eigen
oudste zo weinig ziet. Hij beseft dat hij geen vader is, maar
hij wil toch graag een positieve rol spelen in het leven van
de jongen. Ze krijgen er steeds ruzie over, Mariëtte reageert
erg gevoelig als het gaat om kritiek op haar zoon. De kritiek
van John is vrij onschuldig. De zoon reageert er prima op,
zelfs nu hij in de puberteit is. Maar voor Mariëtte komt het
aan als een mokerslag.
Een tijd lang zijn we bezig met uitzoeken waar haar pijn
precies zit. Uiteindelijk komen we erachter, ze is kritisch
over haar eigen functioneren. Kritiek van buitenaf komt
daardoor verhevigd binnen. Ik vraag aan John of hij haar
een goede moeder vindt. Hij antwoordt dat zij een
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tópmoeder is, dat zij er altijd in slaagt om met grapjes en
gekkigheden de kinderen te laten lachen. Als ik haar
aankijk, komen de tranen. Zij had zich al die tijd door hem
bekritiseerd gevoeld in haar moederschap. De sfeer in het
hele gesprek verandert, de verwijten over en weer stoppen.
Ze proberen niet langer elkaar vliegen af te vangen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Bewegen op de ritmes van de djembé en
proeven van Moderne dans
Nieuwe korte cursussen Dans voor kinderen vanaf 6
jaar!
Afgelopen 6 november startte de dansafdeling van
Phoenix Cultuur, o.l.v. dansdocente Yvonne den
Dekker, met twee nieuwe korte cursussen voor kinderen
vanaf 6 jaar.
In de korte cursussen ‘Djembé en beweging’ en ‘Proeverij
Moderne Dans 10+’ maken kinderen kennis met dansen en
bewegen op muziek. In de vijf workshops Djembé en
beweging, voor kinderen van 6 tot 8 jaar, leren kinderen op
speelse wijze bewegingsopdrachten uit te voeren, zingen ze
liedjes en bespelen ze natuurlijk de Afrikaanse djembé.
Voor de wat oudere kinderen vanaf 10 jaar is de Proeverij
Moderne dans een mogelijkheid om bezig te zijn met
techniek en expressie.
Leerlingen hoeven geen danservaring te hebben voor deze
korte cursussen. Uitgangspunt is vooral om gevoel te
krijgen bij muziek en beweging en natuurlijk plezier te
hebben! Bij voldoende aanmeldingen zijn de cursussen
Djembé en beweging en Proeverij Moderne dans 10+ op
maandag 6 november gestart van 17:00 – 18:00 uur en van
18:00 – 19:00 uur in Dansstudio 2 op de CHV Noordkade
in Veghel.
Meer informatie over het aanbod:
www.phoenixcultuur.nl. Voor vragen en/of
aanmeldingen: info@phoenixcultuur.nl of bel (0413)
78 20 10.
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Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel, info@nijnselmetaal.nl
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481

Metaal- en Lastechniek Nijnsel is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het produceren en assembleren van
speciaalmachines en interne transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelenindustrie. We
beschikken over een ruime productieruimte (1000 M2) en assemblageruimte (3000 M2) waar alle projecten volledig
opgebouwd en getest worden.

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom.

Functie-eisen:
• Afgeronde MBO opleiding (Werktuigbouwkunde / Mechatronica),
niveau 3 / 4
• Aantoonbare werkervaring op zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch gebied
• Raakvlakken met pneumatiek en hydrauliek
• Projectmatig kunnen werken
• Goed in teamverband kunnen werken
• Flexibele instelling
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor het assembleren van onze
machines en opbouwen van complete productielijnen in onze werkplaats. Daarnaast
ben je een aantal keer per jaar ook verantwoordelijk voor het installeren van de
machines en het oplossen van storingen in zowel binnen- als buitenland.

Ervaren allround monteur
Jaargang 27 nr. 07

Wij hebben te bieden:
• Een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede werksfeer in een klein en jong team
• Opleidingsmogelijkheden
• Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie

Functie-eisen:
• Afgeronde technische MBO opleiding (bij voorkeur Werktuigbouwkunde), niveau 3 / 4
• Ervaring in een metaal gerelateerde productie omgeving is een pre, alsmede ervaring
in een fijnmechanische omgeving
• Ervaring met Microsoft Office
• Ervaring in een leidinggevende functie is een pré
• Ervaring met het werken in een ERP systeem is een pré
• In het bezit van rijbewijs B
• Ervaring met het besturen van een heftruck

Als meewerkend voorman ben je binnen een team van 3 medewerkers
eindverantwoordelijk voor de ingangscontrole en verwerking van alle bestelde
onderdelen. Je verzameld onderdelen voor de monteurs en zorg je voor het laden en
lossen van goederen. Tevens draag je zorg voor de administratieve afwikkeling van het
gehele proces.

Meewerkend voorman magazijn

Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op zoek naar:

"Zijtaarts Belang"
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