Bezoek Sinterklaas en zijn pieten zondag 3 december
Zondag 3 december is er weer een gezellig Sinterklaasfeest in Zijtaart.
Locatie: Het Klooster. Om 13.30 uur verzamelen we op het schoolplein om Sinterklaas en
zijn pieten te verwelkomen. Daarna is er een Sinterklaasfeestmiddag in de gymzaal. Voor
de bovenbouw is er een spelronde georganiseerd door ZES, gegarandeerd leuk! Om 15.00
uur is het al weer afgelopen en zwaaien we Sinterklaas en zijn pieten uit.
Alle kinderen, kleinkinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn welkom.
Tot zondag 3 december!
EGZ

KPJ-veteranensportdag op 10 juni 2018 in Zijtaart
Volgend jaar wordt voor de derde keer een veteranensportdag in Zijtaart gehouden. Na
1992 en 2009 zal het hoogstwaarschijnlijk voor het laatst zijn dat dit gebeuren in Zijtaart
plaatsvindt.
Door het oplopen van de gemiddelde leeftijd en daarmee het dalen van het
deelnemersaantal, beseft iedereen dat aan de sportdagen langzaam een einde gaat komen.
Maar zover is het nu nog niet! Want in 2018 komen er toch nog zo’n 550 sporters naar
Zijtaart. Het betreft 18 damesafdelingen en 16 herenafdelingen, die voor het merendeel
afkomstig zijn uit alle windstreken van Noord-Brabant.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 november 9.30 u. Uitlegviering met communicanten en Ceciliafeest met
als voorgangers Pater Issag Jesudass en Diaken van der Zanden m.m.v. het Gemengd
Koor
Wij gedenken: Wij gedenken alle overleden leden van het Gemengd Koor en in het
bijzonder Tiny van der Linden, die afgelopen jaar is overleden: Piet en Antje van der
Linden- Raaijmakers: Marie en Herman Hooijmans, Jan en Annie: Jaargetijde Jan van
Uden en Maria van Uden- Henst
Mededeling: a.s. Zondag 19 november viert het Gemengd Koor het jaarlijkse Ceciliafeest.
Na de H.Mis van 9.30 uur gaan ze naar Zaal Kleijngeld, waar dit jaar 3 jubilarissen worden
gehuldigd:
Mevr. Cor van de Wetering
40 jaar
Mevr. Julia Oostvogels
40 jaar
Mevr.Tinie van Zutphen- de Wit
50 jaar
Cor, Julia en Tinie, wij feleciteren en bedanken jullie alvast voor jullie jarenlange inzet.
Het Kerkbestuur H.Lambertus Zijtaart

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
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Maar ook de provincies Gelderland en Limburg zijn
vertegenwoordigd.
De sportdag wordt gehouden op zondag 10 juni 2018 op
sportpark De Vonders. Een organisatieteam is met de
voorbereidingen gestart en hoopt van de sportdag een
succes te maken. Daarbij kunnen wij gelukkig rekenen op
de steun en medewerking van velen.
Waar voorheen het prestatie-element de boventoon voerde,
is de sportdag de afgelopen jaren steeds meer een
nostalgisch evenement geworden. Maar ondanks dat de
haren grijzer worden en de spieren strammer, is de inzet en
wilskracht van de meeste deelnemers onveranderd groot. Er
wordt nog steeds flink gestreden bij de piramidebouw en
het touwtrekken. En veel afdelingen slagen erin om nog
gecombineerde oefeningen, vrije oefeningen en
volksdansen van hoog niveau te laten zien. Dat levert aangevuld met atletieknummers - een mooi, afwisselend
programma op.
Wilt u erbij zijn volgend jaar, noteer dan zondag 10 juni in
uw agenda. Met hopelijk wat minder regen dan in 2009,
bezorgen de deelnemers u ongetwijfeld een mooie dag!

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
06-22496798.
Gezocht:
Oppasmeisje voor onze 2 zoontjes (3 maanden en 1,5 jaar)
voor soms in het weekend en 's avonds op werkdagen.
Janneke van Deurzen, tel. (06) 125 596 11.
Aankomenlopen
Roodharig poesje ca 3 maanden oud Tel.: 06-55977727
Gevonden: Een honden-uitlaatriem merk Flexi op de
Corsica, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
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AANDACHT VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorgers van mensen met dementie krijgen regelmatig
het advies om goed voor zichzelf te zorgen. Maar hoe doe
je dat als de zorg voor je naaste toeneemt en er steeds
minder tijd voor jezelf overblijft? Hoe kun je dan fit, vitaal
en op de been blijven? Deze en andere vragen komen aan
de orde in het Alzheimercafé op 21 november in het
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. Francien
Habraken, preventiecoach bij Indigo Brabant, geeft uitleg
en tips hoe mantelzorgers zich staande kunnen houden. Het
Alzheimercafé opent zijn deuren om 19.00 uur. Het
programma begint om 19.30 uur. Vrij entree.
Iedere donderdagmiddag vertrekt bij het Pieter
BrueghelHuis de wandelgroep Blijf Actief, waarin mensen
met dementie en hun mantelzorgers samen wandelen. Een
sportdocente en vrijwilligers bieden ondersteuning zodat de
mantelzorgers even kunnen ontspannen.

Ruitersport Zijtaart
Indira Jussen reed vrijdagavond op de dressuurwedstrijd in
st Oedenrode met haar paard Gambler twee fijne, relaxte
proeven en won daarmee in de klasse B de 1e prijs met
maarliefst 202 punten en de 2e prijs met 197.5 punten!! Zoë
Tibosch startte voor de eerste keer met Quaresta Z in de
klasse B, haar tweede proefje ooit op een dressuurwedstrijd,
en werd 4e met een hele mooie score van 187.5 punten, een
goed begin dus voor Zoë!! Lieke Blokx startte in Uden met
haar pony Luzette voor de derde keer in de klasse M2 en
wist daar een 1e prijs te winnen met 197,5 punten. Ook in
Uden reed Silvia Endevoets met haar paard Cacharel in de
klasse M2 naar een 2e plaats met 205,5 punten en een 3e
plaats met 188,5 punten. Iris Bekx won in Geldrop met haar
paard Tamara de 2e prijs met 200 punten in de klasse B.
Noa Spoorenberg wist dit weekend na 4 weken geblesseerd
te zijn geweest een net parcours te springen, met helaas een
balkje in de barrage, maar toch genoeg verdiend om nu met
haar pony Dreamgirl startgerechtigd te zijn in de klasse L
springen. Gefeliciteerd allemaal met deze knappe
prestaties!
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In de 28 jaren dat André werkzaam is geweest als beheerder van ons dorpshuis heeft hij
veel Zijtaartse inwoners ontmoet.
Mogelijk zijn er belangstellenden, die graag nog even een praatje willen maken met André bij zijn afscheid.
Daarvoor is bovenstaande uitnodiging bedoeld.

TV Zijtaart
Heren Vrijdagavond alsnog
kampioen!
Het was nog spannend tot het
laatste moment. Er moest nog één
set uitgespeeld worden tegen De Hoef uit Heesch. Deze
partij is destijds afgebroken vanwege de enorme regenval
die avond. Deze wedstrijd zou afgelopen woensdagavond
uitgespeeld worden.
Op woensdag kreeg coach Hans van Zuijlen het bericht dat
De Hoef een geblesseerde speler had en de wedstrijd wilde
opgeven. Daardoor werd de eindstand 2-2 en was het
Herenteam van de vrijdagavond alsnog kampioen in hun
klasse.
Wintermaanden
Het was een hele succesvolle najaarscompetitie voor de
teams van TV Zijtaart die deelgenomen hebben aan de
externe competitie. We gaan de wintermaanden tegemoet.
Maanden waarin er bij TV Zijtaart verschillende activiteiten
op het programma staan zoals de keezen Kaartavond en het
nieuwjaarstoernooi. Via www.tvzijtaart.nl en het Zijtaarts
Belang houden we jullie op de hoogte van deze activiteiten.

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

Kaassoufflé € 1,60 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
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KBO Zijtaart vertoont
Snow Dogs
Op maandag 20 november
hebben we gekozen voor een
echte familiefilm waarin ook het
komische gedeelte zeker aanbod
komt.
Tandarts Ted Brooks (Cuba
Gooding Jr.) uit Miami heeft
ontdekt dat hij geadopteerd is en
als hij hoort dat zijn biologische moeder is overleden en dat
hij vermeld wordt in haar testament, reist hij naar Alaska in
de hoop een grote som geld te erven. Daar aangekomen
blijkt dat er slechts een team sleehonden aan hem is
nagelaten. Hoewel de honden
een hekel lijken te hebben aan
hun nieuwe baas, besluit Ted
ze toch te houden. Het zijn
echter niet alleen de honden
die het slecht met hem kunnen
vinden, ook bergman Thunder
Jack wil hem het liefst zo snel
mogelijk weg hebben en de honden overnemen. Hij dringt
er bij Ted op aan terug te keren naar een warmer klimaat,
maar Ted is vastbesloten om te leren racen met de honden.
De tandarts besluit mee te doen aan de Arctic Challenge,
een vreselijk zware sledehondenrace waarin hij het met een
minimum aan ervaring moet opnemen tegen die woeste
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Alaskaan Thunder Jack. Al met al is Snow Dogs een
hilarische komedie voor de hele familie, met volop actie en
tedere momenten en mooie natuuropnamen.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 20 november 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Zijkant, Dorpshuis Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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Jokeren:

KBO
AGENDA
Maandag 20 november 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 21 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 21 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 22 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 23 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 24 november 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 9 november
Rikken :
Jan v.Zutphen
Harrie v.d.Acker
Poedelprijs:
Lenie Henst
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Cisca Coppens
Riek v.Sleuwen
Poedelprijs:
Ad v.Cuyck
Loterij:
Pieta v.Riel
Uitslagen van 13 november
Rikken:
Henk v.d.Linden
Anneke v.d.Braak
Mieke v.Uden
Poedelprijs:
Lenie Henst

15 nov. 2017 – 22 nov. 2017

89 pnt.
80 pnt.
– 59 pnt.
157 pnt.
88 pnt.
76 pnt.
32 pnt.

124 pnt.
86 pnt.
70 pnt.
– 98 pnt.

Poedelprijs:

Jo v.Boxmer
Jaantje v.d.Burgt
Ad v.Cuiyk

Loterij:

Harrie v.Zutphen

pagina 5
144 pnt.
82 pnt.
- 32 pnt

Bridgeuitslagen ZBC’01 Dinsdag 7 november 2017
Lijn A:
1
Mien Verhoeven en Mien Vissers
57,40%
2
Jan Rijkers en Toos van Berlo
56,25%
3
Gerard Bekkers & Hannie Habraken 55,31%
4
Toon v. Schaijk en Marietje v. Schaijk 54,01%
5
Cor v.d. Berg en Cor Mollen
52,86%
Lijn B:
1
Bert Kanters en Diny Kanters
64,58%
2
Ad Koevoets en Henk v.d.Linden
63,33%
3
Annie v.d. Berkmortel en Maria Rijken 60,83%
4)
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
50,83%
4)
Hein de Wit en Jo de Wit
50,83%
KBO bridge.Vrijdag 10 november 2017
Lijn A:
1
Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
2
Ben v.d. Steen en Tiny v.d. Steen
3
Ad Vervoort en Nellie Vervoort
4
Mien Verhoeven & Mien Vissers
5)
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5)
Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B:
1
Jos Peters en Maria Peters
2)
Maria Rijken en Marietje v.d. Wijgert
2)
Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk
4
Mien Vermeulen en Bert v. Helvoort
5
Liesbeth van Dijk en Nellie Phillipsen

60,00%
59,17%
54,58%
53,75%
53,33%
53,33%
55,56%
54,86%
54,86%
51,39%
50,69%
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Biljartclub KBO Zijtaart

Biljartclub KBO Zijtaart

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 2-11-2017
Rien v Tiel
29 29 - Rien Kemps
32 35
Jan vd Oever
18 13 - Frans v Leuken
44 47
Toon Cissen
58 52 - Jan de Wit
26 29
Toon Nelissen 33 27 - Tonnie v Uden
32 29
Wim vd Sanden 41 43 - Toon Opsteen
29 23
Mies Gibbels
35 27 - Toon vd Oever
29 32
Cor Coppens
23 21 - Ad vd Heijden
16 18
Frans v Leuken 44 55 - Wim Kremers
26 51
Frans vd Broek 19 24 - Chris v Helvoirt
18 10
Toon Nelissen 33 21 - Tonn Verbruggen
24 28
Andre Schepers 34 43 - Rien Kemps
32 34
Cor v Zutphen 60 70 - Willy vd Berkmortel 25 17

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d.
9-11-2017

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - St Oedenrode A d.d. 6-11-2017

Cor v Zutphen
Toon Cissen
Wim vd Sanden
Frans v Leuken
Mies Gibbels
Tonnie v Uden
Toon Opsteen
Jan Rijkers

63
60
43
42
38
31
27
15

76 - Mart.vd.Vorstenbosch
46 - Wim Wijnen
31 - Martien Vervoort
41 - Wim v.Breugel
32 - Ton v.Oorschot
20 - Reneé Wisse
22 - Harrie Bekkers
26 - Jozef Weber

66
32
25
25
22
21
21
17

86
39
42
28
16
20
18
21

Wim Kremers
Toon vd Oever
Tonnie v Uden
Ad vd Heijden
Rien v Tiel
Rien Kemps
Jan Rijkers
Toon Opsteen

26
29
32
16
29
32
15
29
Willy vd Berkmortel 25
Piet vd Hurk
35
Christ v Helvoirt 18
Jan vd Oever
18
Cor v Zutphen
60

32 - Toon Cissen
21 - Piet vd Hurk
33 - Andre Schepers
7 - Tonn Verbruggen
30 - Wim vd Sanden
38 - Mies Gibbels
20 - Willy Henst
35 - Frans v Leuken
31 - Hans v Erp
26 - Rien v Tiel
10 - Cor Coppens
23 - Frans vd Broek
39 - Wim vd Sanden

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

58
35
34
24
41
35
24
44
69
29
23
19
41

71
20
33
31
29
35
22
42
60
24
16
15
69
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Champignonkwekerij Champas BV, gevestigd in Zijtaart, is een
familiebedrijf in de productie van champignons.
De champignons worden handmatig geoogst.
Wij zijn per direct op zoek naar een:

ALLROUND MEDEWERKER CHAMPIGNONS
Functie:
- Diverse werkzaamheden rondom teelt en oogst van champignons.
- Oplossen van storingen, indien nodig in overleg met derden.
- Bedienen van diverse machines.
- Diverse werkzaamheden aan onderhoud gebouw.
Profiel:
- MBO werk- en denkniveau.
- Technisch inzicht.
- Goede fysieke gesteldheid.
- Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
- Flexibel, geen “acht tot vijf” mentaliteit.
- Uren in overleg.
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een gedreven team.
- Een afwisselende baan.
- Een mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
Meer weten?
Bel 06-30392203 of mail naar champasbv@hotmail.com.
Champas BV
Krijtenburg 11
5465 PL Zijtaart (Veghel)
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Oproep cursus!
Als bestuur van de KBO worden we
weer regelmatig gevraagd wanneer er
weer een computer en/of tablet cursus
wordt gegeven. Er is blijkbaar interesse
om bij te blijven in de digitale wereld en
dat is belangrijk, want de wereld om ons
heen vraagt daar om.
We werken met een cursusgroep van 6 tot
8 personen. We zijn benieuwd waar
behoefte aan is: het kan gaan om een
beginnerscursus of een cursus voor
gevorderden en het betreft een Windows
10, een computer-, tablet- of I-pad-cursus.
Om inzicht te krijgen welke behoefte er is, willen we
vragen aan
de mensen die
belangstelling
hebben om
onderstaande vragen
te
beantwoorden. De
cursus
wordt gegeven voor
onze
KBO-leden, maar
bent u dat
nog niet, informeer
dan eens wat de mogelijkheden zijn en wat we voor u
kunnen betekenen.

Cursus

Ik ben
beginner

Ik ben
gevorderd

Computer
Windows 10
I-pad
Android tablet

SPORTAGENDA

VOW Jeugd 18 november 2017
VOW JO19-1
14:30u
Naam: ………………………………….. uit ELI JO19-1
uit
Avanti'31 JO17-2VOW JO17-1
14:30u
Irene JO15-1
VOW JO15-1
13:00u
Adres:……………...…………………… uit
thuis VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8 13:00u
thuis VOW JO13-1ST Boerdonk/Keldonk JO13-1G 11:00u
Telefoon:.................................................. thuis VOW JO13-2M Nooit Gedacht JO13-5M 9:30u
uit
Rhode JO11-6 VOW JO11-1
10:30u
Eventueel mailadres:
thuis VOW JO11-2 Boekel Sport JO11-5G 9:30u
thuis VOW JO9-1M Rhode/van Stiphout bouw JO9-5 10:30u
De antwoorden op bovenstaande vragen doorgeven aan en
thuis VOW JO8-1 Avanti'31 JO8-2
10:30u
aanmelden bij: Cor van der Aa, Grootveld 13, tel. (0413) 36 uit
Blauw Geel/JUMBO JO7-3 VOW JO7-1 10:15u
68 58 of email: cpjvdaa@gmail.com.
uit
Schijndel/DE WIT MO17-1 VOW MO17-1
13:15u
Hier kunt u ook terecht voor aanvullende informatie.
thuis VOW MO15-1 SCMH MO15-1
13:00u
thuis VOW MO11-1 OSS'20 MO11-1
9:30u
VOW Senioren 18 nov. 2017
17:00u
Prinses Irene
VOW Veteranen
VOW Senioren 19 nov. 2017
14:00u
RKKSV 1
VOW 1
10:00u
Schijndel/DE WIT 4
VOW 2
11:00u
VOW 3
Rhode 5
10:00u
FC Uden 7
VOW 4
12:00u
Gemert VR1
VOW VR1
10:00u
WHV VR1
VOW VR2
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ZB1 De inschrijving voor de volgende editie is gesloten. Veel teams

kwamen zich inschrijven op de inschrijfochtend op 24 september.
Inmiddels hebben zich 20 teams ingeschreven, maar wij willen
graag van jullie weten: welk team schreef zich als eerste in op de
inschrijfochtend 24 september???
Het antwoord kun je invullen bij ZB1 in het kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.

Binnenkort heeft Meierijstad dan ook een crematorium en
een natuurbegraafplaats binnen haar gemeentegrenzen aan
VOW Jeugd 11 november 2017
de Gestelseweg in Schijndel. TEAM vindt het een goed
VOW JO19-1
Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 3 4
doordacht plan met oog voor natuurbehoud en het in stand
VOW JO17-1
Rhode JO17-2
2 0
houden van het landgoed De Denneboom.
VOW JO15-1
Rhode JO15-3
4 1
Ollandseweg 113a, Sint-Oedenrode
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VOW JO15-2 7 1
Het bestemmingsplan nabij de Ollandseweg 113A is
Boskant JO13-1 VOW JO13-1
5 2
glashelder volgens raadslid Will van Gerwen van TEAM
VOW JO13-2MST Heeswijk/Avesteijn JO13-4M 2 0
Meierijstad. In 2010 heeft de gemeenteraad van de
VOW JO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-8 2 2
voormalig gemeente Sint-Oedenrode in beginsel al
DVG JO11-4
VOW JO11-2
21 0
ingestemd met het toevoegen van een tweetal bouwlocaties
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VOW JO8-1
1 3
nabij de Ollandseweg 113a. Door het laten vervallen van de
VOW JO7-1
SCMH JO7-3
10 5
bestemming bedrijven ontstaat er een mooie verrijking van
VOW MO17-1 Margriet MO17-1
3 4
het gebied, wel jammer is dat het allemaal zolang heeft
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-2 VOW MO15-1 0 10
moeten duren. Wat dan ook geen schoonheidsprijs
VOW Senioren 11 nov. 2017
verdiend.
PSV
VOW Veteranen
3-8
Legesverordening
VOW VR30+1Venhorst VR30+1
4-3
Ons TEAM-fractielid Arie Smetsers had een duidelijk
VOW VR30+2Prinses Irene VR30+1
Uitgesteld
verhaal. Het kan niet zo zijn dat er binnen Meierijstad
VOW Senioren 12 nov. 2017
verschil is in legeskosten. Door het vaststellen van de
VOW 1
VRIJ
legesverordening zijn nu alle leges in Meierijstad
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 10 Niet gespeeld
geharmoniseerd. Leges betreffende burgerzaken en
WHV 2
VOW 3
4-1
dergelijken waren dat al per 1 januari, maar nu dus ook de
VOW 4
Avesteyn 6
1-1
overige leges. Team Meierijstad is hier blij mee.
VOW VR1
VCB VR1
3-1
Verordening winkelsluiting
VOW VR2
Nooit Gedacht VR5
8-1
De nieuwe verordening winkelsluiting kon op goedkeuring
rekenen. TEAM verwoordde het als volgt: “Het is goed dat
aan alle winkeliers in Meierijstad dezelfde vrijheid wordt
TEAM Meierijstad geeft goedkeuring aan
gegeven om hun winkel open te stellen binnen de kaders
de begroting en aan bestemmingsplannen
van de winkeltijdenwet.”
Twee raadsvergaderingen in een week resulteren in de
Door deze nieuwe verordening zijn er geen beperkingen
instemming van Team met de begroting voor 2018 en met
opgenomen voor het aantal koopzondagen, en mogen de
diverse bestemmingsplannen. De begroting bevat een goede winkeliers dus zelf bepalen wanneer zij open gaan. Ook de
uitgangspositie om Meierijstad verder vorm te geven. Het
drie centrummanagement organisaties in Meierijstad
bouwen in alle kernen werd als belangrijk aandachtspunt
hebben positief gereageerd op deze verordening.
benoemd.
De fractie van TEAM is blij dat na bijna 20 jaar het
Erik de Vries
Marja vd Heijden
bouwplan “De Campanula”op de hoek van de Sluisstraat
met de Vondelstraat in Veghel vlot is getrokken.
Wethouder Eric van de Boogaard heeft afgelopen
jaar een uiterste inspanning geleverd zodat
eindelijk gebouwd gaat worden op dit
braakliggend terrein, iets wat al jaren een doorn in
het oog was van zeer vele burgers. Bouwgroep
Van Schijndel-van Wanrooij gaat begin 2018 aan
de slag met de bouw van 33 nieuwe woningen.

SPORTUITSLAGEN

Uitvaartcentrum met crematorium en een
natuurbegraafplaats
Afscheid van onze dierbaren veranderd in de
Nederlandse samenleving. Dus ook in Meierijstad,
was het betoog dat Wern van Asseldonk namens
TEAM Meierijstad bracht in de afgelopen raad.
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LEON CISSEN BILJARTKAMPIOEN
VAN ZIJTAART
Afgelopen vrijdag is Leon Cissen de nieuwe
biljartkampioen libre van Zijtaart geworden. Hij neemt
daarbij de trofee over van zijn broer Ruud, de kampioen
van 2016.
In de finale moest Leon (80 car.) het opnemen tegen Joop
vd Cammen (35 car.). Een echte finale werd het eigenlijk
niet. In de 5e beurt wist Leon met een serie van 22
caramboles meteen een groot gat te slaan, waarna hij deze
gedegen voorstand wist uit te bouwen. Na 17 beurten was
het 80-14 en was Leon na 2003 en 2004 opnieuw de beste
van Zijtaart.
De organiserende verenigingen Poedelpret en De Zwijntjes
kunnen terugzien op een gezellig en geslaagd toernooi.
Veel spannende en leuke partijen zijn er gespeeld en tijdens
het gehele toernooi was de belangstelling hiervoor groot.
Wel hoopt de organisatie dat spelers uit de buurtcompetitie
worden overgehaald om mee te gaan doen aan deze
kampioenschappen.
Eerder op de avond werden de klasse-finales gespeeld.
In de D-klasse ging de strijd tussen Theo vd Laar (31 car.)
en Ietje Rooijackers (25 car.). De wedstrijd ging stroef van
start. Na 18 beurten was de stand 5-5. Vanaf dat moment
gingen beide spelers wat meer caramboles maken. In de 42e
beurt wist Theo zijn 31 caramboles vol te maken en wist
daarmee, na een 2e plaats in 2016, nu de hoogste trede te
bereiken. Ietje bleef steken op 22 caramboles.
De C-klasse was een Grootvelds onderonsje en ging tussen
Marcel Versantvoort en Joop vd Cammen (beide 35 car.).
Bij Marcel wilde het niet lukken in het begin van de partij
en Joop wist daardoor al snel een grote voorsprong op te
bouwen. Na 19 beurten stond Joop met 17-6 voor. Vanaf
dat moment wilde het bij Marcel wel beter lukken en wist
hij de achterstand in te lopen. Na 32 beurten met 32-34
werd het ontzettend spannend. In de 33e beurt kon Marcel
met 2 caramboles de stand gelijk trekken, maar Joop hield
het hoofd koel en wist de laatste carambole te maken en is
daarmee de kampioen in de C-klasse.
Evelien vd Ven (50 car.) en Bert vd Heijden (41 car.)
stonden in de B-klasse in de finale. Evelien was na de
voorrondes de gedoodverfde favoriet voor het algeheel
kampioenschap, maar door een offday op donderdag
daarvoor uitgeschakeld. Ook in deze finale liep het niet echt
voorspoedig. Na 19 beurten was de stand 20-21 in het
voordeel van Bert. Lang kon Bert Evelien blijven volgen,
want na 25 beurten was de stand 34-30. Bert miste toen 3
keer op rij en Evelien wist in die beurten met 14 caramboles
toe te slaan. Na 30 beurten maakte Evelien de partij uit,
stand 50-34, en zij mag zich de nieuwe kampioen van de Bklasse noemen.
In de A-klasse ging de finale tussen Leon Cissen (80 car.)
en Cor v Zutphen (85 car.). Na 12 beurten was de stand 4639 in het voordeel van Leon. Daarna volgde 5 missers op rij
voor Leon, maar Cor wist hiervan niet echt te profiteren.
Slechts 6 caramboles voor Cor in die beurten. Daarna ging
de strijd tot en met de 22e beurt gelijk op en stond er 63-61
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op het scorebord. Met een serie van 13 caramboles in de 23e
beurt wist Cor het gat te slaan. Dit gaf hij ook niet meer af.
In de 26e met een serie van 7 caramboles kon Cor, na de 2e
plaatsen in 2015 en 2016, nu het kampioenschap in deze
klasse op eisen. Leon kwam nog tot 67 caramboles.
Uitslag:
A-klasse
1 Cor v Zutphen
2 Leon Cissen
3 Piet v Lierop
Paul v Zutphen
B-klasse
1 Evelien vd Ven
2 Bert vd Heijden
3 Toon Nelissen
Jos vd Ven
C-klasse
1 Joop vd Cammen
2 Marcel Versantvoort
3 Eric v Tiel
Ton de Rooij
D-klasse
1 Theo vd Laar
2 Ietje Rooijackers
3 Kevin Versantvoort
Mari Jonkers
Hoogste serie: Piet v Lierop, 26 caramboles
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Op zoek naar een leuke activiteit voor in de wintermaanden
of altijd al willen leren schilderen.
Kom dan naar Schilder Atelier Jolan van Meer. Er is nu een leuke winteraanbieding: 5
schilderlessen incl. verf en een doek voor maar 75,- euro.
Ook leuk als cadeau!, creatief en ontspannen inéén
De lessen zijn zowel voor beginners als gevorderden.
Er is momenteel plek op dinsdag- en woensdagochtend evenals woensdag- en
donderdagavond.
Meld je nu aan! tel:06-13038610
of voor meer info,
mail naar martinenjolan@gmail.com
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om
een schilderworkshop te boeken, denk
hierbij aan een vriendenuitstapje,
familiedag of teambuildings uitje.
De data zijn op afspraak.
Jolan van Meer
Weievenseweg 40 St. Oedenrode
tel: 06-13038610
zich steeds vaker ongerust te maken. Hij had een jaar
geleden al voorgesteld het huis te verbouwen en hem medeeigenaar te maken, maar dat wilde mevrouw niet. Tegelijk
irriteerde het haar ook dat hij zo vaak over de slechte staat
van het huis mopperde. Zij voelde zich door hem
Ik sta wel op straat als er problemen van
beschuldigd: ik heb mijn huis verkocht voor jou. Hierover
komen…
ontstonden ruzies en dan liep het helemaal mis. Dat gaf dan
Het stel heeft al jaren problemen. Meneer is destijds bij zijn voor hem aanleiding tot nog meer zorg: dadelijk kan ik
vriendin ingetrokken, omdat 2 huizen toch wat te groot
vertrekken en heb ik geen woning…. Maar zo ver kwamen
werd. Hij had een mooi ruim huis, maar voor zijn vriendin ze nooit dat dit allemaal op tafel kwam. Bij mij kwam het
was verhuizen geen optie, omdat ze haar kinderen niet
wel op tafel en bleek dat zij vooral onzeker was over de
wilde onttrekken aan hun omgeving. Als ze bij hem in zou vraag of ze hem wel verdiende…..
trekken, betekende dat verhuizing naar een andere
Kortom: het gesprek kreeg een heel andere wending,
woonplaats. En een andere woonplaats betekende andere
waardoor ook andere oplossingen en mogelijkheden
scholen, andere clubs, andere vriendjes en vriendinnetjes.
zichtbaar werden. Hierover misschien een andere keer
De impact leek haar te groot voor haar kinderen.
meer.
Mevrouw woonde met haar kinderen in een oud huis,
waarbij er steeds problemen waren in de winter. Het huis
Prikpost in Zijtaart.
was niet geïsoleerd, zelfs als de temperatuur van de
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
verwarming hoog stond, was het nog vaak koud. En zij had
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
pubers. En wat doen pubers vaak? Juist: deuren open laten
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
staan. Ze konden blijven roepen “deur dicht!!” tot ze een
De
prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
ons wogen, steeds weer ging er een deur open en maar heel
Wanneer
er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
af en toe werd die ook meteen gesloten. De winterperiode
specialist
kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
was daarom altijd lastiger en vaker conflictueus dan de
kunnen
hier
ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
zomer. Maar er was meer dat hem dwars zat.
Tromboseen
Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Zijn vriendin had het huis op haar naam, en wilde niet dat
Bernhoven
Voor
alle openingstijden en locaties prikposten
hij bijdroeg aan de hypotheek. Er stond ook niets
zie:
www.dcbernhoven.nl.
beschreven. Dat was nooit echt een probleem geweest,
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
maar nu er ook wat andere dingen scheef zaten, begon hij
trombose@bernhoven.nl

Zaterdag 18 november
Jeugdonthulling
vanaf 13.30 uur in het
dorpshuis.b

Kom kijken naar
het spellen
spektakel!
Afvoeren Jeugdprins Stijn, jeugdprinses Lieke, adjudanten en nar

