EINDE VAN DE 28-JARIGE LOOPBAAN IN HET DORPSHUIS
Met ingang van vrijdag 1 december komt er voor ANDRE SCHEPERS een einde aan een
lange loopbaan als beheerder van ons dorpshuis in Zijtaart. André bereikt dan zijn
pensioengerechtigde leeftijd en gaat zijn actieve werkzaamheden overdragen aan zijn
opvolger Chris van de Ven.
Officieel werd André op 23 februari 1989 via IBN aangesteld als beheerder van dorpshuis
De Korenmolen; daarvoor was hij al enige tijd als vrijwilliger werkzaam. Hij nam de taak
over van Bert Raaijmakers. Gedurende zijn hele loopbaan heeft André het altijd prettig
gevonden om de taak van beheerder te kunnen uitvoeren. De situatie in De Korenmolen
was anders dan de situatie op de nieuwe locatie sinds oktober 2011, toen de functie van het
dorpshuis in combinatie met de basisschool veel meer ging inhouden dan in De
Korenmolen. Het aantal vrijwilligers nam in grote getale toe; in de oude locatie had André
te maken met ongeveer 5 tot 6 vrijwilligers. Nu staat dat aantal al enkele jaren op ongeveer
60 vrijwillige medewerkers, waarmee André altijd fijne contacten heeft onderhouden.
Ook het aantal activiteiten en evenementen is op de nieuwe locatie veel groter dan in de
oude situatie. Dit bracht voor André aanzienlijk meer organisatorische en
planningstechnische werkzaamheden met zich mee. Maar ook die taak heeft André zeer
zorgvuldig en met veel verantwoording ingevuld.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Steenbakkers-van Boxmeer en overleden familie; Jan
Nikkelen; Jaargetijde Johan en Jan Schoenmakers; Thieu en Lina van den Tillaart-Willems
en hun dochter Wilma; Johan en An van den Oever-van Asseldonk en zoon André; Harrie
van de Wijgert; Uit dankbaarheid voor een 60-jarig Huwelijksjubileum.
Mededeling:
Afgelopen zondag 19 november is Harrie van de Wijgert in de leeftijd van 87 jaar
overleden. De plechtige uitvaart is a.s. vrijdag 24 november om 10.30 uur, waarna de
crematie (locatie De Wende te Uden) zal plaatsvinden.

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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In die 28 jaren van beheerder dorpshuis heeft André
Schepers zeer veel mensen ontmoet uit Zijtaart en uit de
omgeving. Daardoor was hij de eerste aanspreekpersoon
voor gasten en bezoekers en is hij al die jaren “de schakel”
geweest tussen de organisatie (het bestuur) en de
gebruikers/bezoekers/gasten.
Een taak die hem goed afging; de contacten onderhouden
en afspraken vastleggen was een dagelijks ritueel. Ook het
schoonhouden van het gebouw met de dagelijkse
poetswerkzaamheden was een vast patroon. André stond
erop, dat “de huiskamer van Zijtaart” er netjes uit moet
zien!
Bij de overstap naar dorpshuis Het Klooster heeft hij zeker
in het eerste jaar vele monteurs over de vloer gehad, die hij
de weg wees naar de verschillende technische ruimten
zowel in het dorpshuis als in de basisschool. Mede daardoor
ging André zelf meer beschikken over de technische
vaardigheden.
In alle jaren van zijn taak als beheerder kreeg hij een fijne
ondersteuning van zijn vrouw Nellie, die vooral in de
periode van De Korenmolen vaak dagelijks aanwezig was.
André kan terugzien op een waardige invulling van zijn
functie als beheerder. Met plezier en met veel voldoening
was hij dagelijks actief in “zijn dorpshuis”, zijn werkplek
waar hij trots op is. Tientallen verenigingen en andere
instanties/besturen hebben met André contact gehad en
voor heel veel evenementen samen de voorbereidende
afspraken gemaakt en verhuurtijden vastgelegd.
Het bestuur in samenwerking met IBN biedt hem daarom
een welverdiende receptie aan op vrijdag 1 december a.s.
van 19:00 uur tot 21:30 uur om iedereen de gelegenheid te
geven hem de hand te schudden.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

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.
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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:
06-15276074.
Gevonden: Auto sleutels Peugeot en diverse andere sleutels
tussen pastoor Clercxstraat en Leinserondweg zandweg.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 27 november om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst is in dorpshuis Het Klooster.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij: mevr.
M. Hooijmans, tel. 34 01 13
of mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

22 nov 2017

Uitbreiding woongebied
Op woensdag 15 november jl. hebben we een uitgebreid
vervolggesprek gevoerd met twee wethouders en een
ambtenaar over de toekomstige uitbreiding woongebied
Zijtaart. In 2018 zullen alle noodzakelijke voorbereidingen,
onderzoeken en procedures worden uitgevoerd. Het streven
is om in het voorjaar van 2019 de eerste bouwkavels te
kunnen uitgeven.
We hebben aan de wethouders voorgelegd om alternatieven
te zoeken voor de inrichting van twee (mogelijk drie) grote
percelen op de Edith Stein-locatie. Dit hebben we onlangs
ook besproken met de directeur van Area. Momenteel is er
zeer weinig animo voor die grote percelen van 692 m2, 646
m2 en 641 m2. Voor twee kleinere percelen van elk 355 m2
(kostprijs € 78.607,00 excl. btw.) zijn de voormalige opties
ingetrokken, zodat daarop weer kan worden gereageerd.

Dorpspleintje
Zeer recent ontvingen we bericht van onze contactpersoon
bij de gemeente, dat de kosten voor de aansluiting van de
lantaarns bij het dorpspleintje (= openbare verlichting) door
de gemeente zullen worden betaald. We onderzoeken de
mogelijkheid van het plaatsen van een grote sfeervolle
Te Koop: Prima zaagtafel om kachelhout te zagen 220 volt, kerstboom met verlichting op het pleintje tijdens de laatste
06-46553419.
weken van dit jaar. Ook voor het aanlichten van het tweekinderen-beeld en van de 3 bomen vragen we offertes op.
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Bedrijventerrein De Kempkens
Op maandag 13 november jl. hebben we nogmaals een
uitgebreid gesprek gehad met de betreffende ambtenaar
over het inrichten van fase 1 van bedrijventerrein De
Kempkens. Er is o.a. toegezegd, dat de grote waterpartij
met groenvoorziening langs Corsica en langs de Biezendijk
nog dit jaar wordt aangelegd. We zullen alert blijven op de
ontwikkelingen aangaande toekomstige bedrijven en we
hebben onze zorgen uitgesproken over de veiligheid voor
fietsers nabij de rotonde en ten aanzien van de toekomstige
Voor al uw friet en snacks!
ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein; we zijn van
mening, dat er voor het fiets- verkeer duidelijk meer
Dit weekend speciale aanbieding.
veiligheid moet komen.
N279 Veghel-Asten
We hebben de inloopavond bezocht op donderdag 16
Viandel € 1,80 p.st.
november jl. in het gemeentehuis in Veghel aangaande de
inrichting van de N279 aan de kant van Veghel en de
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
oversteek bij Keldonk. We nemen deel aan de werkgroep,
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
die hiervoor is opgesteld. Momenteel speelt traject 1 als
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
eerste; dit is de provinciale aangelegenheid N279 door
Voor € 10,00
Veghel richting Keldonk en verder. Traject 2 is het
Deze actie valt buiten onze normale
inrichting van de ontsluitingsweg vanaf bedrijventerrein
stempelkaartactie
Doornhoek naar de toekomstige oversteek bij Keldonk. Dit
is een gemeentelijke aangelegenheid, waarvoor nu nog geen
Ook telefonische bestelling mogelijk.
concrete situatieschetsen beschikbaar zijn. Zo gauw wij
Pastoor Clercxstraat 53-55
hierover concrete gegevens binnenkrijgen, zullen we die
Tel.: 363638
overbrengen aan onze achterban.
Dorpsschouw
Patatterij open:
Afgelopen zaterdag is de dorpsschouw gehouden in
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
aanwezigheid van wethouder Harrie van Rooijen en twee
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
ambtenaren. Ons hoofdthema is de verbetering van de
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
fietspad Corsica-Mariahout, met name snelle prioriteit
geven aan de meest gevaarlijke obstakels. Ook is
verbetering van de recreatieve fiets- pad De Valstraat
ingebracht. Daarnaast hebben we ter plekke de huidige
ZIJTAARTSE
aanleg van het bedrijven-perceel voor Van den BoschJEUGDNATUURVERENIGING
transporten aan de Corsica bekeken. Wij hebben
nadrukkelijk gewezen op de noodzaak voor het inrichten
Avondwandeling
van een stevige groenstrook om het zicht op vrachtwagens Aanstaande vrijdagavond 24 november verzamelen we bij
weg te nemen.
het Klooster voor onze avondwandeling. ’s Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het extra spannend,
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
omdat het dan donker is. Door de duisternis zie je alle
www.dorpsraadzijtaart.nl
dingen anders en zie je dingen die je anders niet ziet,
Dorpsraad Zijtaart
vleermuizen of uilen maar ook sterretjes (als je over een tak
struikelt). We nemen geen zaklampen mee en zoeken de
donkerste zandwegen van Zijtaart op. Je zult merken dat je
toch veel ziet als je ogen eenmaal aan het donker gewend
zijn.
Als je mee wilt, zorg dan voor warme kleding en laarzen of
goede stevige schoenen We vertrekken om 18.45 uur bij
het Klooster. TOT DAN!

Oproep Dorpshuis
Welke Zijtaartse creatieve schilders willen Dorpshuis Het
Klooster verfraaien met één of meerdere schilderijen? Het
Dorpshuis biedt jullie de mogelijkheid jullie creativiteit ten
toon te spreiden.
Voor meer infomatie kunnen jullie contact opnemen met
Will van Asseldonk: tel. (0413) 20 94 46.
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PREVENTIEVE WHATSAPPGROEP VOOR ZIJTAART
De nieuwe WhatsApp-groep wordt de schakel tussen de
verschillende (buurt) WhatsApp-groepen in Zijtaart op het
gebied van veiligheid en leefbaarheid.
Wat is het?
In verschillende delen van Zijtaart zijn app-groepen actief.
Dit kan een app-groep zijn van een buurt, een
buurtvereniging, een vereniging, een groep buren of ...?
Leden van deze app-groepen informeren elkaar over voor
hen relevante informatie. Deze informatie varieert van
gevonden of verloren voorwerpen, weggelopen huisdieren,
een verjaardag, foto’s van een activiteit, duimpjes omhoog,
blije smileys, boze smileys, enz., enz.
Maar ook informatie op het gebied van veiligheid en de
openbare orde/ruimte: een verdachte auto, verdachte
personen, een (poging tot) inbraak, vandalisme, enz. Deze
laatste informatie kan ook relevant zijn voor andere
inwoners van Zijtaart.
Voorbeelden: Wanneer er in een deel van Zijtaart een
(poging tot) inbraak is geweest, is dat ook voor andere
delen van Zijtaart relevant. Wanneer er een verdachte auto
wordt gesignaleerd in wijk Rudebroeck, verlaat deze auto
Zijtaart via de Leinserondweg.
De vraag is nu, hoe te organiseren dat alleen relevantie
informatie uit andere delen van Zijtaart ook in jouw appgroep terecht komt?
Hiervoor wordt een nieuwe centrale preventieve app-groep
opgestart, waarbij bestaande app-groepen met 1, liefst 2
mensen aansluiten, die alleen relevantie informatie delen.
Dat is alles!
Hoe werkt het?
Een voorbeeld: In Rudebroeck wordt een verdachte auto
gesignaleerd. Deze informatie wordt (ook nu al) in de
bestaande Rudebroeck buurt-app gedeeld.
De Rudebroeck-leden van de centrale preventie app
beoordelen deze informatie als belangrijk voor andere delen
van Zijtaart en kopiëren/delen deze informatie naar de
centrale preventieve app.
De Leinserondweg-leden van de centrale preventieve app
zien deze informatie, beoordelen deze als belangrijk voor
hun achterban en kopiëren/delen deze naar de
Leinserondweg-app.
Alle leden van de centrale preventieve app-groep bepalen
zelf wat ze kopiëren/delen. Dit geldt vanuit hun eigen
achterban naar de centrale groep en ook vanuit de centrale
groep naar hun eigen achterban. Op deze manier wordt
onzinnige of niet relevantie informatie vanzelf gefilterd.
Door (liefst) 2 leden in de app-groep op te nemen, kan er
snel geschakeld worden
Maar het wordt nog beter: In (o.a.) de gemeente Meierijstad
draait een Buurt Informatie Netwerk: het BIN Meierijstad,
meer info via www.bin-meierijstad.nl. Onder het BIN
Meierijstad draaien inmiddels al diverse wijken/dorpen
actief mee. Op de manier zoals hierboven omschreven.
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De lokale politie (wijkagent) en de gemeente (buurtcoördinator) zijn eveneens aangesloten bij BIN Meierijstad.
Via een contactpersoon binnen iedere wijk/dorp app-groep
wordt informatie direct gedeeld. Van de app-groep naar
politie en gemeente en andersom. Dus korte lijnen.
Hoe starten we?
Wanneer u de meerwaarde van het initiatief voor uw
achterban in ziet, vragen we of u zich wilt melden via:
binzijtaart@hotmail.com. Liefst gelijk met 1 of 2
contactpersonen voor deelname in de app-groep. We zien
uw reactie graag tegemoet, zodat we het BIN voor Zijtaart
nog dit jaar draaiend hebben.
Nog een paar opmerkingen:
- De app-groep vervangt niet het rechtstreekse contact naar
112 of 0900-8844.
- Een aantal Zijtaartse inwoners heeft een brief ontvangen
met verzoek tot aanmelden bij buurtapp Nextdoor. Deze
commerciële app (mocht deze worden gestart voor Zijtaart)
kan ook gebruikt worden voor veiligheid en leefbaarheid.
Maar de app wordt ook gebruikt voor het regelen van een
oppas, een buurt borrel, een weggelopen huisdier, een
lokale marktplaats en er worden reclame-uitingen
aangeboden. Dit is de reden dat politie en gemeente niet
participeren in deze app. (Maar mocht je nog niet genoeg
berichten ontvangen, voel je vrij …)
We zien uw reactie graag tegemoet via
binzijtaart@hotmail.com zodat we het BIN voor Zijtaart
nog dit jaar draaiend hebben.
Vriendelijke groet namens buurtvereniging Rudebroeck,
Marjan van Asseldonk,
Tim van Laarhoven,
Harrie van der Linden
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Kaarten:

Winterwandeling 2017
Donderdag 28 december 2017
te Zijtaart

KBO
AGENDA
Maandag 27 november 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 27 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 28 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 28 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 28 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 28 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 29 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 30 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 30 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 30 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 december 13.30 uur: Bridgen

Uitslagen van 16 november
Jokeren :
Tonny Rijkers
Mien Raaijmakers
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.Sleuwen
Rikken:
Jan v.Zutphen
Bert Vissers
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Tiny v.Kasteren

130 pnt.
125 pnt.
99 pnt.
13 pnt.
51 pnt.
43 pnt.
- 13 pnt.

BRIDGEN
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 46
Dinsdag 14 november 2017
Lijn A:
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
3 Jan Rijkers en Toos van Berlo
4) Mien van Berkel en Mien Verhoeven
4) Cor v.d. Berg en Cor Mollen
4) Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk
4) Hilly van Bosbeek en Ria Swinkels

61,67%
61,25%
56,67%
51,67%
51,67%
51,67%
51,67%

Lijn B:
1 Tonnie Rijkers en Mien Vermeulen
2) Lilian Harbers en Rob Harbers
2) Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
4 Bert Kanters en Diny Kanters
5 Hein de Wit en Jo de Wit

55,00%
54,38%
54,38%
52,08%
50,00%

KBO bridge.Vrijdag 17 november 2017
Lijn A
1 Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
2
Ad Vervoort en Nellie Vervoort
3 Riet Koevoets en Bert van Helvoort
4 Anny v.d. Hurk en Lida van Houtum
5 Toos van Berlo en Willemien Verhoeven

61,25%
58,13%
56,25%
55,00%
54,38%

Lijn B:
1
Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk
2 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
3) Jos Peters en Maria Peters
3) Jan Rijkers en Riek Rijkers
5 Jo van Boxtel en Mien Vermeulen

66,67%
56,94%
52,78%
52,78%
51,39%

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie St Oedenrode B
- Zijtaart d.d. 13-11-2017
Pieter v Kaathoven
Marijn Korsten
Cor v Alphen
Wim vd Boogaard
Adriaan Verbakel
Noud Pouwels
Joke v Roosmalen
Hans Schiffers

49
48
40
33
32
25
19
18

54
48
23
16
24
24
13
12

-

Cor v Zutphen
Toon Cissen
Wim vd Sanden
Tonnie v Uden
Toon Opsteen
Cor Coppens
Jan vd Oever
Jan Rijkers

63 59
60 81
43 36
31 28
27 27
21 17
19 17
15 6
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 16-11-2017
Mies Gibbels
35
Rien v Tiel
29
Willy Henst
24
Cor v Zutphen
60
Hans v Erp
69
Tonn Verbruggen 24
Tonnie v Uden
32
Cor Coppens
23
Wim vd Sanden
41
Andre Schepers
34
Toon Cissen
58
Willy vd Berkmortel 25
Rien Kemps
32

ZB2

34
39
17
72
72
31
32
22
55
33
59
24
16

-

Tonnie v Uden
Frans vd Broek
Ad vd Heijden
Wim Kremers
Jan de Wit
Christ v Helvoirt
Piet vd Hurk
Jan vd Oever
Toon vd Oever
Toon Nelissen
Toon Opsteen
Jan Rijkers
Toon Nelissen

32
19
16
26
26
18
35
18
29
33
29
15
33

17
16
13
22
41
18
44
23
35
20
30
21
36

In de vorige vraag
vroegen we naar het
eerste team van de
inschrijfochtend. Er
zijn 20 teams, dus kans
van 1 op 19, want je weet vast of jouw team de
eerste was of niet…
Tijdens de inschrijfochtend hadden we het
dorpshuis natuurlijk ook een beetje aangekleed!
Veel teams hebben foto’s gemaakt. Niet voor niets
en hopelijk hebben jullie ze nog. In het dorpshuis
stonden 5 lijstjes met daarin letters. Duidelijk
voorzien van het logo van de 24 uur, kon je zo 3
medeklinkers en twee klinkers vinden. Maak met
deze letters 10 verschillende woorden.
Het antwoord kun je invullen bij ZB2 in het
kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.
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SPORTAGENDA
“Mogelijk begint de wedstrijd van VOW1 tegen NLC
zondag eerder ivm de Prinsenreceptie van Ronald d’n
Urste. Want wij willen het motto mee invullen “D’r bij
zen is mee make!”
Kijk even op www.VOW.nl daar wordt het tijdig
vermeld!”
VOW Senioren 25 nov. 2017
15:00u
VOW Veteranen
17:00u
UDI'19/CSU VR30+1
14:30u
VOW 1
11:00u
VOW 2
11:00u
VOW 3
10:00u
SCMH 5
10:00u
MVC VR1
12:30u
TOP VR1
20:00u
ZSV VR30+1

Avanti
VOW VR30+2
NLC'03 1
HVCH 10
Heeswijk 4
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2
VOW VR30+1

VOW jeugd 18 nov. 2017
ELI JO19-1
VOW JO19-1
Avanti'31 JO17-2 VOW JO17-1
Irene JO15-1
VOW JO15-1
VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8
VOW JO13-1 ST Boerdonk/Keldonk JO13-1G
VOW JO13-2M
Nooit Gedacht JO13-5M
Rhode JO11-6
VOW JO11-1
VOW JO11-2
Boekel Sport JO11-5G

2
1
2
2
4
5
0
3

VOW JO9-1M

2

9

5
6
1
11
1

7
4
2
0
9

Rhode/van Stiphout bouw JO9-5

VOW JO8-1
Avanti'31 JO8-2
Blauw Geel/JUMBO JO7-3
VOW JO7-1
Schijndel/DE WIT MO17-1

VOW MO17-1

VOW MO15-1 SCMH MO15-1
VOW MO11-1 OSS'20 MO11-1

0
3
1
2
3
1
5
6
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SPORTUITSLAGEN
VOW jeugd 26 nov. 2017
VOW JO19-1
DVG JO19-2
VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO17-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 VOW JO15-1
Rood Wit '62 JO15-3 VOW JO15-2
VOW JO13-1
WEC JO13-2
VOW JO13-2M

Blauw Geel '38/Jumbo JO13-9M

VOW JO11-1
Irene JO11-2
Heeswijk JO11-4 VOW JO11-2
Avanti JO9-3G
VOW JO9-1M
Schijndel/DE WIT JO8-3 VOW JO8-1
VOW JO7-1
Boskant JO7-1
VOW MO17-1
Berghem Sport MO17-1
VOW MO15-1
Volkel MO15-1
Volkel MO11-1 VOW MO11-1
VOW Senioren 18 nov. 2017
Prinses Irene
VOW Veteranen
VOW Senioren 19 nov. 2017
RKKSV 1
VOW 1
Schijndel/DE WIT 4 VOW 2
VOW 3
Rhode 5
FC Uden 7
VOW 4
Gemert VR1
VOW VR1
WHV VR1
VOW VR2

14:30u
14:30u
13:00u
12:30u
11:00u
9:30u
9:30u
9:00u
10:30u
9:00u
10:30u
13:00u
13:00u
9:00u

2-0
3–2
1-2
2-0
7-0
3–5
2–3

Gemert VR1 - VOW VR1: 3-5
Zondag 19 november, de eerste wedstrijddag van de
tweede periode. Missie van Jeroen is om deze periode op
onze naam te schrijven. Word dat een Mission Impossible?
We gaan het zien.
Vandaag hebben we weer 'Veerkracht' laten zien. Bij
gebrek aan een vaste doelvrouw stond vandaag 'Perfecte
Krul' in de goal. Na een enorme kans in de eerste minuut
van de wedstrijd hadden we de eerste tien minuten veel
balverlies, met name op het middenveld. Na ongeveer 10
minuten werd dit al fataal. Helaas kon 'Perfecte Krul' deze
perfect geplaatste bal niet tegen houden. De eerste helft
verliep het spel van de vrouwen van VOW niet tot in de
'Perfecte Puntjes' en was er ook geen sprake van een
'Kokos Boost'. De verdediging had gelukkig veel steun aan
het Care & Repair van elkaar en af en toe een beetje geluk
is ook nodig natuurlijk. Net voor rust kwam er eindelijk
wat 'Levendige Kleur' in het spel van de vrouwen uit
Zijtaart. Onze 'Iedere Dag' captain Amber maakte er op
prachtige wijze 1-1 van. Dus met een gelijke stand de rust
in.
Na de rust werd de 'Kokos Boost' wel uit de kast gehaald
en werd er veel meer gewerkt voor de bal. Dit resulteerde
in een snelle voorsprong. Echter, onze 'Brilliant Age
Colour' Carla kon een aanval niet stoppen zonder op de
noodrem te trappen. Vanaf 11 meter stond de tegenstander
oog in oog met 'Perfecte Krul'. Een gelijke stand (2-2)
stond weer op het bord. De vrouwen van Gemert kregen
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weer wat 'Glans' in hun spel en wij mistten echter
verschillende 'Laagjes Accent'. Even later keken we
daardoor weer tegen een achterstand aan. Maar goed, er
was al vermeld dat we vandaag 'Veerkracht' getoond
hebben en we lieten de moed niet zakken. Een corner van
'Iedere Dag' captain Amber werd 'Steilvol' in het doel
gekopt door Nicole. Wederom een gelijke stand. We
hadden de smaak nu toch echt een beetje te pakken en we
merkten dat druk op de verdediging van Gemert voor
paniekvoetbal zorgde aldaar. Toen, zomaar, uit het niets
leek het, had Jolijn een schot op doel van een slordige 25
meter afstand met 'Verrassend Volume'. Dit betekende de
voorsprong (3-4) die we niet meer uit handen gingen geven.
De 'Levendige Kleur' bleef in het spel, ook na de wissel van
'Verleidelijk Kort'. Uiteindelijk maakte Richelle er, na een
in de 'Perfecte Puntjes' gegeven steekbal van 'Iedere Dag'
captain Amber, 3-5 van.
Daarna stond het douchen op het programma. Met 'Iedere
Dag', 'Glans', 'Perfecte Krul', Colour & Shine', 'Verleidelijk
Kort', etc. werd dit weer gezellig als vanouds. Zelfs de
muziek werd niet gemist.
De eerste 3 punten van onze Mission Impossible? zijn In
The Pocket!
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Op zaterdag 25 november 2017 is in de gymzaal
van het Klooster de receptie van onze nieuwe
jeugdheersers van CV de Reigers.
Jeugdprins: Stan van de Oever.
Jeugdprinses: Liz Verkampen.
Adjudant: Tygo Rooijakkers.
Adjudante: Isa van de Kerkhof.
en onze jeugdraad bestaande uit:
Bram van de Ven.
Bram van Asseldonk.
Martijn van Gorkum.
Milou Kemper
Het Klooster gaat om 12.00 uur open.
Het programma begint om 12.30 uur.
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
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RKKSV - VOW (1-2) 3-2
19 nov. 2017
VOW vergeet punt(-en) mee te nemen naar
Zijtaart.
Vandaag de uitwedstrijd in de kruistraat
tegen de plaatselijke RKKSV. VOW begon
uitstekend aan de wedstrijd en stond na 20
minuten volledig terecht voor met 0-2.
Eerst was het Bart vd Oever die oog in oog
met hun keeper cool bleef en de 0-1
aantekende na 5 minuten. Na 20 minuten
een keurige aanval over rechts en Paul vd
Rijt schiet beheerst de 0-2 binnen. Hierna
kwam de wedstrijd meer in evenwicht,
maar de 0-3 hing meer in de lucht als de 12. Maar geheel onverwacht valt na een kleine 40 minuten
toch de 1-2.
In de tweede helft zet de thuisploeg VOW enigszins onder
druk, maar echte kansen bleven uit. Helaas viel uit een
volledig uitzichtloze vrije trap van de thuisploeg de 2-2. De
pech als je onderaan staat. Na 70 minuten nam het VOW
weer het initiatief, maar kansen waren o.a. aan onze
aanvoerder Rick vd Linden niet besteed. Hierna gebeurde
het ongelofelijke..De zeer matige leidsman besluit buiten de
16 meter een vrije trap te geven aan de thuisploeg in de
91'ste minuut. De reden hiervoor ontging iedereen... En ja
hoor..3-2 voor de thuisploeg.
Vol ongeloof moesten we de kleedkamer opzoeken met
wederom 0 punten. Op naar volgende week. Dan volgt de
thuiswedstrijd tegen NLC.
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Beste leden,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een
fijne bowling- en kaartmiddag op
woensdag 13 december 2017 in “DE
VRIJE TEUGEL” te Uden, Bedafseweg
22, tel(0413) 26 30 88.
Deze middag ziet er als volgt uit:
Aanvang half twee met onbeperkt koffie /
thee en een stukje huisgemaakt
appelgebak. Verder ontvangt U één gratis
consumptie. Meerdere consumptie zijn
voor eigen rekening. Tijdens het bowlen
wordt er 2x een gemengd bittergarnituur
geserveerd. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
gaan we bowlen met tussendoor een
wissel/rustpauze. Wilt U een kaartje
leggen, dat kan ook. Graag even zelf
regelen met de aanwezige personen die
ook willen kaarten. Uiteraard zijn er
enkele prijsjes voor degenen die succesvol

zijn geweest met het bowlen of het kaarten. Om 17.00 uur
willen we deze dag afsluiten.
Als u aan deze middag wilt deelnemen, willen wij u
verzoeken even te bellen of een e-mailtje te sturen naar een
van de onderstaande personen. Wij weten dan tijdig hoeveel
bowlingbanen we moeten reserveren.
Namens de werkgroep, wens ik u een fijne en een
succesvolle middag.
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkDinther, tel.(0413) 29 16 89 voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427CE Boekel,
tel.(0492) 32 17 33 secr./penn.m.
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, Boerdonk, tel.(0492) 46 56
53 lid
Josephien de Mol, Dorpsstraat 9, Loosbroek, tel. (06) 237
760 91 lid
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, Zijtaart,
tel.(0413) 36 52 42
lid

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 09

22 nov. 2017 – 29 nov. 2017

pagina 10

Oproep aan alle (sportieve) ondernemers in Zijtaart!

Meijerijstad Fight Cancer Night. Een
nieuw initiatief voor alle ondernemers
uit Meijerijstad. Daar moet je bij zijn!
Wat houdt dit in?
Meijerijstad Fight
Cancer Night is een
initiatief vanuit
Boerdonk. We zoeken
ondernemers die samen
willen strijden tegen
kanker. Iedereen heeft
er natuurlijk wel eens
mee te maken. Tegelijk
zijn ondernemers ook vaak zo druk bezig met
“ondernemen” dat ze te weinig tijd hebben om te werken
aan hun fysieke gezondheid. Dat gaan we dus combineren
in dit evenement. Met alle ondernemersverenigingen uit de
regio is al contact geweest en zij dragen dit evenement ook
allemaal een warm hart toe.

Meer info?
Speciaal voor de ondernemers uit Zijtaart organiseren we
op 30 november a.s. vanaf 20.00 uur een
informatiebijeenkomst. U krijgt dan meer
achtergrondinformatie en d.m.v. videomateriaal ook meer
beeld bij het hele evenement. De informatiebijeenkomst
vindt plaats bij Café Zaal Kleijngeld in Zijtaart. U bent
allen van harte welkom. Wij nodigen u ook uit om samen
met eventuele andere ondernemers uit de gemeente
Meijerijstad te komen.
Antoon Donkers
Organisatie Meijerijstad Fight Cancer Night

Jeugdonthulling 2018

Op 17-11 is CV De Reigers het
carnavalsjaar gestart. En dat betekent
dat het op zaterdag 18 november het
tijd was voor de bekendmaking van
de nieuwe Jeugdprins en
Jeugdprinses met hun gevolg.
Natuurlijk kon dit pas nadat we
Wat gaan we dan doen?
afscheid hadden genomen van
We zoeken 12-16 ondernemers uit de gemeente
jeugdprins Stijn en jeugdprinses
Meijerijstad die vanaf februari 2018 samen, onder
Lieke met hun adjudanten en nar. Zij
intensieve begeleiding van Meliani Fight en Fitness uit
hadden een mooi afscheidswoordje
Veghel, worden getraind in het (kick)boksen. Na verloop
en wensten hun opvolgers veel
van tijd worden deze ondernemers dan aan elkaar
plezier voor het komende
gekoppeld op basis van capaciteiten en gewicht tegen
carnavalsjaar. Ze werden op een
elkaar in de ring te staan. Doel is dat ze het dan tijdens een
fantastische en leuke wijze door hun ouders afgevoerd
spectaculaire avond in augustus tegen elkaar gaan opnemen
zodat het podium leeg was en de strijd voor de nieuwe
in een echte boksring.
Jeugdprins en Jeugdprinses kon beginnen.
Het thema van de middag was dit jaar ‘TV spellen’. Er
Wanneer is de grote finale?
waren 2 jongens en 6 meiden die met elkaar de strijd
De grote finale waarin dus een 6 of 8 (kick)bokswedstrijden
aangingen. Het eerste spel wat op de planken stond was Wie
zullen gaan plaatsvinden is op 18 augustus 2018. Met echte
ben ik? Door het stellen van vragen moesten ze raden welke
opkomstmuziek, leuke ringdames, entertainment en nog
tv-persoonlijkheid ze waren. Natuurlijk konden er punten
veel meer, willen we er een super avond gaan maken voor
verdiend worden door snel de juiste persoon te raden.
het goede doel.
Het tweede spel was Voorwerpen voelen. Er moesten
maximaal 5 voorwerpen in 40 seconden geraden worden.
Wat is het goede doel?
Vervolgens moest er geraden worden hoeveel
Gekozen is om Kika Kinderen Kankervrij te koppelen als
pingpongballen er in een vaas zaten. Degene die dit het
goed doel. Samen met alle deelnemers en bezoekers
beste geraden had kreeg de meeste punten.
proberen we die avond een zo groot mogelijke bijdrage te
Het voorlaatste spel was penalty schieten; door de bal in de
realiseren voor dit mooie doel.
gaten met de meeste punten te schieten konden er bij dit
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spel veel punten verdiend worden.
Als bonusspel is dit jaar het spel voorwerpen raden
gespeeld. De presentatoren lieten tussen de spellen door
voorwerpen zien welke onthouden moesten worden.
Voordat het prins en adjudantenspel gespeeld ging worden
moesten de jongens en meiden alle voorwerpen
opschrijven. Voor ieder juist voorwerp konden ze punten
verdienen.
Toen kwam het laatste spel. Het prins- en adjudantspel. Dit
spel gaf de doorslag voor de winnaar en winnares. In dit
spel kon er een gokje gewaagd worden. De jongens en
meiden konden punten inzetten op de prins of adjudant van
2017 óf van 2018. Natuurlijk wisten ze niet van elkaar
hoeveel punten ze ingezet hadden en dit maakte het extra
spannend. Want wie er ook zou winnen tijdens het
bierdophappen, prins Ronald of ex-prins Teun, er moest
gewacht worden op de definitieve uitslag.
Met een heleboel muziek werden de nieuwe jeugdprins
Stan en jeugdprinses Liz onthult. Zij onthulden vervolgens
hun adjudanten: adjudant Tygo en adjudante Isa. De raad
bestaat dit jaar uit Bram, Bram, Martijn en Milou.
Na de onthulling stond iedereen op het podium en hebben
Stan en Liz hun eerste woorden als Jeugdprins en
Jeugdprinses gesproken. Hierbij nodigden ze iedereen uit
om op zaterdag 25 november om 12:30 uur samen met hen
het carnavalsseizoen te starten.
Tot 25 november! En een hele fijne carnaval! ALAAF!!!
De jeugdcommissie

Prins Ronald d’n Urste regeert over de Reigers.
In een overvolle gymzaal van het
Dorpshuis in Zijtaart is vrijdagavond
Ronald van Eert onthuld als Prins
Ronald d’n Urste van De Reigers.
Prins Ronald d’n Urste is 28 jaar en
werkzaam als werkvoorbereider en
tekenaar bij installatiebedrijf Voss in
Sint-Oedenrode. Ronald woont op de
Bresser in Zijtaart. Voetbal is zijn
grootste hobby. Hij speelt als
verdediger in het eerste van VOW
daarnaast is hij trainer/coach van de
jongens onder 19. Tevens is de prins
actief met de organisatie van diverse
toernooien en clubactiviteiten bij
VOW. Ondanks deze drukte heeft hij ook nog tijd om
samen met zijn vriendengroep De Dupkes de mooiste
Carnavalswagens te bouwen, waar ze al veel eerste prijzen
mee gewonnen hebben in de regio. Ilse Tielemans is de
vriendin van Ronald Zij komt uit het Zandhazenrijk. Ilse is
24 jaar oud en volgt een opleiding Pedagogisch
Management Kinderopvang aan de Fontys Hogeschool te
’s-Hertogenbosch.
Adjudant van de Prins is Mark van de Ven (34). Mark runt
zijn eigen schildersbedrijf in Zijtaart en kent de klappen van
de zweep. Hij was al eens Prins in 2015. Mark en zijn
vrouw Ingrid hebben een dochter Liz.
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Tijdens de
inschrijfochtend
hadden we het
dorpshuis
natuurlijk een
beetje
aangekleed! Veel teams hebben foto’s gemaakt. Niet
voor niets en hopelijk hebben jullie ze nog. In het
dorpshuis stond een verkeerssituatie. Hierop stonden
drie speelgoedauto’s. Nu kunnen we natuurlijk vragen
wie er voorrang had, maar gezien de resultaten bij de
geheime opdracht afgelopen editie, zullen we dat
jullie niet aandoen. We maken het wat simpeler. Wat
waren de kleuren van deze auto’s?
Het antwoord kun je invullen bij ZB3 in het
kwisboekje wat je krijgt tijdens de 24 uur van
Zijtaart.

Hun motto tijdens het Carnaval is: “D’r bij zen is mee
make!”
Op zondag 26 november is er gelegenheid om Prins Ronald
d’n Urste en Adjudant Mark, de dames Ilse en Ingrid te
feliciteren op hun receptie die wordt gehouden in het
Dorpshuis te Zijtaart van 10:44- tot 16:33 uur.
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