GEZELLIGE MUZIEKAVOND IN ONS DORPSHUIS
Afgelopen zaterdagavond hebben ongeveer 400 bezoekers genoten van een grandioze
muziekavond in ons dorpshuis. Ter gelegenheid van de “verjaardag” van het dorpshuis
werd een muzikaal programma uitgevoerd door fanfare Sint-Cecilia en de BZB-band. De
opening werd gedaan door de slagwerkgroep, die ook nu (zoals bijna altijd) voor een
verrassend effect zorgde. Het hele korps van onze fanfare bracht daarna een gevarieerd
repertoire met enkele solo-optredens. Na de pauze begon de BZB-band met een aanbod van
eigen liederen, die zeer enthousiast en zeer afwisselend werden gebracht. Het publiek werd
meteen geraakt en voelde zich snel betrokken bij de zes gemotiveerde muzikanten, die zelf
ook genoten van de fijne sfeer. Het klapstuk van de avond bestond uit een reeks muzikale
stukken, die BZB en de muzikanten van fanfare Sint-Cecilia gezamenlijk opvoerden. Dit
fantastische samenspel klonk zeer overtuigend en gaf blijk van de muzikale talenten van
beide groepen. Natuurlijk vroeg het publiek om een toegift, want de sfeer zat er goed in.
Het werd daarom een mooie geslaagde muziekavond van fanfare en BZB! Met dank aan het
fijne publiek.
Bestuur Dorpshuis

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 september 10.30 uur Eucharistie Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Riek van de Wetering en overl.ouders; Corry van den
Berkmortel- Verbruggen (vanw.verjaardag); Overl.ouders van den Tillart- van Doorn en
overl.familieleden; Johan van den Bogaard.
Mededeling:
Maandag 1 oktober om 20.00 uur Concert in de H.Hartkerk, Vondelstraat 9 te
Veghel.
Vrouwe Maria: een unieke lofzang op Maria en “De Vrouw” in beeld en muziek.
Presentatie: Anne-Mieke Post- Smetsers (zang), Lisette Bol (piano), Ton Rietbergen
(kunstgeschiedenis).
Gratis toegang.

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 06-46.59.59.16
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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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: 06-15276074.

In liefde moeten loslaten
Graag willen wij iedereen oprecht
bedanken voor alle blijken van steun
en medeleven na het overlijden van
Mientje van den Tillaart- van de Ven
Tijn, kinderen en kleinkinderen

Uitwisselingsconcert Opleidingsorkest en
Jeugdslagwerkgroep
Op zondagochtend 7 oktober staat er een leuk
uitwisselingsconcert gepland. Hierbij ontmoeten de
muzikanten van OBK uit Erp onze muzikanten om samen
muziek te maken!
Remco Spierings en Paul Schepers zijn de dirigenten van de
opleidingsorkesten en de beide slagwerkgroepen. We gaan
leuke, populaire liedjes spelen. Het belooft dus een
afwisselend en ‘fris’ concert te worden! Alle papa’s,
mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en iedereen die
het leuk vindt, is welkom! We spelen in het Dorpshuis in
Zijtaart en uiteraard is de toegang gratis. Het concert start
om 10.30 uur! Leuk als je er bij bent!
Met muzikale groet,
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Informatieavond Vormsel
Op donderdag 4 oktober om 19.00 uur is in het
dorpshuis de informatieavond voor het vormsel voor
de kinderen en ouders van groep 7 en 8.
We nemen op deze avond in het kort de (leuke)
activiteiten door die we gaan doen ter voorbereiding
op het vormsel. Ook wordt een en ander uitgelegd over
het vormsel zodat iedereen na deze avond een
weloverwogen besluit kan nemen om het vormsel wel
of niet te doen. De avond duurt tot ongeveer 19.45 uur.
Als jullie deze avond verhinderd zijn, maar toch graag
het vormsel willen doen, kun je een mail sturen naar
vormselzijtaart@outlook.com. Dan zorgen we dat
jullie het opgaveformulier krijgen.
Graag zien we jullie op deze informatieavond!
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Wat weten we over de
Kilsdonksemolen?
Niet zover van Zijtaart, namelijk in
Dinther, staat een uniek molencomplex,
een water- en windmolen, maar wat
weten we daarover? De opgerichte
Stichting De Kilsdonkse Molen zocht en
vond de samenwerking met het Waterschap Aa en Maas
en maakte plannen voor de restauratie en reconstructie
van het molencomplex.
Op 25 november 2008 werd het molencomplex maalvaardig
opgeleverd, nadat in een eerder stadium ook de
natuurinrichtingswerkzaamheden al waren afgerond. Begin
2009 is het geheel groots geopend in het bijzijn van wijlen
Prins Friso.
Hoe is het zover
gekomen en wat komt
er allemaal kijken om
van een oud vervallen
molencomplex zoiets
moois te maken er is
uiteindelijk de unieke
combinatie van een
watervluchtmolen met
een watermolen
ontstaan. Deze morgen komt Ad van Lamoen, een van de
mannen van het eerste uur, ons vertellen hoe men tot dit
unieke project is gekomen en wat er allemaal bij komt
kijken en wat het allemaal inhoud. Ad is een van de
opgeleide vaste molenaars en fungeert bij de
Kilsdonksemolen als manusje van alles. Molenaar is een
ambacht wat vroeger een beroep was en nu veelal door
hobbyisten/vrijwilligers nog wordt gedaan.
Molenaar is zoals alle oude ambachten erg arbeidsintensief.
Waar het vroeger een noodzakelijk beroep vaak aan huis
was wordt er
tegenwoordig koren
gemalen en olie geslagen
bij de Kilsdonksemolen.
Dat eerste herkennen we
allemaal wel maar olie
slaan wat is dat nou
weer?
Op 1 oktober komt Ad van Lamoen voor de bezoekers van
het Onderonsje in Zijtaart vertellen over dit oude ambacht
en het ontstaan van de Kilsdonksemolen. Ad neemt ons
mee in het gehele proces van het begin tot het einde, dus
van de opbouw tot vervaardigen van eindproducten. Het
wordt beslist een mooi uurtje met mooie verhalen. Voor
bezoekers van ’t Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn
om mee te praten over dit oude bijna uitgestorven ambacht.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandag 1 oktober van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?

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

Frikadel € 1,50 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

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Biljartclub KBO Zijtaart

KBO
AGENDA
Maandag 1 oktober 10.00 uur Onderonsje
Maandag 1 oktober 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
2 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
2 oktober 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
2 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
2 oktober 14.00 uur Line dansen
Woensdag 3 oktober 13.30 uur Kienen
Donderdag 4 oktober 09.00 uur Wandelen
Woensdag 4 oktober 12.00 uur Eetpunt
Woensdag 4 oktober 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 4 oktober 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
5 oktober 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 17 september:
Jokeren: Mien Ketelaars
151 pnt.
Rikken: Marjo Vissers
41 pnt.
Loterij: Lenie Henst
Uitslagen van 20 september:
Jokeren: Jo v.Boxmeer
105 pnt.
Mientje Raaijmakers
66 pnt
Poedelprijs: Mien Ketelaars
41 pnt.
Rikken: Riek v.d.Heijden
90 pnt.
Anny v.d.Berkmortel
75 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
-10 pnt.
Loterij: Anneke v.d.Braak
Bridgen
Uitslagen van 18 september:
A-lijn:
Toon & Marietje v.Schaijk
66,67 %
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
57,81 %
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
56,77 %
Ria Veldhuis & Mien Vissers
53,65 %
Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,00 %
B-lijn:
Chris & Christien v.Helvoirt
58,13 %
Mien Vermeulen & Toos v.Berlo
55,21 %
Adriaan v.d.Tillart & Marietje v.d.Wijgert
54,69 %
Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 54,17 %
Anneke Jans & Maria Pepers
53,13 %
Harrie v.d.Acker & Piet v.d.Hurk
50,52 %
Uitslagen 21 september:
A-lijn:
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Mari & Nellie v.d.Vleuten
Riek Rijkers & Ben v.d.Steen
Toon & Marietje v.Schaijk
Riet & Ad Koevoets
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
B-lijn:
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
Adriaan v.d.Tillart & Cor Mollen
Harrie & Jana v.d.Acker
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
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60,00 %
58,75 %
52,92 %
52,08 %
50,83 %
50,42 %
59,03 %
58,94 %
54,86 %
54,17 %
52,08 %

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart - St
Oedenrode A d.d. 17-09-2018
Zijtaart
St Oedenrode A
Cor van Zutphen
65 36 Mart. vd Vorstenbosch 67 43
Toon Cissen
52 37 Jan vd Oetelaar
50 76
Frans van Leuken 43 69 Antoon Kluijtmans 43 34
Andre Schepers
35 43 Martien Vervoort
28 35
Tonnie van Uden 32 36 Leo van Breugel
26 23
Toon Opsteen
27 29 Jan Foolen
26 14
Rien van Tiel
28 36 Wim van Breugel
26 15
Wim Kremers
27 19 Renee Wisse
21 16
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 20-09-2018
Rien v Tiel
28 29 Jan vd Oever
18 26
Frans v Leuken
43 37 Toon Opsteen
28 13
Wim Kremers
27 32 Mies Gibbels
35 18
Frans vd Broek
20 20 Hans v Erp
66 69
Cor Coppens
22 32 Cor van Zutphen
62 34
Chris v Helvoirt
17 20 Theo vd Laar
15 10
Tonn Verbruggen 24 28 Toon Cissen
59 37
Toon Opsteen
28 20 Toon vd Oever
29 29
Wim vd Sanden
41 33 Willy vd Berkmortel 25 33
Jan de Wit
26 29 Wim Kremers
27 23
Jan vd Oever
18 13 Martien Verbruggen 70 37
Andre Schepers
36 35 Bert vd Heijden
28 17
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

VOW Senioren 22 september 2018
EVVC VR30+1
VOW VR30+1
VOW Veteranen
UDI 19
VOW Senioren 23 september 2018
VOW 1
Irene
VOW 2
Erp 4
Avanti'31 8
VOW 4
Nooit Gedacht VR2
VOW VR1
Nijnsel/TVE Reclame VR2
VOW VR2

Dames en Heren: zondag 30 september, Oisterwijkse
Vennen, pauze in Moergestel ‘’t Draaiboompje’, 80 km,
vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 3 oktober, Maximakanaal/Sluis Empel,
pauze in Empel ‘De Lachende Vis’, 78 km, vertrek 9.00
uur.
VOW Senioren 29 september 2018
16:30u
Odiliapeel
VOW Veteranen
VOW Senioren 29 september 2018
14:30u
WHV 1
VOW 1
11.30u
RKVV Keldonk 3 VOW 3
Rhode/Van Stiphout Bouw 10
11:00u
VOW 4
10:30u
VOW VR2
WEC VR1
VOW JEUGD 29 september 2018
VOW JO19-1
Avesteyn JO19-2
14:30u
Avesteyn JO17-2 VOW JO17-1
14:45u
Schijndel/DE WIT JO15-3 VOW JO15-1
13:15u
Vorstenbossche Boys JO13-1 VOW JO13-1
10:00u
VOW JO13-2M
Margriet JO13-6M
11:30u
Schijndel/DE WIT JO12-1 VOW JO12-1
10:15u
VOW JO10-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-2 10:30u
VOW JO9-1
Mariahout JO9-2G
10:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-4 VOW JO8-1 10:30u
Rhode JO7-2
VOW JO7-1M
9:30u
Olympia'18 MO17-1
VOW MO17-1
15:00u
HVCH MO15-1
VOW MO15-1
12:45u
NLC'03 MO11-1
VOW MO11-1
10:00u
het actuele programma is altijd te vinden op de VOW site:
http://vow.nl/jeugd_programma

0–1
6–1
6-3
0-7
6-1
1-7
0-1

20-jarig bestaan TV Zijtaart
Zaterdag 15 september stond bij TV
Zijtaart in het teken van het 20-jarig
bestaan van de club. In de middag
werd een mini-maxitoernooi gespeeld.
De organisatie hiervan bestond uit de
jeugdcommissie en de Kleine
Toernooien Commissie. Er waren 22
spelers op deze middag aanwezig die
zich goed vermaakt hebben. Vooral het eindspel (rond de
tafel) zorgde voor veel hilariteit. Na afloop hebben de
jeugdspelers een fles gekregen van Brabant Water. Deze
was gevuld met allerlei lekkers van de Mars. Natuurlijk
mochten de frietjes, een snack en een ijsje als toetje niet
ontbreken op deze leuke middag.
's Avonds was het de beurt aan de volwassenen. Vanaf
ongeveer 20.00 uur waren 122 gasten van harte welkom in
het paviljoen. De organisatie was in handen van de
feestcommissie en na een mooi openingswoord door onze
voorzitter is er onder het genot van koffie/thee en gebak
gestart met een leuke quiz. Veel moeilijke tot zeer
moeilijke vragen passeerden de revue. Er werd gevoeld aan
de voorwerpenronde, de plaatsnamen en de vele vragen
over de vereniging. Het fanatisme bij sommige feestganger
droop er vanaf. Uiteindelijk wist het groepje met Toos van
Stiphout, Annet Gibbels, Sonja van Hamond, Ilse Ketelaars
en Anouska vd Heijden de meeste punten te verzamelen en
mochten zij zich tot winnaar van quiz kronen.
Om 22.00 uur stond de kippenwagen klaar om iedereen te
voorzien van allerlei soorten kipsnacks. Van kipshoarma,
vleugels, spareribs tot halve hanen. Het was allemaal even
heerlijk.
De avond is supergoed verlopen. Grote dank gaat uit naar
de feestcommissie die maanden met de festiviteiten bezig
zijn geweest. Het bleef nog lang onrustig in het paviljoen en
we kunnen terugkijken op een geslaagd 20-jarig bestaan.

Uitslagen Externe Competitie
Wettenseind - Heren Vrijdag 4-0
Heren 50+ - Rackets Berghem 4-0
De Mast - Dames Vrijdag
3-1
Dames Zaterdag - HTC Son
3-1
Gemengd Donderdag 1 - Boekel 0-4
Gemengd Donderdag 2 - De Helze 0-4
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Aan alle VOW leden t/m O12 en
basisschoolleerlingen
Hallo sportievelingen!!
De herfstvakantie komt in zicht!! Dit betekent dat we
wederom een fantastische herfstactiviteit voor jullie gaan
organiseren. Niet alleen VOW leden, maar ook jullie
vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom op deze
middag. Hoe leuk is dat?
De spelletjesmiddag vindt plaats op woensdag 17 oktober
in de herfstvakantie op het VOW-terrein. Jullie worden om
13.15 uur verwacht, zodat we om 13.30 uur kunnen starten
met de fantastische activiteiten. Om 16.00 uur sluiten we de
middag af en om 16.30 uur mogen jullie ouders jullie
ophalen. Uiteraard zorgen wij tussendoor voor wat te
drinken en een gezonde snack. Zorgen jullie dan voor een
vrolijk humeur en voor een sportieve outfit? Dat is namelijk
wel handig om lekker te kunnen bewegen.
Om deel te nemen aan deze middag geef je je voor 3
oktober op door een mailtje te sturen naar vowherfstactiviteit@hotmail.com
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Vermeld in deze mail:
• Je naam
• Je leeftijd
• Voetbalt wel of niet bij VOW. Zo ja, in welk team
Je e-mailadres
• Telefoonnummer
• Eventuele bijzonderheden
Heb je nog vragen? Richt deze dan aan het hierboven
genoemde e-mailadres.
Wij zien jullie graag verschijnen op woensdag 17 oktober.
Tot dan!
Sportieve groetjes,
Petra van Gorkum, Rosanne van de Rijt en Mieke
Verstegen
Herfstactiviteit VOW

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar
die zin hebben om te gaan voetballen,
kunnen vanaf woensdagavond 26
september 2018 deelnemen aan 3
gratis proeftrainingen.
Graag vóór de start van de trainingen je aanmelden (naam
en geboortedatum) bij (voorkeur via de email):
Henriëtte Swinkels
Tel. 0413-479599
Email: jeugdbestuur@vow.nl of
henrietteswinkels@gmail.com
De proeftrainingen zijn op woensdagavond 26 september,
3 en 10 oktober 2018 van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met
Henriëtte Swinkels.
Graag tot ziens bij de trainingen van VOW!
Sportieve groeten namens VOW Voetbalzaken
Adres: Sportpark De Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht
op te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
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, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 01

D-team majoretten
STAR OF THE DAY!
Op zondag 23 september vertrokken alle groepen van de
majoretten naar Waalwijk om deel te nemen aan de 2de
wedstrijd van het seizoen.
Voor de dames van het D-team werd het een wel heel
bijzondere dag. Naast het feit dat zij een mooi puntenaantal
scoorden van 70 met hun muizendans, werden zij ook Star
of the Day!! Deze titel wordt door de jury toegekend aan
het meest opvallende, leuke en originele optreden van de
dag bij de jeugddeelnemers. Een hele bijzondere prestatie
en Yade, Floor, Madelon, Nina, Lieke, Elze, Caitlin en Britt
kregen dan ook een mooi certificaat overhandigd door de
jury. Dit team staat onder leiding van Marjan en Anne.

Het C-team, onder leiding van
Marit en Yentle, voerden hun
show Doornroosje op. Hanne,
Iris, Lynn, Madelon, Britt en
Floor behaalden 65 punten en
daarmee een mooie 2de prijs. Ze dansten goed op de
muziek en voerden al moeilijke twirls uit. Zij hadden zich
tijdens de vorige wedstrijd al geplaatst voor de Brabantse
Kampioenschappen.
Het B-team behaalde tijdens de vorige wedstrijd net niet
genoeg punten om zich te kunnen plaatsen voor de
Brabantse Kampioenschappen. Dus was er de afgelopen
weken nog extra geoefend en dat was goed te zien. De
show ging erg mooi gelijk en er werd heel netjes getwirld
tijdens het optreden op muziek van de Lion King. Vera,
Lieke, Amber, Maud, Isis, Chloe en Sara behaalden 79,2
punten! Bijna promotie voor de meiden (onder leiding van
Yvanka en Roselin), maar zeker genoeg punten voor
plaatsing voor de Brabantse Kampioenschappen.
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Ook voor het A-team was plaatsing voor de Brabantse
Kampioenschappen het doel. Hun show Beyoncé ging al
veel beter dan tijdens de vorige wedstrijd en ze behaalden
deze keer ruim 3 punten meer. Maar 78,6 punten was helaas
net niet genoeg voor plaatsing. De norm is 80 punten in de
categorie voor het team, bestaande uit: Hieke, Marit, Anne,
Yentle, Yvanka en Roselin. Maar dit biedt zeker perspectief
voor de meiden (onder leiding van Roselin en Yvanka) om
tijdens de komende wedstrijd voldoende punten te halen.
Deze volgende wedstrijd zal zijn op zondag 14 oktober a.s.
in Sporthal de Streepen in Sint Oedenrode. De wedstrijd
wordt georganiseerd door onze vereniging in samenwerking
met de Brabantse Bond. Iedereen is van harte welkom om
te komen kijken.
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commissievergadering de handen niet voor op elkaar. Maar
het kan verkeren. In de raad van 20 september werd de
motie wel aangenomen, met – breed gedragen – de
toevoeging dat het college advies bij de drie groeperingen
moet opvragen.
De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden
Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het
raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een
kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel
Nieuw grondbeleid Meierijstad biedt kans tot bouwen
te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal
Tijdens de afgelopen raadsvergadering benadrukte TEAM
Meierijstad nogmaals het belang van het kunnen bouwen in bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en
alle dorpen van Meierijstad. De raad stemde dan ook in met buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum zal aan dezelfde
situationeel grondbeleid. Dat wil zeggen: als er in een dorp strenge kwaliteitseisen (Frisse scholen en Bijna Energie
Neutraal Gebouw) voldoen als de basisschool.
geen grond beschikbaar is om te bouwen, de gemeente
We hebben nog goed gekeken of een Multi Functionele
actief over kan gaan om gronden aan te kopen zodat er
Accommodatie tot een mogelijkheid zou behoren. In een
huizen gebouwd kunnen worden. De fractie van TEAM is
dan ook blij met deze beleidswijziging en is van mening dat MFA zouden dan naast een onderwijsvoorziening ook een
gemeenschapsfunctie en zorg- en hulpverleningsfuncties in
of het nu gaat om Keldonk, Eerde, Olland, Boerdonk,
Wijbosch, Boskant, Zijtaart, Nijnsel, Mariaheide, Schijndel, het kader van het sociaal domein gehuisvest worden. Dit
was echter niet mogelijk in Nijnsel, gelet op eerdere
Erp, Sint-Oedenrode of Veghel, voor alle inwoners in
onderzoeken.
verschillende woonbehoeftes kunnen voorzien.
Bouwen moet in alle 13 kernen!
Vaststelling standplaatsenbeleid
Donderdag 20 september is het standplaatsenbeleid
Vermesting en verontreiniging bodem uit
vastgesteld. Het maximale aantal standplaatsen wat is
Duurzaamheids rapport
toegestaan wordt nu 8 in de grotere kernen en 3 in de kleine
TEAM is van mening dat het rekenkamerrapport
kernen. In het raadsvoorstel werd maximaal 6 voorgesteld,
“Duurzaamheid en Participatie in Meierijstad” voor het
maar hierdoor kwam een viskraam in Schijndel in de
overgrote deel een prima rapport is waarvan we de
problemen. Door een raadsbreed gedragen amendement,
conclusies kunnen ondersteunen. Op één punt steunen we
wat mede door TEAM werd ingediend is dit probleem nu
het rapport niet. Dat betreft het punt waarin gesteld wordt
opgelost. Ook de bewoners van Wijbosch kunnen tevreden
dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging in
Meierijstad als gevolg van de intensieve veehouderij. Daar zijn, omdat daar door het inspreken van Jack van Zutphen
van de dorpsraad het aantal werd verhoogd van 3 naar 8
worden woorden gebruikt als “vermesting”, dit geeft een
standplaatsen.
suggestieve negatieve uitstraling op onze agri sector. De
fractie van TEAM Meierijstad is dan ook samen met CDA
Indien er vragen zijn over de onderwerpen, kunnen deze
tot een voorstel gekomen om deze onjuistheden te
gestuurd worden aan info@teammeierijstad.nl of gesteld
schrappen uit het rapport.
worden aan een van ons.
Erik de Vries
Erfgoed Meierijstad
Marja vd Heijden
Erfgoed is zeer belangrijk, het draagt bij aan de identiteit
van elke kern van onze gemeente. TEAM stelde tijdens de
behandeling enkele vragen aan wethouder van den
Bogaard. De vragen waren uiteenlopend van “hoe
Prikpost in Zijtaart.
handhaven we?”, tot “wat is de rol van de
monumentencommissie?”. TEAM kijkt met vertrouwen het
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
vervolgtraject tegemoet. De eerste klap is immers een
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
(ouderwetse) daalder waard nu de verordening tijdens de
raadsvergadering van 20 september unaniem is vastgesteld. prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Invalide parkeervoorzieningen
Team Meierijstad vindt dat een parkeerkaart/plaats voor
sommige inwoners van Meierijstad onmisbare voorwaarden
zijn om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
In de commissievergadering werd door TEAM opgemerkt
dat het voorstel niet rijp was voor behandeling in de raad.
Nauw betrokkenen zoals de adviesraad Sociaal Domein, de
Stichting Toegankelijk Meierijstad en de Seniorenraad
waren niet om advies gevraagd. TEAM pleitte dus voor
uitstel. Helaas, TEAM kreeg daar in de

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Je partner of andere dierbare is gestorven.
De wereld staat stil
Rouwen om verlies,
je verlaten voelen,
er alleen voor staan
het niet meer aan kunnen.
Hoe moet het nu verder?
Verdriet vraagt om aandacht want
het kan je leven stilzetten.
Je krachten wegnemen,
het zicht op de toekomst belemmeren.
Het gemis en het verdriet toelaten.
Praten over je dierbare
en je gevoelens is belangrijk.
Het is goed als je dit kunt delen met anderen.
Praten helpt en door te luisteren
kun je voor elkaar een steun zijn.
Een ander kan je verdriet niet wegnemen.
Maar wel zeggen dat het er mag zijn,
dat je niet alleen verder moet,
dat er iemand is die luistert en meeleeft.
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die het geld binnen brengt. Mensen willen gewoon gezien
en gehoord worden, serieus genomen worden. Ik merk
nogal eens dat er partners zijn die slechts met een half oor
luisteren omdat zij de TV of hun mobieltje belangrijker
vinden. Of die tegen hun vrienden of vriendinnen vrouwonvriendelijke/man-onvriendelijke grapjes maken. Dit soort
acties krijg je meestal dubbel en dwars terug in de vorm van
andere problemen; de partner voelt feilloos aan als deze
onaardige acties stelselmatig plaatsvinden. De relatie loopt
enorme schade op door dit gedrag.
Wat is er daarom nodig? Dat men regelmatig tegen elkaar
uitspreekt wat men in elkaar waardeert. En als je vindt dat
er iets moet veranderen: vraag er gewoon om. Dus gewoon
aan de ander vriendelijk vragen of hij iets voor jou wil
doen, niet klagen dat de ander “nooit” doet waar jij op zit te
wachten. Niet klagen maar vragen!
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Paddenstoelenestafette

Korte excursies op zondag 30 september tussen 13.30
uur en 15.30 uur
De herfst is boeiend door het prachtige
kleurenspel van afstervend blad. Zeker
zo interessant is echter het schimmelrijk:
Op zaterdag 13 oktober is er een bijeenkomst voor
paddenstoelen die er gisteren nog niet
rouwenden in de pastorie van de Lambertuskerk
waren en vandaag plotseling volop te
in Veghel, Burg. de Kuijperlaan 1 om 10.00 uur. Je ontmoet
ontdekken zijn!
daar andere rouwenden en krijgt informatie over een
Vanaf de parkeerplaats van café de Boswachter,
lotgenotengroep die (bij voldoende deelname) in november
Gemertsedijk 10 in Erp vertrekt er vanaf 13.30 uur elke 15
van start zal gaan.
minuten een IVN natuurgids voor een korte
Je bent van harte welkom en neem gerust iemand mee
paddenstoelenexcursie van ongeveer 45 minuten in het
aangrenzend bos ’t Hurkske.
’t Hurkske is een rijk paddenstoelenbos met paddenstoelen
in allerlei vormen en maten, die lekker ruiken of juist
stinken, met plaatjes, gaatjes of stekeltjes; de IVN gidsen
nemen u mee in de wonderlijke wereld van paddenstoelen.
Ik voel me niet gewaardeerd….
Een spiegeltje is handig om onder de paddenstoelen te
Bij relatieproblemen is de meest voorkomende klacht, die
kunnen kijken. De excursies zijn ook geschikt voor
overigens niet direct op tafel komt: “Ik voel me niet
gewaardeerd”. Vaak wordt deze zin in eerste instantie door kinderen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u
in de stemming blijven, in de Boswachter serveren ze
mevrouw uitgesproken, maar als we even verder praten
blijkt vaak dat beide partners zich niet gewaardeerd voelen. bospaddenstoelensoep.
Voor meer informatie: Karin Koppen, tel. (0413) 21 02 16
Vrouwen zitten over het algemeen dichter bij hun
gevoelens en benoemen het nèt wat sneller. En waardering of www.ivn-veghel.nl.
is eigenlijk iets wat we allemaal nodig hebben. Gewoon…
om wie je bent… om wat je betekent voor de ander…. En
voor je gezin. En het mooie is dan ook, dat we vaak in het
eerste gesprek al zien dat er wèl waardering is voor elkaar,
maar dat we onze waardering verpakken met heel negatief
materiaal: kritiek en gemopper. Iemand zei: mijn vrouw kán
er heel mooi uitzien! Ze kón het wel, maar ze deed het niet
vaak genoeg…. Zo zag hij dat. Toch zie je vaak dat bij
relatieproblemen men elkaar als ouder nog wel waardeert.
Men zegt soms: “hij is de beste vader die er is” of “ik kan
me geen betere moeder voor de kinderen wensen”. Als dat
geen waardering is! Maar men wil ook graag gewaardeerd
worden als partner. Ik zeg het heel onvriendelijk want vaak
voelt men zich slechts de kok, de huishoudster of degene
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