Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s
Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Woensdag 24 oktober vindt in Zijtaart de kledinginzamelingsactie plaats van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt uw gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel (geen kussens) in gesloten plastic zakken tot 12.00 uur afgeven bij de
volgende adressen:
T. v. Kasteren, Biezendijk 26
J. v .Boxmeer, PaterVervoortstraat 18
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar o.a. naar een ontwikkelingsproject
van Cordaid Mensen in Nood in Centraal Afrikaanse Republiek. En overal ter wereld
waar natuurrampen plaats vinden.
Help mee met uw oude textiel: dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan
Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas helpen.
Afgelopen tijd is de organisatie meerdere malen geconfronteerd met mensen die zeggen
namens Sam's Kledingactie kleding op te halen. De chauffeur én de bus van Sam's
Kledingsactie dragen het logo van de organisatie.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de nieuwe projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar( 073) 687 10 60.
De kledingsactie van april jl. heeft bijna 1300 kg aan kleding opgebracht.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 oktober 10.30 uur Eucharistie Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven en overl.ouders van de Ven- Aarts; Annie van de Ven- van
Zutphen; Piet en Cisca van Lankvelt- Aalders en overl.familieleden; Jaargetijde An
Thijssen- van der Heijden; Johan en An Thijssen- van der Heijden; Overl.ouders Piet en
Tonny van Heeswijk- van den Acker; Overl.ouders van den Acker- Vervoort; Broeder
Christinus van den Acker; Jaargetijde Jan Schoenmakers; Jan en Johan Schoenmakers en
overl.familieleden; Wim van Schaijk; Uit dankbaarheid.
Overleden: Jan van Hastenberg in de leeftijd van 66 jaar.

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

Stem bij de Rabobank Clubkas Campagne
op de Zijtaartse Verenigingen!

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.

Iedereen die lid is van de Rabobank heeft afgelopen een
stembiljet ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne.
Wij vragen aan iedereen om met de 5 stemmen die je mag
uitbrengen je steun te betuigen aan de vereniging die jij een
warm hart toedraagt.
Elke stem is geld waard en iedere vereniging heeft een goed
doel om dat goed te besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen door
tot en met 19 oktober via internet te stemmen met uw
stempas. Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet?
Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp en laat uw
bijdrage aan ons niet verloren gaan.

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: Grijs/beige damesvest maat m voor
Dorpscafé. Afhalen bij Raaijmakers Drukwerk

Donderdag 11 oktober is

Mari van Berkel
op 67 jarige leeftijd overleden.
Familie van Berkel

De deelnemers
In 2018 hebben zich 17 Zijtaartse verenigingen aangemeld
waarop u kunt stemmen:
• MC Straal Open
• CV De Reigers
• De Vroolijke zangers
• Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
• EGZ (Evenementen Groep Zijtaart)
• EHBO Zijtaart
• KBO Zijtaart
• Jong Nederland Zijtaart
• Popkoor Vivace
• Ruitersport Zijtaart
• Sint Cecilia Zijtaart
• TV Zijtaart
• VOW-Promotion
• WTC Zijtaart
• Z.O.V. Zijtaart
• Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
• Zijtaartse Toneelvereniging
Helaas is eerder door de Rabobank een incomplete lijst
aangeleverd, waardoor MC Straal Open in voorgaande
berichten over de actie onterecht niet vernoemd is als
deelnemende vereniging.
Een compleet overzicht van de bestedingsdoelen per
vereniging vindt u op de stempagina:
www.clubkascampagne.nl/udenveghel
Vergeet niet te stemmen; want u gooit geld weg waarmee
wij met onze verenigingen ons dorp bloeiend kunnen
houden!!!!
Bedankt voor uw stem!
Namens de deelnemende verenigingen
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KBO
AGENDA
Maandag 22 oktober 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 22 oktober 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 23 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 23 oktober 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 23 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 23 oktober 14.00 uur Line dansen
Woensdag 24 oktober 13.30 uur Keezen
Donderdag 25 oktober 09.00 uur Wandelen
Donderdag 25 oktober 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 25 oktober 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 25 oktober 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 26 oktober 13.30 uur Bridgen
Door omstandigheden kunnen we in oktober helaas geen
filmmiddag organiseren.
KAARTEN
Uitslagen van 11 oktober:
Jokeren: Tiny v.Kasteren
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs: Ciska Coppens
Rikken: Riek v.d.Heijden
Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs: Bert Vissers
Loterij: Mien Ketelaars

104 pnt.
74 pnt.
20 pnt.
73 pnt.
54 pnt.
-1 pnt.

Uitslagen van 15 okober:
Jokeren: Maja Rovers
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
Rikken: Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Willy vd.Berkmortel
Loterij: Annemieke v.d.Linden

124 pnt.
56 pnt
16 pnt.
90 pnt.
68 pnt.
-40 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 9 oktober:
A-lijn:
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
Toon & Marietje v.Schaijk
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Bert & Diny Kanters
Gerard Bekkers & Hanny Habraken
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
Mien Vissers & Petra v.d.Hurk
Cees & Riet v.Hout

56,67 %
55,42 %
54,17 %
53,75 %
53,33 %
52,92 %
52,50 %
51,67 %
50,83 %

B-lijn:
Chris & Christien v.Helvoirt
Piet & Toos Reijbroek
Ad Koevoets & Sjan Kanters
Hein & Jo de Wit
Adriaan vd.Tillart & Marietje vd.Wijgert
Rob & Lilian Harbers
Harrie v.d.Acker & Piet v.d.Hurk

61,46 %
58,13 %
55,94 %
55,21 %
54,48 %
54,06 %
50,00 %

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

Kaassouffle € 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
Promotie naar de A-lijn:
Chris & Christien v.Helvoirt
Ad Koevoets & Sjan Kanters
Anneke Jans & Maria Pepers

55,76 %
53,61 %
52,73 %

Degradatie naar de B-lijn:
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Jo Verhoeven & Jo v.d.Tillaart

45,65 %
44,15 %
40,86 %

Uitslagen 12 oktober:
A-lijn:
Rien & Helma v.d.Heuvel
Jan Rijkers & Cor Mollen
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Chris & Christien v.Helvoirt
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Bert & Diny Kanters

58,33 %
57,92 %
57,50 %
55,00 %
55,00 %
51,25 %
50,83 %

B-lijn:
Harrie & Rina v.Berlo
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
Mien Vermeulen & Huub v.d.Heuvel
Mies & Joke v.d.Burgt
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert

61,81 %
61,11 %
59,44 %
52,92 %
50,00 %
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 11-10-2018

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Breugel A d.d. 08-10-2018
Frans van Leuken
Andre Schepers
Mies Gibbels
Tonnie van Uden
Toon Opsteen
Jan de Wit
Cor Coppens
Jan vd Oever

43
35
36
32
27
24
20
20

38 - Theo van Eck
34
30 - Hans Habraken
34
37 - Johan Meulendijks 26
40 - Carel de Beer
25
28 - Jan van Eck
21
26 - Jan vd Avoort
21
22 - Jan vd Avoort
21
11 - Harrie Sanders
18
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34
12
18
26
21
18
20
17

Willy Henst
Chris van Helvoirt
Willy vd Berkmortel
Bert vd Heijden
Theo vd Laar
Frans v Leuken
Tonn Verbruggen

Rien v Tiel
Cor Coppens
Toon Nelissen
Frans vd Broek
Toon Cissen

24
17
25
28
15
43
24
28
22
32
20
59

42 - Mies Gibbels
35
20 - Cor van Zutphen 62
20 - Andre Schepers 36
20 - Toon vd Oever
29
17 - Hans v Erp
66
53 - Martien Verbruggen 70
24 - Piet vd Hurk
34
33 - Toon Opsteen
28
20 - Wim vd Sanden 41
23 - Tonnie van Uden 32
19 - Wim Kremers
27
43 - Jan vd Oever
18

44
37
38
53
46
64
19
22
22
16
37
13

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 04

17 okt. 2018 – 24 okt. 2018

pagina 5

VOW Jeugd 24 oktober 2018
Avanti '31 JO12-2 VOW JO12-1
18:45u
het actuele programma altijd te vinden is op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 20 oktober 2018
16:30
VOW Veteranen
VOW Senioren 21 oktober 2018
14:30
VOW 1
12:00 Rhode/Van Stiphout Bouw 4

18 oktober Inloopavond beheer
openbare ruimte
Op donderdag 18 oktober is er een inloopbijeenkomst over
het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in
Meierijstad. Het gaat dan om groen, wegbeheer, zwerfafval,
straatmeubilair, water & riolering, onkruidbestrijding etc.
Onderhoudsniveau’s
Samen met de dorps- en wijkraden en andere partijen is de
afgelopen periode al voorwerk gedaan. Daaruit is voor de
verschillende kernen binnen Meierijstad een voorlopig
beeld gekomen van de gewenste onderhoudsniveau’s. Die
presenteren we op de inloopavond.
Nu geven we ook andere inwoners de gelegenheid aan te
geven hoe zij erover denken. We willen graag weten wat u
belangrijk vindt voor de kern waar u woont.
Locatie en tijd
De bijeenkomst vindt plaats in het bestuursgebouw,
Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. U bent
tussen 19.30 uur en 21.30 uur van harte welkom om binnen
te lopen op een tijdstip dat u schikt.

SCMH
SPV 1
VOW 2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 13 oktober 2018
Venhorst
VOW Veteranen
VOW Senioren 14 oktober 2018
RKVV Keldonk 1 VOW 1
Avanti'31 4
VOW 3
VOW 4
Ollandia 3
MVC VR1
VOW VR1
VOW VR2
WHV VR1

0-4
4-1
1-2
1-2
7-2
3-2

Uitslagen Externe Competitie
De Helze - Mix Zijtaart 2
Mix Zijtaart 1 - Elsendorp
Mix Vrijdag - De Vlijmd

3-1
0-4
2-2

SPORTAGENDA

Heren 50+ - 't Slotje
Heren Vrijdag - Coevering

2-2
2-2

W.T.C. Zijtaart

Genneper Parken - Dames Vrijdag
Goirle - Dames Zaterdag

2-2
2-2

Dames en Heren: zondag 21 oktober, Sluitingsrit, vertrek
9.00 uur.
Senioren: woensdag 24 oktober, Afsluitingstocht,
pauze in Oirschot, 50 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 20 oktober 2018
VOW JO19-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO17-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO15-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO13-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO13-2M
vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO12-1 thuis VOW JO12-1 Blauw Geel '38/
JUMBO JO12-1
9:30u
VOW JO10-1G vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO9-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO8-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW JO7-1M vrij
inhaalprogramma
VOW MO17-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW MO15-1 vrij
beker/inhaalprogramma
VOW MO11-1 vrij
beker/inhaalprogramma
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Zonovergoten herfstactiviteit
“The Hike” weer geslaagd!
Het weekend van 12 t/m 14 oktober
stond in het teken van wandelen,
zwemmen, bosspellen en bovenal
heel veel gezelligheid. Vorig jaar
noemden we The Hike al gekscherend het tweede
zomerkamp van dat jaar, en ook dit jaar hebben we het
weekend in korte broek en T-shirt doorgebracht
dankzij het prachtige weer.
Ruim 20 junioren en senioren werden op vrijdagavond
gedropt op een, voor hen, onbekende locatie. Met
behulp van een rebus ontcijferden ze de locatie voor de
komende twee dagen en nachten. De route werd via
de (soms digitale) kaart uitgestippeld en daarmee ging
de wandeling richting de blokhut van Jong Nederland
Asten van start. De leiding kwam halverwege de route
langs met lekkere peperkoeken en goed verwarmde
chocomel. Toen de groepen de blokhut hadden bereikt
werden de bedden klaargelegd en werd er gezellig
gekletst bij de open haard.
De blokhut stond aan de rand van de bossen, dus
zaterdagochtend was dit het speelveld voor Levend
Koehandel. Met name de kippen en ganzen werden
door de teams flink boven de marktwaarde geveild.
Daarna was het tijd voor Belgisch verstoppertje: Eén
lid verstopt zich en alle kinderen moeten hem gaan
zoeken. Wanneer het lid wat verstopt zit door iemand
wordt gevonden, moet die persoon er óók bij gaan
zitten. Degene die als laatste het verstopte lid
gevonden had, moest zich in de volgende ronde verstoppen.
De middag werd gestart met een korte wandeling naar het
subtropisch zwembad. De glijbanen
werden uitvoerig getest door de junioren
en senioren, en ook het bubbelbad
zorgde voor veel plezier.
Bij terugkomst in de blokhut stond er al
een bordje soep klaar en er werd
gesmuld bij de pannenkoeken die
gebakken waren door onze vaste kookstaf (Agnes en
Gerard Hovens). De kinderen werden daarna in teams
verdeeld om landen van elkaar te veroveren in het spel
Levend Risk (met een spetterende hoofdprijs: op de foto
mogen met de enige echte Amy van Asseldonk en Danny
van Dijk). Een land kon veroverd worden door een
ander team te verslaan met o.a. quizvragen, uitbeelden
en steen-papier-schaar. De avond werd afgesloten met
ranjapong en gezelschapsspelletjes.
Zondagochtend hebben de junioren en senioren in
recordtempo hun spullen ingepakt en de blokhut
schoongemaakt. Rond half 11 werden de groepen
gedropt en in de stralende zon liepen ze weer terug
naar Zijtaart. De leiding heeft van het weekend
genoten, en wij hopen de kinderen ook!

Groetjes, Jong Nederland Zijtaart
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(bijna) Volle maan wandeling in Meierijstad
In het kader van de nationale activiteit: “nacht van de
nacht” organiseert IVN –Veghel op zaterdagavond 20
oktober een avondwandeling in het Lijnt. Tijdens de
spannende tocht in het donker zal aandacht zijn voor de
beleving van de natuur in het duister en de aanpassingen
van de zintuigen aan deze beperkende omstandigheden.
In het Lijnt zal een tocht worden gewandeld door de
donkerste stukjes van Veghel. Het is erg moeilijk om echt
donkere plekken te vinden in onze omgeving. Industrie,
straatverlichting, tuinverlichting en verlichting van kassen
vormen een altijd durende vorm van lichtvervuiling,
waardoor de natuur van de nacht verstoord wordt. Wij
mensen zijn er ook niet meer aan gewend om in het donker
te bewegen. Deze tocht geeft iedereen de kans eens te
beleven hoe het is als er GEEN verlichting is en je ook geen
zaklantaarn kunt gebruiken. De enige verlichting zal de
bijna volle maan zijn. Als het helder is tenminste... U zult
versteld staan hoe sterk de aanpassing kan zijn van uw
eigen zintuigen aan de donkere omstandigheden. Wij
mensen staan wat dat betreft nog dicht bij de natuur.
De tocht is geschikt voor grote en kleine mensen.
20:00 uur verzamelen bij het Stadhuisplein voor carpoolers.
20:20 start wandeling.
Startplaats: Schaapsdijk, 5741 RK Laarbeek (dit is de
grensplaats van Meijerijstad met Laarbeek/Mariahout).
Breedtegraad:51.562743 | Lengtegraad:5.584618
Op de volgende site kun je het adres vinden:
https://www.gps-coordinaten.nl/
Zorg voor stevige laarzen/ schoenen en warme kleding. De
tocht duurt tot ± 22.00 uur.
Wie durft het duister te trotseren?????
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Majorettenwedstrijd in St.Oedenrode
zeer succesvol!
Wat een mooie wedstrijd hebben we op zondag 14 oktober
mogen organiseren voor de Brabantse Bond van
muziekverenigingen. Een wedstrijd die vlekkeloos verliep
dankzij de vrijwilligers die geholpen hebben. En dan maakt
het de dag nog leuker als er ook prachtige resultaten
worden behaald door onze eigen deelnemende teams.
Ons A-team nam afgelopen zondag deel met maar één doel:
zich plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen. Er
was de afgelopen weken weer hard getraind o.l.v. Yvanka
en Roselin. Het verlossende woord kwam tijdens de
prijsuitreiking: 80,6 punten! Dit betekent dat we met alle
vier onze teams mogen gaan strijden voor een podiumplek
op de Brabantse Kampioenschappen op zaterdag 3
november in Waalwijk.
Ons B-team had zich al geplaatst op een vorige wedstrijd
waardoor de spanning er een beetje af was. Ontspannen

17 okt. 2018 – 24 okt. 2018
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lieten zij hun Lion King show zien aan de jury en het
publiek. Zij behaalden een mooi resultaat met 73,2 punten.
Het C-team moest het vandaag helaas met 1 meisje minder
doen, maar zij hadden met Yentle en Marit goed getraind
op de aanpassing van de show. Zij behaalden met hun show
op muziek van Doornroosje 66,2 punten.
Tot slot werden onze jongste leden van de vereniging deze
dag wederom bekroond met de titel: ‘Star of the day’. Wat
een plezier straalden zij uit tijdens hun muizendans o.l.v.
Anne en Marjan. Zij kregen 72,8 punten van de juryleden.
Wat zijn we trots op deze geweldige resultaten van onze
teams!!

Toertocht Motorclub MCV
Zondag 21 oktober wordt de In ‘t Vet rit van motorclub
MCV verreden. Deze laatste rit van het seizoen gaat via
Duitsland en Arcen terug naar Mariaheide. De toertocht is
ca. 175 km lang. We rijden in kleine groepjes en ontmoeten
elkaar weer tijdens een koffiestop. Wil je een keer met ons
meerijden, stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl. We zullen je dan de route
digitaal doorsturen. D’n Brouwer (Dobbelsteenplein1 in
Mariaheide) is vanaf 9:30uur open voor koffie en we
vertrekken om ca. 10:00 uur.
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Team Meierijstad opent deuren voor
para-commercie
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Geen passende horecalocatie? Dan
feest in buurt- of dorpshuis

CDA Meierijstad is
buitengewoon blij met nieuw
beleid voor feesten en partijen in
dorpen waar geen passende
horeca is gevestigd. Hierdoor
hoeven bruiloften en koffietafels
niet meer kilometers ver van huis
te worden gegeven, maar kan het gewoon in eigen
dorp.
Coen Hendriks van de CDA-fractie legt uit: “Voor de
fusie konden de inwoners van bijvoorbeeld Keldonk of
Boerdonk, geen grote partij geven omdat daar geen
passend horecabedrijf is. Wel is er in beide dorpen een
ontmoetingscentrum met zaalruimte, maar om reden
van oneerlijke concurrentie was dat daar niet
toegestaan. Dat is nu anders en daarmee een extra
impuls voor de leefbaarheid.”
Met deze aanpassing in de Algemene Plaatselijke
Verordening zijn de mogelijkheden voor partijen van
persoonlijke aard goed geborgd. Per jaar en met een
verplichte melding vooraf, mogen er 3 dagen
commerciële activiteiten (zoals bruiloften en jubilea)
in een paracommerciële instelling (o.a. buurt- en
dorpshuizen) plaatsvinden. Hier bovenop mogen onder
bepaalde omstandigheden bijeenkomsten van
persoonlijke aard gevierd worden. “En dan gaat het
dus om de wensen van eigen inwoners en om
Raad wil duidelijke kaders
bijeenkomsten met een bijzonder karakter.
In dezelfde raadsvergadering waren het rapport
Bijkomende afspraak is tevens dat, indien relevant,
Toegang en de strategische visie Sociaal Domein
overleg heeft plaatsgevonden met de commerciële
belangrijke agendapunten die ook al tijdens de
horeca. Een bruidspaar heeft daarmee altijd de
commissievergadering van 4 oktober jl. aan de orde
mogelijkheid om in eigen dorp een feestje te bouwen.”
waren geweest. Toen had er zich al een lijn
afgetekend: de stap van visie, direct naar de uitvoering Met de harmonisatie van beleid, gerelateerd aan de
werd raadsbreed te groot geacht. Alle fracties hadden Meierijstadfusie, dienen voor 1 januari 2019 in de
APV bepalingen over paracommerciële inrichtingen te
bij beide items de nodige kritische vragen, maar
zijn opgenomen. Dat gaat hiermee gebeuren. Daarbij
duidelijk was dat, als de raad door een extra
worden ook de schenktijden aan de openingstijden
kaderstellende beleidsnota (dat via een amendement
gekoppeld en heeft verantwoord alcoholgebruik een
werd toegevoegd) zijn invloed kon behouden, de
belangrijke plek in de afspraken. Activiteiten in relatie
beiden raadsvoorstellen werden goedgekeurd.
tot carnaval en de kermis blijven toegestaan in de
TEAM was niet alleen tevreden met die uitslag.
buurt- en dorpshuizen.
TEAM was ook blij met de toezeggingen van de
Coen Hendriks van de CDA-fractie: “Door het goed
wethouder in de commissievergadering op onze
verlopen participatieproces waarin ook Horeca
vragen. Er komt meer aandacht voor privacy,
Meierijstad vertegenwoordigd was, hebben we samen
onafhankelijke cliëntondersteuning en
met alle participanten de leefbaarheid in de kleine
vrijwilligerswerkbeleid.
De kaderstellende beleidsnota wordt in de eerste helft kernen nog beter weten te borgen. Complimenten voor
van 2019 aan de raad aangeboden.
alle deelnemers!”
Tijdens de
raadsvergadering van
11 oktober jl. gaf de
fractie van Team
Meierijstad aan dat
verenigingen en wijken dorpshuizen
behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent paracommerciële activiteiten. Team had veel informatie
opgehaald bij de belanghebbenden en wist deze op een
goede manier te vertalen naar concrete vragen aan de
wethouder. De wethouder deed tijdens de
raadsvergadering de toezegging om een duidelijke
handzame instructie voor de verenigingen, wijk- en
dorpshuizen beschikbaar te stellen.
Daarnaast stelde Pascal Timmers namens de fractie
van Team Meierijstad vragen over de concrete
aanvullende mogelijkheden om, naast drie vrijgestelde
dagen, meer activiteiten te mogen organiseren om de
vitaliteit van hun vereniging of gemeenschapshuis te
behouden. Ook hierop gaf de wethouder aan dat er
genoeg mogelijkheden zijn voor para-commerciële
activiteiten. Tevens zal er medio 2019 een evaluatie
plaats vinden, waar de sportraad en de verenigingen bij
betrokken worden.

Erik de Vries
Marja vd Heijden
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Interpunctie
Verlies of andere trauma’s
Verlies is niet alleen verlies vanwege een overlijden, maar
kan ook zijn: verlies door een scheiding. Je verliest als kind
niet je vader of moeder, maar wel het normale gezinsleven
waarin papa of mama “er gewoon zijn…”. Zo is het voor
kinderen belangrijk dat ouders hun eigen trauma’s goed
“verwerkt” hebben, zodanig dat de kinderen daar niet mee
belast worden. Zij krijgen hun eigen klappen wel, en nee,
dat kun je niet voorkomen. Hoe kunnen kinderen last
krijgen van de trauma’s van hun ouders? Iedereen heeft in
zijn jeugd wel kleinere of grotere trauma’s meegemaakt.
Misschien een broertje of zusje overleden? Of een
ziekenhuisopname die wonden veroorzaakte? Een vader in
de bijstand? Een moeder met psychiatrische kwetsuren?
Daar heb je last van gehad als kind. Het overkwam je, je
kon er niks aan doen, en vaak werd er (te) weinig aandacht
aan besteed. Wat je niet zelf verwerkt komt bij je kinderen
terecht, ook al doe je nog zo je best. Dat zeg ik niet alleen,
dat zeggen allerlei grote pedagogen en psychologen. Dat
gaat om kleinere dingen, maar zeker als je ernstige dingen
hebt meegemaakt, worden deze wakker gemaakt als je iets
soortgelijks meemaakt in je huidige situatie. Voorbeeld: je
zusje was geneigd over je te moederen. Als iemand dat nu
probeert, reageer je zeer geïrriteerd. Om je kind adequaat te
kunnen helpen bij moeilijke situaties (bv. in een
echtscheiding) kan het belangrijk zijn om je eigen
verlieservaringen uit je jeugd eens onder de loep te nemen,
niet zozeer om daarvoor uitgebreid in therapie te gaan
(maar soms is dat wél verstandig). Onderzoeken en
aandacht geven aan je eigen trauma’s (zonder erin te blijven
hangen). Wat heeft het met je gedaan? Ben je ervan
genezen? Hoe kun je daar sterker in worden. Je
gedragsrepertoire uitbreiden, zodat je kinderen daarvan
kunnen profiteren, maar ook jijzelf. Je wordt er een
completer mens door.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

1e Voorronde Openveldfeest
bandwedstrijd.
Nederland waterland, Nederland bruggenland.
Hangbruggen, draaibruggen, boogbruggen. Meierijstad
heeft bijzondere exemplaren. De stropdas en boekenbrug
bij Fabriek Magnifique, de Erpse Omnipark-brug en
natuurlijk heel veel Ver-bruggen.
BreakOut heeft zijn eigen Ver-bruggen, lichttechnicus
Freek. De overgang van analoog naar digitaal ging hem een
stap te ver, daarom een stap terug, van achter naar voor de
bar.
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BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands,
organiseert dit najaar de 12e editie van de Openveldfeest
bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om
twee plaatsen voor het Openveldfeest, het 2-daagse Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur, zang, dans en muziek.
De 1e voorronde is zondagmiddag 21 oktober met de
volgende bands:
•

•

•

•

Echo Empire, five guys making music, five guys
making groovy, melodic rock-music, and they fucking
love it! Tight grooves mixed with catchy melodies and
ambient sounds.
The Hangman, a four-piece band combines punk-like
sound with a dark vocal, creating a recognizable
sound with every now and then almost happy guitar
themes.
Plus Thirty One inspired by bands like ‘The Foo
fighters’, ‘Muse’ and Nirvana. This mix of sound,
combined with the amazing vocalist voice, makes it a
great sounding band.
White Feather, een instrumentale hardrock band
bestaande uit vier studenten uit de regio Eindhoven.
Harde, groovende en catchy riffs, die naadloos op
elkaar aansluiten.

Weer een programma met verschillende muzikale stijlen,
volop variatie voor de muziekliefhebbers uit Erp en
omgeving. We beginnen om 14.00 uur in het Jeugd en
Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp en de entree
is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands
kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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Heel veel BAD EENDJES gevraagd !!

Beste mensen,
Wij zijn op zoek naar vele BAD eendjes welke wij voor een
activiteit willen gaan gebruiken!
Wie heeft er eendjes liggen en wil deze aan ons kwijt ?
Onder de carport van Keslaerstraat 59 staat een bak waarin je de BAD eendjes kunt
inleveren, en ook op het sportpark van VOW mag je ze afgeven.
ALLE EENDJES HELPEN
Alvast heel erg bedankt !!
Namens de activiteiten commissie van V.O.W.

