Zaterdag 3 november Natuurwerkdag Vresselsbos;
aan de slag rond de vennen
Op zaterdag 3 november wordt bij natuurgebied Vresselsbos in Nijnsel van 10.00-15.00 uur
de Natuurwerkdag georganiseerd. Dit jaar gaan we aan de slag rond de vennen. We gaan
planten en dieren een handje helpen door dennen en berken weg te zagen. Ook gaan we
kleine stukjes heide plaggen en heide maaisel verspreiden. Speciaal voor kinderen is er een
vennen expeditie. Jong en oud is van harte welkom om de handen uit de mouwen te steken.
Hulp aan de vennen
Om 10.00 uur starten we met werken rond het ven Hazenputten. Onder leiding van de
boswachter van Staatsbosbeheer worden allerlei boompjes aangepakt. Het wegzagen of
trekken van boompjes vergroot de openheid op en rond de ven oevers en daarmee het
leefgebied van planten en dieren die afhankelijk zijn van veel zonlicht. Talloze vogels,
vlinders, libellen, veenmossen, reptielen en amfibieën profiteren hiervan. Ook worden
plaatselijk stukjes heide geplagd en wordt heide gemaaid. Dit maaisel wordt vervolgens
verspreidt op kale delen, waar we nieuwe heide een kans willen geven.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 28 oktober 10.30 uur Allerheiligen Eucharistie Pater Issag Jesudass
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van de Wijgert (vanw.verjaardag); Riek van Zutphen- Daniëls; An
Thijssen- van der Heijden (nms. de buurt); Harrie van der Heijden (nms. de buurt); Karel
Bekkers (nms. de buurt); Overl.ouders van Asseldonk- van Kessel en overl.familieleden;
Overl.ouders van Uden- van Stiphout en zonen Albert en Janus.
12.00 uur Doop: Kaij, zoon van Mark en Ingrid van de Ven- Jansen in het bijzijn van de
communicanten.
Vrijdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het Gemengd Koor
Tijdens deze viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk
herdacht.

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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Vennen expeditie voor kinderen
Altijd al willen weten welke dieren er in het ven leven?
Speciaal tijdens de Natuurwerkdag geeft HeemNatuurgroep Sint-Oedenrode een vennen expeditie waar
kinderen van verschillende leeftijden zelf waterdieren
kunnen scheppen. Ontdek hoe divers het leven is in het ven
en geniet van de prachtige waternatuur. Trek wel laarzen
aan of waterdichte schoenen, zodat je de natte natuur kunt
trotseren.
Lunch in het open veld
Voor deelnemers die de gehele dag komen helpen, staat om
12.30 uur een heerlijke lunch klaar in het open veld. Buiten
smaakt het eten en drinken extra lekker. Geniet van de
mooie omgeving en de gezelligheid.
Meedoen en aanmelden
Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar zijn -onder
begeleiding- welkom om aan de slag te gaan. Aanmelden
via: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/vresselsbosmeierijstad Deelname is gratis. Parkeren is mogelijk aan de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan het Hei-eind in
Nijnsel. Op zaterdag 3 november verzamelen we op de
parkeerplaats aan het Hei-eind om 10.00 uur. De
Natuurwerkdag in Vresselsbos wordt georganiseerd door
Staatsbosbeheer, in samenwerking met Heem-natuurgroep
Sint-Oedenrode en IVN Sint-Oedenrode.
Achtergrondinfo
Vresselsbos telt zo’n 300 hectare en worden beheerd door
Staatsbosbeheer. Je vindt er bijzondere vennen, heide en
bossen. Er komen allerlei bijzondere planten en dieren voor
zoals de zeldzame speerwaterjuffer, heikikker,
levendbarende hagedis, klokjesgentiaan en lavendelheide.
Ook vindt je er allerlei bijzondere veenmossen. Help mee
tijdens de Natuurwerkdag, waardoor het leefgebied van
deze flora en fauna wordt verbeterd.
Beheer
Er is door Staatsbosbeheer hard gewerkt aan het verbeteren
van geleidelijke overgangen rond de diverse vennen, naar
de omliggende heide en het bos. Ook is in het centrale deel
van het natuurgebied een raster geplaatst, waar Schotse
hooglanders grazen. Door deze werkzaamheden kunnen
dieren zich beter verplaatsen tussen onder meer de
Hazenputten en Oude putten. De afgelopen jaren hebben
veel bijzondere planten en dieren zich daardoor
gehandhaafd of zelfs uitgebreid zoals heikikker, veenpluis,
dopheide en kleine veenbes.

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.
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Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de vele kaarten en
felicitaties die wij mochten ontvangen
met ons 50-jarig huwelijksfeest.
Jan en Tiny van Boxmeer
Kinderen
Kleinkinderen

Bezoekje aan Pater van Delden
Afgelopen donderdag hebben we een bezoekje gebracht aan
de Paters van de H. Harten in Teteringen. We werden
hartelijk ontvangen door Pater Ben van Delden, die sinds
begin augustus in Teteringen woont. Hij heeft het er goed
naar zijn zin en met zijn gezondheid gaat het naar
omstandigheden redelijk. Hij is met zijn gedachten nog
regelmatig in Zijtaart en hij vroeg ons om iedereen de
hartelijke groeten over te brengen. Bij deze!
Jeanne en Piet van den Tillaart
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BEGINNEND VANDALISME
TIJDIG VOORKOMEN
De afgelopen dagen zijn er diverse keren rotjes afgestoken
op het terrein achter het dorpshuis. Brandende rotjes zijn in
de afvalbakken gegooid en op de speelplaats van de school
lag veel afval.
Afgelopen zondag en maandagnamiddag zijn er pogingen
gedaan tot brandstichting in de Mariakapel.
Brandende kaarsen zijn omgegooid, men heeft geprobeerd
het schrift in brand te steken en kleine foldertjes zijn
verbrand. Deze vormen van vandalisme kunnen grotere
gevolgen krijgen als dit niet stopt.
Daarom vragen wij ouders, als zij iets van hun kind(eren)
vernemen hierover en anderen die iets hebben gezien of
hebben vernomen dit te melden bij zuster Germana (tel. 36
21 11), Pater Thijssenstraat 27 of bij Ad van Nunen (tel. 35
00 87) Pater Thijssenstraat 26.
We willen vanzelfsprekend voorkomen dat aan de mooie
Mariakapel schade wordt aangericht. Vandaar deze oproep.
Bestuur Mariakapel Zijtaart

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Zondag 28 oktober
Paddenstoelenwandeling
Na de zomer beginnen de nachten wat kouder te worden en
de bladeren weer te verkleuren. Voor de dieren is dit een
teken om zich weer voor te bereiden op de winter. Voor de
vogels betekent dit dat ze veel moeten eten om reserves op
te bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad
aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms
warme weer schieten er verschillende paddenstoelen uit de
grond. Om te bekijken welke paddenstoelen er zijn in het
bos, gaan we zondag 28 oktober op pad. Zorg daarom dat
je om 10:00 uur aanwezig bent bij Het Klooster. We
vertrekken met de fiets naar ‘t Lijnt.

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

Bamischijf € 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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Een bijzonder Onderonsje
Voor één keer doen we een extra oproep!
Op maandag 5 november hebben we
in het Onderonsje een bijzonder
gastspreker uitgenodigd en wel onze
eigen pater Issag. Waarom zo
bijzonder? Omdat wij weten dat de
pater uit India komt en daar zijn
opleiding
heeft
genoten
en ook omdat hij binnenkort
naar zijn eigen land op
vakantie gaat. Het leek ons
een mooie gedachte om hem
daarom een podium te geven
en een financiële
ondersteuning mee te geven.
Pater Issag is kapelaan in de
Franciscus-parochie en
verzorgt de gebedsdiensten in onze eigen Zijtaartse Heilige
Lambertuskerk. Hij vertelt heel graag over zijn land van
herkomst en over zijn weg naar het priesterschap. Wat heeft
hij allemaal beleefd en wat kan hij ons
vertellen over het land India en de
mensen daar. Het Onderonsje is altijd
voor iedereen, maar we kunnen ons
voorstellen dat er voor deze gelegenheid
extra belangstelling is, dus niet alleen
voor KBO-leden. Iedereen is van harte
welkom. Voor bezoekers van ’t
Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn
om vragen te stellen en iets meer te weten te komen over
het prachtige land India en het leven van Pater Issag.
In de zaal is gelegenheid om een
bijdrage mee te geven aan pater
Issag, voor een door hem te
bepalen goed doel. Let wel: dit is
geheel op vrijwillige basis en wij
doen dit bij hoge uitzondering.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 5 november van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Lampionnenoptocht
Vrijdagavond 2 november 18:30 uur
We verzamelen om 18:30 uur bij onze blokhut Bij JoNZ
aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met z’n allen in
een verlichte optocht door de Zijtaartse straten en langs de
prachtig versierde tuin van de familie Ista. Bij terugkeer is
er een gezellig kampvuur en voor iedereen warme
chocolademelk en peperkoek.
Zowel leden als niet-leden mogen meedoen met hun
lampion. Tot dan!

Groetjes Jong Nederland Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 29 oktober 13.30 uur Regio biljarten
Maandag 29 oktober 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 30 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 30 oktober 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 30 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 30 oktober 14.00 uur Line dansen
Woensdag 31 oktober 13.30 uur Kienen
Donderdag 1 november 09.00 uur Wandelen
Donderdag 1 november 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 1 november 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 1 november 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 2 november 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 18 oktober:
Jokeren: Tiny v.Kasteren
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs: Ciska Coppens
Rikken: Riek v.d.Heijden
Lenie Henst
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij: Jo v.Boxmeer

183 pnt.
88 pnt.
23 pnt.
93 pnt.
77 pnt.
-11 pnt.

Uitslagen van 22 oktober:
Jokeren: Jaantje v.d.Burgt
173 pnt.
Rikken: Annemieke v.d.Linden 85 pnt.
Anneke v.d.Braak
73 pnt.
Poedelprijs: Willy vd.Berkmortel -26 pnt.
Loterij: Ad v.Cuijck
BRIDGEN
Uitslagen van 16 oktober:
A-lijn:
Gerad Bekkers & Hanny Habraken
Toon & Marietje v.Schaijk
Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
Cees & Riet v.Hout

67,08 %
57,50 %
55,83 %
51,67 %

B-lijn:
Hein & Jo de Wit
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Harrie v.d.Acker & Piet v.d.Hurk
Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert

61,67 %
60,42 %
57,50 %
53,33 %
50,00 %

Uitslagen 19 oktober:
A-lijn:
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Ad & Nellie Vervoort
Rien & Helma v.d.Heuvel
Cees & Riet v.Hout
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Ben v.d.Steen & pieter v.d.Berk
Jan & Riek Rijkers
Harrie Lucius & Nelleke Stolk

62,92 %
60,50 %
60,50 %
58,75 %
58,75 %
55,20 %
52,50 %
50,00 %
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B-lijn:
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Riet & Ad Koevoets
Mies & Joke v.d.Burgt
Cor Mollen & Mies v.d.Burgt
Bert & Anneke v.Helvoort

54,86 %
54,17 %
54,17 %
53,47 %
51,39 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Lieshout Zijtaart d.d. 15-10-2018
Lieshout
Zijtaart
Sjef vd Heuvel
79 57 - Cor van Zutphen 65 45
Antoon Korsten 53 43 - Toon Cissen
52 35
Jozef van Leuken 57 42 - Frans van Leuken 43 62
Bas vd Berg
46 38 - Mies Gibbels
36 30
Wim van Veggel 33 22 - Andre Schepers
35 32
Gerry Dekkers
29 21 - Tonnie van Uden 32 25
Jan Donkers
22 19 - Toon Opsteen
27 17
Gerrit vd Broek 12 16 - Cor Coppens
20 32

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 18-10-2018
Jan de Wit
26
Mies Gibbels
35
Toon vd Oever
29
Tonnie van Uden 32
Chris van Helvoirt 17
Piet vd Hurk
34
Cor Coppens
22
Tonn Verbruggen 24
Jan vd Oever
18
Jan de Wit
26
Andre Schepers 36
Toon Opsteen
28
Rien v Tiel
28

31
38
27
35
22
22
21
26
8
30
31
39
31

- Frans vd Broek
20
- Wim vd Sanden
41
- Toon Cissen
59
- Cor van Zutphen
62
- Bert vd Heijden
28
- Rien v Tiel
28
- Willy vd Berkmortel 25
- Willy Henst
24
- Wim Kremers
27
- Toon Cissen
59
- Frans v Leuken
43
- Theo vd Laar
15
- Tonnie van Uden 32

25
41
14
30
22
17
14
26
29
53
47
20
29
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SPORTAGENDA

Oproep cursus!
Als bestuur van de KBO Afdeling
Zijtaart krijgen we nog steeds de
vraag wanneer er weer een computeren/of tablet cursus wordt gegeven. Er
blijft interesse om bij te blijven in de
digitale wereld en dat is belangrijk,
want de wereld om ons heen vraagt
daar steeds vaker om.
We werken met een cursusgroep van
6 tot 8 personen. Wij zijn benieuwd waar behoefte aan is.
Het kan gaan om een cursus voor beginners of gevorderden,
betreffende: Windows10, computer, tablet of I-pad. Om
inzicht te krijgen welke behoefte er is, willen wij vragen die
belangstelling kenbaar te maken door onderstaande vragen
te beantwoorden.
De cursus wordt gegeven voor KBO-leden. Bent u nog
geen lid, informeer dan eens wat de mogelijkheden zijn en
wat we voor u kunnen betekenen.

Cursus

VOW Jeugd 27 oktober 2018
VOW JO19-1
HVCH JO19-3
14:30u
VOW JO17-1
HVCH JO17-3
14:30u
Boskant JO15-1 VOW JO15-1
13:00u
VOW JO13-1
Irene JO13-1G
11:30u
VOW JO13-2M vrij
Boskant JO12-1 VOW JO12-1
10:30u
VOW JO10-1G Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-3 10:30u
WEC JO9-2G
VOW JO9-1
10:30u
ELI JO8-2
VOW JO8-1
9:15u
VOW JO7-1M
Blauw geel '38 JO7-1
10:30u
Festilent MO17-1 VOW MO17-1
14:00u
VOW MO15-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 13:00u
VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1
9:30u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma
VOW Senioren 27 oktober 2018
17:00u
VOW VR30+1
Volkel VR30+1
VOW Senioren 28 oktober 2018
15:30u
de Rakt
VOW Veteranen
14:30u
Rood Wit'62 1
VOW 1
12:00u
Sparta'25 5
VOW 2
11:30u
Deurne 4
VOW 3
11:00u
VOW 4
Nulandia 7
10:30u
VOW VR1
ZSV VR1
10:30u
VOW VR2
Boekel Sport VR2

Ik ben beginner Ik ben gevorderd

Computer
Windows 10
I-pad
Android tablet

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 20 oktober 2018
VOW Veteranen
SCMH
VOW Senioren 21 oktober 2018
VOW 1
SPV 1
Rhode/Van Stiphout Bouw 4

5-2
VOW 2

Naam:
Adres:
Telefoon:
Eventueel e-mailadres:

TV Zijtaart
De antwoorden op bovenstaande vragen graag
doorgeven op onderstaand adres!
Voor aanvullende informatie en aanmelden
contactpersoon:
Cor van der Aa, Grootveld 13, tel.:(0413) 36 68 58 of
mail: cpjvdaa@gmail.com

Uitslagen Externe Competitie
Mix 2 donderdag - Carolus
Mix 1 donderdag - Gemert
Maliskamp - Heren 50+
Veldhoven - Heren Vrijdag
Dames Vrijdag - Uden
Shaile - Mix vrijdag
Dames Zaterdag - Tilburg

0-4
0-4
0-4
3-1
1-3
4-0
3-1

1-1
4-4
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Hallo (nieuwe) ondernemer,
Altijd al in de meest gelezen, huis aan
huis bezorgde jaarkrant van Zijtaart
willen staan ??
Wij zijn bezig met de
voorbereidingen voor de
carnavalskrant van 2019 en altijd op
zoek naar nieuwe adverteerders om
deze krant mogelijk te maken. Mocht
ook jij hierin willen adverteren, laat
het ons weten. Onze
advertentiekosten bedragen € 15,00
(1/8 pagina) tot € 80,00 (hele pagina),
alles full colour.
Neem contact met ons op door een
mail te sturen naar:
krant@cvdereigers.nl. Of spreek één
van ons aan, en dan komt er iemand van ons bij je langs.
Groetjes,
Krantencommissie carnavalsvereniging De Reigers
Gerjanne, Hetty, Ellen, Karin en Anne

Herfstactiviteit VOW
Woensdag 17 oktober 2018 mag wat
VOW betreft als weer een geslaagde
dag in de boeken. Ongeveer 70
kinderen, in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar, hadden zich aangemeld voor de herfstactiviteit.
Vol verwachting arriveerden zij om 13.15 uur op het
sportpark om niet veel later te starten met het programma.
In groepjes, waarin alle leeftijden vertegenwoordigd waren,
hebben zij met een fotospeurtocht, levend kwartet,
estafetterace en een potje voetbal de middag aardig gevuld.
De organisatie heeft er enorm van genoten om zo veel
kinderen de spellen samen te zien spelen! De oudere
kinderen waren bijvoorbeeld nodig om bij de fotospeurtocht
van de letters een woord te maken en de jongere kinderen
waren weer nodig voor bijvoorbeeld de behendigheid bij de
estafetterace. Samen maakten zij het grote geheel! Wij
hebben er van genoten en volgens ons de kinderen ook!
Volgend jaar zullen wij weer onze uiterste best doen om er
wederom een mooie invulling aan te geven. Uiteraard
zullen we ons tijdig laten horen! Graag willen we onze
dank uitspreken aan iedereen die deze middag mogelijk
heeft weten te maken. Patrick Pepers, sponsor
Stukadoorsbedrijf Pepers V.o.f., de jeugdigen die onze
organisatie en de kinderen ontzettend geholpen hebben,
BEDANKT!

Start nieuwe cursussen
in Veghel
ONS Welzijn organiseert in Veghel in samenwerking met
vrijwilligers, Bibliotheek Meierijstad en het
PieterBrueghelHuis een aantal nieuwe cursussen in Veghel.
Huiswerkbegeleiding voor kinderen, computerlessen en
Engels voor volwassenen.
Huiswerkbegeleiding
Vanaf 3 oktober zijn we weer gestart, in de bibliotheek in
Veghel, met huiswerkbegeleiding voor kinderen vanaf
groep 4 t/m groep 8. Onder leiding van drie deskundige
vrijwilligers kunnen kinderen aan de slag met taal en
rekenen. Ze brengen werk van school mee, waaraan de
vrijwilligers samen met kinderen gaan werken.
Wanneer: woensdagmiddag, 14.00 tot 15.00 uur of van
15.30 tot 16.30 uur
Waar: bibliotheek Veghel, Markt 1
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Aanmelden en meer informatie: Farida Topan vft@nobb.nl
of Mieke Pepers, mieke.pepers@ons-welzijn.nl. Kosten: €
20,00 voor 9 keer.
Computerlessen
Eind oktober gaan twee vrijwilligers in het
PieterBrueghelhuis van start met lessen Word, Excel, email en internet. Andere vragen op het gebied van
computers zijn welkom. De lessen zijn voor volwassenen.
Laptops, cursusmateriaal en koffie zijn bij de kosten
inbegrepen. Voor de start vindt er eerst een gesprek plaats
om duidelijk te krijgen wat de vraag is en wat de
vrijwilligers daarin kunnen betekenen.
Wanneer: maandagmiddag, 13.30 tot 15.30 uur (incl.
pauze)
Waar: PieterBrueghelHuis, Middegaal 25, Veghel
Aanmelden: Mieke Pepers mieke.pepers@ons-welzijn.nl
Kosten: € 5,00 per les.
Engels
Ook in oktober starten de lessen Engels spreken voor
volwassenen. Twee oud-docenten Engels vinden het leuk
om nog met hun vak bezig te zijn en willen volwassenen
helpen bij het converseren in het Engels. De lessen zijn
bedoeld voor beginners. We werken met het boek Great,
Engels voor volwassenen. Je leert het Basisengels.
Wanneer: maandagochtend, 10.00 tot 11.30 uur
Waar: ONS Welzijn, Iepenlaan 4, Veghel
Aanmelden: Mieke Pepers mieke.pepers@ons-welzijn.nl
Kosten: € 20,00 voor 10 lessen
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- Ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed Zenzo is de
werkomgeving van Hendriks. Daarbij heeft hij
voornamelijk te maken met partijen binnen de zg. zachte
sector, zoals scholen, kloosters en instanties voor
gezondheidszorg. “Bij uitstek werelden waar de mens
centraal staat en dat is ook zo voor het CDA. Samen met
mijn politieke jaren tot nu toe, heeft dit ervoor gezorgd
dat het CDA-gedachtengoed mij zeer vertrouwd is. Dat
daagt me uit dit alles te vertalen naar de juiste stappen in
de politieke actualiteit.”
- Een succesvol statenlid worden, mede op basis van zijn
kennis op het gebied van ruimtelijke, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen, die stip heeft de
bevlogen CDA’er weloverwogen gezet. Hij hoopt van
harte dat hij aan de slag kan, voor alle inwoners van
Noord-Brabant, ook voor hen in de vele kleine Brabantse
dorpen. En te laten zien dat politiek op provinciaal niveau
zijn belangrijke weerslag heeft op ons dagelijks leven, de
ruimtelijke ordening, het verkeer en het vervoer, en het
stimuleren van de economie.

- Coen Hendriks hoopt CDA-werk
provinciaal voort te zetten
- Nu nog is Coen Hendriks fractielid van CDA Meierijstad,
maar daarmee is hij niet aan het eind van zijn politieke
loopbaan; zijn ambities reiken verder. De partij heeft
Coen de 11e plek op de conceptkandidatenlijst
toebedeeld; een lijst die, ter goedkeuring, volgende
maand op de agenda van de ALV staat.
- De geboren Boerdonkenaar hoopt op 20 maart volgend
jaar een plek in de Provinciale Staten te mogen gaan
innemen.
- “Ik wil me vooral inzetten voor mijn medemensen. En
dan met name voor hun welzijn. In al die jaren dat ik
inmiddels actief ben in de gemeentelijke politiek, heb ik
ervaren dat je op deze manier veel kunt betekenen. Je zit
dan ook dicht bij waar de besluiten vallen,” aldus Coen
Hendriks (43).
- Coen Hendriks wil zijn werk graag voortzetten binnen de
provinciale CDA-fractie. Hij staat bekend als spontaan,
gemoedelijk en een scherpe debater. “Binnen de fractie
moet de sfeer goed zijn. We moeten open en eerlijk met
elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarbij moet ook een
stevige discussie kunnen plaatsvinden, want als het nodig
is, zal ik daar zeker aan bijdragen. Respect voor elkaar
staat hoog in mijn vaandel.”

Heeft u in september een aanmaning van ons
ontvangen met het verzoek de verschuldigde
belastingen en aanmaningskosten te betalen en heeft u
dit nog niet gedaan? Of is de aanmaning misschien aan
uw aandacht ontglipt? Dan heeft u tot 31 oktober 2018
om dit alsnog te doen. Daarna zijn we wettelijk
verplicht u een dwangbevel te sturen. Dit dwangbevel
kost u minimaal €41,- extra.

Dus heeft u uw gemeentelijke belastingen
nog niet betaald?
Doe dit dan alsnog vóór 31 oktober 2018. Hiermee
voorkomt u de eerder genoemde extra kosten.

Betalen in termijnen?
Ondanks dat de betalingstermijn verstreken is, kunt u
alsnog in termijnen betalen. Neem contact met ons op
om dit te regelen, telefonisch: 0413-381030 of via de
mail belastingen@meierijstad.nl.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan tijdens kantooruren
contact op met de afdeling Belastingen, tel. 0413–38
10 30. Wij helpen u graag verder.
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Het gaat van Santana naar The Golden Earring, vervolgens
via de Dire Straits en Fleetwood Mac weer terug naar The
Doors. Daar aangekomen springen Bob Seger, Bruce
Springsteen en Eric Clapton samen met Herman Brood in
de bakfiets, om die heel gevarieerde muzikale reis in de tijd
te maken. En als kers op de taart sluiten de broeders van
Pink Floyd dan ook nog maar even aan. Nu klinkt dit
misschien een beetje als een vreemd verhaal, maar het
Autismecafé Meierijstad van start:
typeert dan wel de enorme variantie aan muziek die de
voor mensen met autisme en hun
coverband Progetto uit de spreekwoordelijke hoed weet te
toveren. Met recht een reis door de tijd waarbij muziek bij
naasten
veruit de meesten van ons nog steeds stevig vast zit in onze
Maandag 29 oktober 2018 wordt het Autismecafé
geheugens. Bezetting: Jan Albers – Toetsen, George
Meierijstad in Veghel geopend in aanwezigheid van
Moggré – Basgitaar, Theo van de Wiel – Gitaar, Ton
wethouder Eus Witlox. Het is een ontmoetingsplaats voor
Segers – Gitaar, Leon van Hezik – Drums, Andre Dekker –
mensen met autisme vanaf 18 jaar en hun familie en
Zang, Tibor Garvelink - Zang/gitaar en Jeroen Peters –
vrienden. Ook ouders van kinderen met autisme zijn van
harte welkom. Het Autismecafé is elke laatste maandag van Percussie.
de maand gratis toegankelijk in het PieterBrueghelHuis,
Middegaal 25 in Veghel van 20.00 tot 22.00 uur (deur open Nieuwe dansproeverijen voor de jeugd
19.30 uur). Ervaringsdeskundige Dorien van Rooij
in ’t Spectrum
organiseert het Autismecafé samen met ONS welzijn en
MEE Den Bosch.
Op woensdag 14 november
Bezoekers zijn dé deskundigen
start Phoenix Cultuur met
Ook mensen van buiten de gemeente Meierijstad zijn
nieuwe dansproeverijen in
welkom, maar het Autismecafé is niet bedoeld voor
Schijndel. Kinderen vanaf 7
professionals. De eerste avond is vooral bedoeld om inzicht
jaar maken tijdens deze korte
te krijgen waaraan behoefte is. Elkaar ontmoeten in een
danscursussen kennis met verschillende dansvormen zoals
gezellige omgeving, een praatje maken, naar elkaar
djembé & beweging en moderne dans.
luisteren of samen iets doen, dat is het idee van de
De proeverijen worden verzorgd door Yvonne den Dekker,
gepassioneerd dansdocente met jarenlange ervaring als docente
initiatiefnemers. De bezoekers zijn echter de deskundigen
en choreografe in klassieke en moderne dans. De drie proeverijen
die het beste weten hoe ze de maandelijkse avonden in
zijn bij uitstek geschikt om op jonge leeftijd kennis te maken met
willen gaan vullen. Zij krijgen de ruimte en de
dans. Het zijn laagdrempelige cursussen van vijf lessen, waarbij
medewerking om zelf te bepalen wat er gaat gebeuren.
plezier maken voorop staat. Daarnaast vormen de korte cursussen
Ouders van kinderen met autisme hebben een andere
een mooie aanvulling op het cursusaanbod klassieke dans in
behoefte dan mensen met autisme of een partner van
Schijndel.
iemand met autisme. De initiatiefnemers hopen dat op de
Djembé en beweging 7+
eerste avond duidelijk wordt wat de verschillende behoeftes De proeverij djembé & beweging is een muzikale dansbeleving,
zijn, zodat er afspraken over de volgende avonden gemaakt waarbij kinderen speelse bewegingsopdrachten krijgen op de
kunnen worden.
ritmes van de Afrikaanse trommel. Yvonne: “De djembé is een
oerinstrument met mooie oerklanken en dat doet echt iets met je.
Door de verschillende korte opdrachten tijdens de les, zoals
bijvoorbeeld een geheime codetaal, krijgen kinderen snel een
soort van zelfvertrouwen. Ze leren op elkaar te anticiperen met
vraag en antwoord en maken vooral samen plezier.” Zowel
jongens als meisjes kunnen aan deze proeverij meedoen. Yvonne
voegt eraan toe: “Het leuke aan een mix van jongens en meisjes is
dat je een enthousiaste ‘explosie’ van energieën krijgt.”
Een trip down memory lane met
Moderne dans 10+ en 14+
Bij moderne dans wordt er meer vanuit de techniek gewerkt,
Progetto
waarbij gevoel en expressie een grotere rol speelt. Creativiteit is
daarbij belangrijk. Yvonne: “Per groep bedenk ik andere
Op zondag 28 oktober is er van 15.00 -17.00 uur weer
opdrachten, passend bij de leeftijd. We verdiepen ons in een sfeer
livemuziek in cultuurcafé De Afzakkerij op CHV Noordkade die we dan aan een beweging koppelen. In de groep10+ werken
in Veghel. Deze keer een optreden van de coverband
we meer in danscombinaties, dus echt samen. In de 14+ groep is
Progetto. Progetto is de Italiaanse vertaling van project.
er meer ruimte voor het individu en ligt de focus meer op de
beleving van de beweging en de muzikaliteit.” Bij interesse
Een muziekproject in dit geval, opgezet door gelouterde
muzikanten die allemaal hun sporen verdiend hebben in de kunnen deelnemers altijd doorstromen naar een vervolg- of
muziek. Progetto speelt met veel enthousiasme en de passie jaarcursus.
om echte pure muziek maken, waarbij plezier voorop staat! De drie proeverijen bestaan uit vijf lessen en starten vanaf 14
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs november in ‘t Spectrum in Schijndel. Meer informatie en
aanmelden kan via de website www.phoenixcultuur.nl en voor
gesteld.
vragen tel. 0413 – 782010.
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Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32

Allemaal aan de ton
Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker
hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een
lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak
overlast: straten of kelders kunnen bijvoorbeeld onder water
lopen. Maar je kunt ook zelf helpen om wateroverlast te
voorkomen en verdroging tegen te gaan. Hoe dan? Door
mee te doen aan de regentonactie van 17 oktober tot en met
17 november.
“Gemeente Meierijstad neemt samen de waterschappen
maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig te
maken. We kunnen echter niet alleen voor alle
aanpassingen zorgen: we hebben de hulp van onze
inwoners hard nodig. In het voorjaar hebben we de tegeleruit-plantje-erin actie gehad, waar vele inwoners van
Meierijstad aan hebben genomen. Nu gaan we aan de slag
met de regentonactie, waarbij inwoners gestimuleerd
worden een regenton aan te schaffen. De regenton zorgt er
voor dat het riool minder belast wordt en er hierdoor
minder kans op overstromingen is. Bovendien bespaart een
regenton kostbaar drinkwater en kunnen plant en dier
drinken van gezond en gratis hemelwater. Ook nu hopen we
dat weer vele inwoners hier aan deelnemen”, aldus
wethouder van Rooijen.
Om de inwoners te stimuleren een regenton te kopen om
regenwater op te vangen, geeft gemeente Meierijstad een
korting van € 20,00 op de aanschaf van een regenton. De
kortingsbon kan bij één van de deelnemende bedrijven
worden ingeleverd.
• Intratuin, Heuvel 11 in Veghel
• Gamma, Poort van Veghel 4920 in Veghel
• Praxis, Poort van Veghel 4924 in Veghel
• Boerenbond, Poort van Veghel 4992 in Veghel
• De Eekhoorn, Eekhoorn 9a in Sint-Oedenrode
• Karwei, Galvaniweg 26 in Schijndel
Let wel op: deze actie loopt van 17 oktober t/m 17
november 2018 of tot het moment dat er binnen gemeente
Meierijstad 200 tonnen zijn verkocht. Voor meer informatie
over deze actie of voor het downloaden van de kortingsbon:
www.meierijstad.nl/kortingsbonregentonactie
In Nederland nemen al ruim 90 gemeenten deel aan de
landelijke campagne van Operatie Steenbreek.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

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.

Zijn dochter vind dat ik de scheiding heb
veroorzaakt….
Omdat haar vriend dacht dat er niks mogelijk was had
mevrouw een afspraak gemaakt voor alleen zichzelf. Ze
vertelde: “Zijn dochter (15 jaar) ziet vader als de schuldige
van de scheiding van haar ouders. Toen haar ouders
scheidden (1 jr. geleden) bemerkte ze dat wij een relatie
hadden. Ik kende mijn vriend al een tijd en nu is ze boos op
haar vader, maar ook op mij. Vorige week kwam ze mijn
vriend vertellen dat ze niet meer wilde komen. Hij zou niet
van haar houden, hij zou het huwelijk met haar moeder
kapotgemaakt hebben en eigenlijk was ik de
hoofdschuldige. Mijn vriend is er kapot van. Hij is dol op
zijn dochter en ik vraag me af wat ik kan doen om de band
tussen zijn dochter en hem weer te herstellen.”
Toen ik naar het ontstaan van hun relatie vroeg reageerde
ze terughoudend. Ze vond dat niet zo belangrijk. Na enige
uitleg was ze bereid te vertellen dat ze elkaar al kenden
voordat de scheiding aanstaande was. Een half jaar voordat
hij de scheiding aan zijn vrouw aankondigde had hij zijn
nieuwe vriendin ontmoet tijdens een congres. Al snel was
duidelijk dat ze veel voor elkaar voelden. Hij was al jaren
niet erg gelukkig met zijn vrouw, maar had gedacht het wel
vol te houden. Het gevolg kan zijn dat moeder haar
gekwetstheid toont (bewust of onbewust) aan haar dochter.
Dat hóeft niet zo te zijn, maar het komt regelmatig voor.
In de overtuiging dat ze het dus maar moesten laten
gebeuren ,wilde mevrouw al bijna weer weggaan. Want het
klopt: zij kan de situatie bij moeder niet beïnvloeden. En
moeder was in haar ogen daarin niet te beïnvloeden. Zij had
al eens vaker contact gehad met moeder, en dat was geen
succes geworden….. Maar vader dient contact te
onderhouden met moeder en kan (als hij dat goed aanpakt)
soms de moeder wél beïnvloeden. Dit is uiteindelijk ook
gebeurd. Moeder is met haar dochter gaan praten over de
scheiding. Hierdoor werden vader en zijn vriendin
enigszins “ontschuldigd”, waardoor de band tussen vader
en dochter (en later ook met vaders vriendin) kon
herstellen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel, info@nijnselmetaal.nl of per post aan
adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel, info@nijnselmetaal.nl of per post aan
adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481

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

Functie-eisen:
• Afgeronde MBO opleiding (bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde /
Mechatronica),niveau 3 / 4.
• Minimaal 5 jaar werkervaring op zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch
gebied.
• Bereidheid tot regelmatig reizen in binnen- en buitenland (± 60 tot 80% van de tijd),
veelal zelfstandig.
• Raakvlakken met pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek.
• Projectmatig kunnen werken.
• Goed in teamverband kunnen werken.
• Flexibele instelling.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits
is een pré.
• TIG-lassen is een pré.

Als allround monteur ben je na een gedegen inwerkperiode verantwoordelijk voor het
installeren van de machines en het oplossen van storingen in zowel binnen- als
buitenland. Tussendoor assisteer je de montageafdeling bij het assembleren van
onze machines en opbouwen van complete lijnen in onze werkplaats.

Buitendienst monteur (fulltime)

Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op
zoek naar:
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Wij hebben te bieden:
• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid en toekomst perspectief.
• Een goed salaris en passende secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Goede werksfeer in een jong team.
• Opleidingsmogelijkheden.
• Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie.

Functie-eisen:
• Afgeronde technische MBO-4 opleiding, bij voorkeur Werktuigbouwkunde of
Mechatronica.
• Minimaal 5 jaar ervaring in een technische omgeving.
• Je kunt goed zelfstandig werken en bent stressbestendig.
• Flexibele instelling.
• Je kunt goed tekening lezen.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.
• Je hebt kennis van het opstellen, coördineren en registreren van KAM procedures.
• Je bent in bezit van een VCA-VOL certificaat of bereid dit te halen.
• Je hebt goede computervaardigheden en ervaring met Microsoft Office. Ervaring met
een 3D tekenprogramma en/of een ERP systeem is een pré.

Als werkvoorbereider / KAM medewerker draag je zorg voor het verwerken van alle
orders in ons ERP systeem. Tevens draag je er zorg voor dat de voorraden in het
magazijn tijdig worden aangevuld. Daarnaast ben je samen met de algemeen directeur
verantwoordelijk voor alle KAM-zaken binnen onze organisatie.

Werkvoorbereider / KAM medewerker (0,4-0,6 FTE)

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