LEON CISSEN OPNIEUW BILJARTKAMPIOEN VAN ZIJTAART
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Afgelopen vrijdag is Leon Cissen opnieuw biljartkampioen libre van Zijtaart geworden. In
de finale wist Leon (85 car) af te rekenen met zijn broer Ruud (130 car). De finale ging zeer
voortvarend van start en na 7 beurten was het 44-35 in het voordeel van Ruud. Vanaf dat
moment wist Ruud zijn voorsprong uit te bouwen en na 16 beurten was het 79-48. Leon gaf
zich echter niet gewonnen en begon vanaf dat moment aan een inhaalrace. Ruud bleef wel
caramboles maken, maar Leon wist de partij toch weer naar zijn hand te zetten en maakte
de partij in de 26e beurt uit. Ruud bleef op 112 caramboles steken.
Eerder op de avond werden de klasse-finales gespeeld.
Martijn vd Rijt (29 car) en Theo vd Laar (31 car) stonden in de D-klasse in de finale.
Martijn liet zien dat hij deze klasse is ontgroeid. Na 7 beurten had hij al 17 caramboles. In
de 19e beurt en met een serie van 7 caramboles maakte hij de partij uit en was daarmee
kampioen is de D-klasse. Theo speelde helemaal geen slechte partij met 16 caramboles in
19 beurten, maar was tegen het geweld van Martijn niet opgewassen.
In de C-klasse ging de finale tussen Adriaan vd Tillart en Franc Kleijngeld (beide 35 car).
Het was min of meer een gelijk opgaande strijd met na 30 beurten een stand van 30-28 in
het voordeel van Adriaan. Met een serie van 6 caramboles in de 31e beurt wist Franc het
verschil te maken. De beurt daarna maakte Franc de laatste carambole en was daarmee de
kampioen in de C-klasse. Adriaan kwam met 32 caramboles net iets te kort.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 november 10.30 uur Ceciliafeest Woord- en Communieviering
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Alle overleden leden van het Gemengd Koor; Jaargetijde Leo van den
Crommenacker; Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers; Marie en Herman Hooijmans,
Annie en Jan; Overl.ouders van Eert-van Eijndhoven en zwager Tinie Jansen.
Mededeling: De collecte van afgelopen zondag voor het Missioneringswerk in India van
Pater Issag Jesudass heeft € 220,35 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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Kopij voor nr. 09
19 nov. voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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De finale in de B-klasse ging tussen Toon Nelissen (50 car)
en Jeroen Bosch (44 car). De finale in deze klasse kwam
wat moeizaam op gang. Na 10 beurten een stand van 7-10.
Met een serie van 11 caramboles van Toon in de 11e beurt
werd men wakker. Jeroen reageerde daarop met een serie
van 6 caramboles. In de 18e beurt wist ook Jeroen een serie
van 11 caramboles te maken, wat hem vertrouwen gaf. In
de 24e beurt maakte Jeroen de partij met een serie van 6
caramboles uit en eiste daarmee het kampioenschap in deze
klasse op. Toon bleef steken op 36 caramboles.
Evenals de finale om het algehele kampioenschap ging ook
de finale in de A-klasse tussen de broers Ruud en Leon
Cissen. Lange tijd ging de partij in caramboles gelijk op
wat in het voordeel van Leon was. Met series van 14, 23 en
15 caramboles wist Ruud het verschil van 45 caramboles te
maken en leek hij op weg naar de winst in de partij. Maar
wat Leon al vaker in het toernooi liet zijn, liet hij zich ook
nu niet van de wijs brengen. In de 28e beurt miste Ruud een
ogenschijnlijk makkelijke bal. Leon profiteerde en wist zijn
laatste caramboles wel te maken. Met een stand van 129-85
was Leon net iets te sterk voor Ruud.
Uitslagen:
A-klasse:
1 Leon Cissen
2 Ruud Cissen
3 Toon Cissen
Harrie vd Rijt

B-klasse:
1 Jeroen Bosch
2 Toon Nelissen
3 Jan de Wit
Henri v Dommelen

C-klasse:
1 Franc Kleijngeld
2 Adriaan vd Tillart
3 Frans vd Broek
Willie vd Berkmortel

D-klasse:
1 Martijn vd Rijt
2 Theo vd Laar
3 Ietje Rooijackers
Corné Wuytenburg

Hoogste serie: Ruud Cissen en Martien Verbruggen, 26
caramboles.

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.
Gevonden: Damesblouse korte
mouw zwart merk H&M op het
fietspad langs Zondveldstraat op te
halen bij Raaijmakers Drukwerk
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Besturen van verenigingen en
ondernemers LET OP
Deze week wordt er de laatste hand gelegd aan de
kalender 2019 van de ZOV. Dus zijn er nog
mededelingen of wijzigingen aan berichten of logo’s
Laat dit dan met spoed weten voor zondag 18
november.

DIACONIE Franciscusparochie Veghel
De hulpdienst zoekt vrijwilligers, allereerst
vrijwilligers voor de telefoondienst. De telefoondienst
is de spil van de hulpdienst. Daar komen alle
verzoeken om hulp binnen. Het is geen grote klus, één
keer in de 14 dagen bent U 2 uur aan de beurt. De
hulpdienst is elke dag bereikbaar van 9.00 uur - 11.00
uur en elke avond van 19.00 uur - 21.00 uur. Als er
niet voldoende telefonisten zijn, dan kunnen mensen
minder een beroep doen op de hulpdienst. Dus, als U 2
uurtjes kunt missen: geef U dan op. Daarnaast zoekt de
Hulpdienst ook chauffeurs en klussers voor de
klussendienst.
Wilt u andere mensen behulpzaam zijn met vervoer of
kleine klussen, laat het dan weten.
Het mailadres diakonie@parochiesveghel.nl, het
telefoonnummer (0413) 35 22 32

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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“ Nooit te oud”
LAATSTE OPROEP
Voor al uw friet en snacks!
Speelt voor de leden van de KBO
Zijtaart en overige belangstellenden
op een unieke locatie het stuk

“ KIP IK HEB JE”
Op zaterdag 17 november
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Locatie: Kapel Klooster Zijtaart, ingang Past. Clercxstraat

Alle Zijtaartse KBO-leden hebben gratis toegang en
krijgen in de pauze een consumptie aangeboden door
de KBO. Controle vindt plaats bij de ingang.
Het zou fijn zijn als u zich even aanmeldt zodat we
voldoende stoelen klaar kunnen zetten!
Bel even Marianne Kemps, tel. 36 74 03
of Cor vd Aa, tel. 36 68 58
Niet leden betalen slechts € 4,00, dit is incl.
pauzeconsumptie!

KBO Zijtaart houdt filmmiddag
De a.s. filmmiddag van 19 november
hebben we gekozen voor de
romantische verfilming van het boek
Bruidsvlucht!
Bride Flight is gebaseerd op de roman
Bruidsvlucht van Marieke van der Pol,
die ook het scenario schreef. Het vertelt
het verhaal van drie bruiden die in de
jaren vijftig willen ontsnappen aan het
verstikkende klimaat van het naoorlogse
Nederland en emigreren naar NieuwZeeland. Haar romandebuut is gebaseerd
op een historisch feit: de laatste Great Air
Race London-Christchurch in 1953
waarbij het KLM-vliegtuig won. Dit vliegtuig zat vol
meisjes op weg naar hun vooruit gereisde verloofdes in
Nieuw-Zeeland, hun nieuwe vaderland. Vanwege deze
toekomstige bruiden werd gesproken over de
‘bruidsvlucht’. Hun verloofdes, die van de NieuwZeelandse regering eerst moesten emigreren voordat hun
vrouwen mochten worden overgevlogen, staan al klaar aan
de overkant van de oceaan. Eenmaal aangekomen aan de
andere kant van de wereld moet het naïeve idealisme van de
jonge bruiden plaatsmaken voor de harde realiteit. De drie
jonge bruiden Ada, Marjorie en Esther ontmoeten elkaar

Dit weekend speciale aanbieding.

Viandel € 1,80 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
tijdens de beroemde luchtrace. Vol hoop en verwachting
beginnen ze aan hun nieuwe leven. Ze weten niet dat door
de ontmoeting op deze vlucht, de 'Bride Flight', hun levens
voor altijd verbonden zullen blijven.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 19 november 2018
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
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AGENDA
Maandag 19 november13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 20 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 20 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 20 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 20 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 21 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 22 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 22 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 22 november 13.00 uur: Comp.Biljarten
Donderdag 22 november 13.30 uur:Kaarten
Vrijdag 23 november 13.30 uur: Bridgen

98 pnt.
89 pnt.
61 pnt.
87 pnt.
80 pnt.
-123 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 6 november:
A-lijn:
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Ad Koevoets & Sjan Kanters
Anny v.d.Hurk & Ria Veldhuis
Cees & Riet v.Hout
Toon & Marietje v.Schaijk

61,98 %
59,38 %
58,13 %
57,50 %
53,65 %

B-lijn:
Mien Verhoeven & Petra v.d.Hurk
Piet & Toos Reijbroek
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Maria & Fien Rooijakkers
Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken
Hein & Jo de Wit

61,46 %
57,29 %
53,13 %
52,60 %
52,60 %
51,04 %

Uitslagen 9 november:
A-lijn:
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Ad & Riet Koevoets
Jan & Riek Rijkers
Mari & Nellie v.d.Vleuten
B-lijn:
Chris & Christien v.Helvoirt
Mies & Joke v.d.Burgt
Toon Gevers & Mari v.d.Steen
Bert & Diny Kanters
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Bert & Anneke v.Helvoort
Mien Vermeulen & Marietje vd.Wijgert
Cor & Marietje Mollen
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Biljartclub KBO Zijtaart

KBO

KAARTEN
Uitslagen van 8 november:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs:
Tiny v.Kasteren
Rikken:
Henk v.d.Ven
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Lenie Henst
Loterij:
Ciska Coppens

14 nov. 2018 – 21 nov. 2018

63,75 %
56,25 %
54,58 %
52,50 %
51,67 %
51,67 %
57,29 %
54,17 %
53,65 %
52,60 %
52,08 %
51,56 %
51,04 %
50,42 %

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 08-11-2018
Jan vd Oever
Jan de Wit
Piet vd Hurk
Willy vd Berkmortel
Bert vd Heijden
Cor van Zutphen
Theo vd Laar
Frans vd Broek
Willy Henst
Mies Gibbels
Martien Verbruggen
Toon Cissen

18
26
34
25
28
62
15
20
24
35
70
59

16
36
40
26
22
50
18
19
19
18
74
66

- Toon Opsteen
- Tonnie v Uden
- Cor Coppens
- Toon Nelissen
- Rien van Tiel
- Wim Kremers
- Toon vd Oever
- Frans van Leuken
- Andre Schepers
- Bert vd Heijden
- Hans van Erp
- Chris v Helvoirt

28
32
22
32
28
27
29
43
36
28
66
17

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 10 november 2018
VCO VR30+1
VOW VR30+1
VOW
PSV
VOW Senioren 11 november 2018
VOW 2
Mariahout 3
VOW 3
Avesteyn 4
Schijndel/DE WIT 7 VOW 4
ST Heeswijk/Avesteyn VR1 VOW VR1
Boerdonk VR1
VOW VR2

2-1
6-3
1-3
1-1
5-1
5-3
4–1

20
27
23
27
28
33
30
37
42
20
55
28
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 17 november 2018
VOW JO19-1
SJO/VITA JO19-1
14:30u
Nulandia JO17-1 VOW JO17-1
15:00u
ST Keldonk/Boerdonk JO15-1 VOW JO15-1
13:30u
VOW JO13-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-4 11:30u
VOW JO13-2M vrij
VOW JO12-1
Ollandia JO12-1
9:30u
VOW JO10-1G ASV '33 JO10-1
10:30u
VOW JO9-1
Avesteyn JO9-2
10:30u
VOW JO8-1
Boskant JO8-1G
10:30u
VOW JO7-1M Boskant JO7-1
10:30u
VOW MO17-1 Berghem Sport MO17-1
13:00u
DVG MO15-1 VOW MO15-1
10:30u
Margriet MO11-1
VOW
MO11-1
10:00u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 17 november 2018
15:30u FC Uden
VOW Veteranen
VOW Senioren 18 november 2018
14:30u FC de Rakt 1 VOW 1
10:30u Ollandia 2
VOW 2
11:00u ELI 3
VOW 3
11:00u VOW 4
Nijnsel/TVE Reclame 7
11:30u VOW VR1 Constantia VR1
10:30u VOW VR2 Blauw Geel'38/JUMBO VR2

Beat it Muziekeducatie start met
Djembé cursus
Vanaf woensdag 28 november start er bij Beat it
Muziekeducatie een 10 weekse enthousiaste en ritmische
kennismakingscursus op de djembé voor beginners vanaf
12 jaar en ouder. Beschik je niet over een djembé, dan is
dat geen probleem; hier wordt voor gezorgd. De lessen
vinden wekelijks plaats op woensdag van 19:00 - 20:30 uur
op Heilig Hartplein 33a te Veghel. Voor meer informatie en
aanmelding kun je mailen naar
info@beatitmuziekeducatie.nl of
bellen naar 06 - 527 167 65.

Wederom 1e prijs Lieke Blokx bij de paarden!
Lieke Blokx doet het gewoon weer!
Dit weekend wist Lieke Blokx in Uden wederom een 1e
(gedeelde) prijs te winnen met 207 punten in de klasse
L1/L2 van maar liefst 23 ruiters.
Daarnaast reed Milou Kemper met haar pony Diamond haar
eerste officiele B-wedstrijd springen in Schijndel en wist
daar zowel in de klasse C-BB, als in de klasse C-B en ook
in de barrage volledig foutloos te blijven. Een eerste
winstpunt springen is in de pocket! Gefeliciteerd dames.
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TVZijtaart
Afscheid van
bestuursleden
Afgelopen week is er afscheid
genomen van enkele
bestuursleden van TV Zijtaart. Zoals op de website te lezen
is heeft TV Zijtaart sinds dit jaar een nieuw bestuur. Het is
gebruikelijk om dan op een gepaste manier afscheid te
nemen. In een tijd waar het erg lastig is voor een sportclub
om voldoende vrijwilligers te vinden, laat staan een
bestuursfunctie, lukt het TV Zijtaart toch altijd nog om
voldoende mensen op de been te brengen als er iets moet
gebeuren. De drie bestuursleden hebben samen 31 jaar een
bestuursfunctie bekleed. Antoin vd Akker heeft 8 jaar in het
bestuur gezeten. Naast de belangrijke taak van voorzitter
heeft Antoin ook verschillende taken binnen het bestuur
gehad. Evelien vd Ven heeft 3 jaar zitting gehad in het
bestuur. De belangrijke rol van secretaris nam zij voor haar
rekening. Wim Kremers heeft van de drie het langst in het
bestuur gezeten. Hij heeft maar liefst 20 jaar deelgenomen
aan het bestuur. Wim was de man van de cijfers. Zijn taak
was het om de club financieel gezond te houden en elk jaar
zorgde hij tijdens de jaarvergadering voor een goed en
duidelijk overzicht van hoe de club er financieel voor stond.
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Het gebied waar Operatie Market Garden heeft
plaatsgevonden is geen kwestie van toevalligheid. Tijdens
de excursie ontdekt u welke rol ligging en infrastructuur
hebben gespeeld in september 1944 en de aanloop daar
naartoe. Uiteindelijk was de grote bevrijdingsactie ondanks
alle zorgvuldige voorbereidingen, moed en
doorzettingsvermogen, slechts deels succesvol. De dagtocht
geeft inzicht in het verloop van de reddingsoperatie en helpt
begrijpen wat er wanneer gebeurd is en waarom.
De excursie
U bent vanaf 09.15 uur welkom bij UITpunt Veghel
(Markt 1), waar u in de raadzaal wordt ontvangen met
koffie of thee en iets lekkers. Om 09.30 uur start gids Erwin
Janssen met een lezing, waarna u om 11.00 uur in de bus
stapt. Onderweg stopt de bus op verschillende locaties van
historische waarde. Tijdens één stop wordt er een klein
stukje gewandeld. Deelnemers die niet goed ter been zijn,
hebben de mogelijkheid om in de bus te wachten. Om 12.30
uur wordt u ontvangen bij de Eerdse Molen. Daar geniet u
van een luxe lunch bestaande uit streekproducten. Rond
16.00 uur is de busexcursie afgelopen en arriveert u weer
bij UITpunt Veghel.
Kosten
De kosten voor deze busexcursie, inclusief ontvangst,
lezing en lunch bedragen € 32,50 voor bibliotheekleden en
€ 35,00 voor niet-leden. Kaartjes voor de excursie zijn te
koop aan de balie van het UITpunt (Markt 1, Veghel), of
online via:
http://www.nobb.nl/nobb/activiteiten/kaartverkoop. Er is
plaats voor maximaal 25 personen.
Voor meer informatie over de excursie kunt u contact
opnemen met UITpunt Veghel, tel. (0413) 35 35 40.

Wij bedanken Antoin, Evelien en Wim natuurlijk van harte
voor hun jarenlange inzet voor de club.

Treed in de voetsporen
van dappere helden
Op zaterdag 17 november 2018 kunt u deelnemen aan de
bus-excursie “Airborne Market Garden”. Gidsen Erwin
Janssen en Jan van Erp vertellen over gebruikte tactieken
gedurende de bevrijdingsoperatie. Aan de hand van
persoonlijke verhalen wordt u meegenomen naar vroegere
tijden.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 08

Autismecafé Meierijstad
Een maand na een goed bezochte openingsavond gaan de
deuren van het Autismecafé Meierijstad weer open. Op
donderdag 26 november vanaf 19.30 uur zijn mensen met
autisme met hun vrienden en familie, en ouders van
kinderen met autisme weer van harte welkom in het Pieter
Brueghel Huis, Middegaal 25 in Veghel. Tijdens de eerste
bijeenkomst hebben bezoekers meegedacht over de
invulling van het Autismecafé in de toekomst en toen zijn
verschillende suggesties naar voren gekomen.
In dit tweede café zullen er weer enkele verschillende tafels
zijn waar men naar behoefte kan aansluiten, maar ook is er
de mogelijkheid om spelletjes te spelen of ergens rustig te
gaan zitten. Het Autismecafé Meierijstad is ook voor
mensen uit Boekel, Landerd, Uden en Bernheze. Wie meer
informatie wil, kan kijken op de facebookpagina
@Autismecafé Meierijstad.

ONS welzijn is op zoek naar vrijwilligers
t.b.v. de Maaltijdservice voor ouderen.
Heeft u een ochtend in de maand tijd om iets te kunnen
betekenen voor anderen?
ONS welzijn organiseert de Maaltijdservice voor ouderen.
Deze voorziening is bedoeld voor mensen die tijdelijk of
langdurig voor zichzelf geen maaltijd kunnen koken.
Dankzij de bezorging van maaltijden
aan huis kunnen zij langer thuis in
eigen omgeving blijven wonen.
Voor het bezorgen van de maaltijden is
de ONS welzijn op zoek naar nog een
aantal chauffeurs en bijrijders ter
versterking van het huidige team
vrijwilligers. U bezorgt altijd met z’n
tweeën en u bent ongeveer 1 dagdeel
per maand aan de beurt. Vindt u het
leuk om mee te werken aan de
Maaltijdservice, dan kunt u zich
opgeven bij ONS welzijn
Maaltijdservice, Schadewijkstraat 6,
5348 BC Oss, tel. (088) 374 25 44. U

bent van harte welkom!

14 nov. 2018 – 21 nov. 2018

pagina 7

SamSam Vriendschapsplein een plek voor
ontmoeting en gezelligheid!
SamSam Vriendschapsplein biedt mensen ondersteuning in
hun zoektocht naar nieuw contact. De initiatiefnemers
vinden dat iedereen het verdient iemand te hebben om leuke
dingen mee te doen, mooie verhalen mee te delen, samen
plezier te maken, mee te lachen, maar ook te huilen.
Iedereen verdient een vriendschap. SamSam
Vriendschapsplein wil voor een plek zijn waar de bezoeker
anderen kan vinden om leuke dingen mee te doen, waar ze
kunnen lachen en plezier maken en waar mogelijk
vriendschappen kunnen ontstaan.
Elke maand organiseren de vrijwilligers van het
vriendschapsplein twee activiteiten waar bezoekers kunnen
aansluiten om andere mensen te leren kennen. Ontmoeting
en gezelligheid hebben ze daarbij hoog in het vaandel. In
augustus stond kletspotten op het programma. Er werd
enorm gelachen om de vragen die uit de kletspot kwamen.
Vragen zoals: “hoe ziet jouw droomauto eruit” of “bij
welke film heb jij helemaal in een deuk gelegen?” Ook de
komende maanden zijn er leuke activiteiten bedacht om
elkaar te leren kennen. Wie wil weten wat er in het
SamSam Vriendschapsplein te doen is, kan de
facebookpagina van ONS welzijn en SamSam Veghel in de
gaten houden.
SamSam Vriendschapsplein is open op elke eerste
dinsdagavond van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur en
op elke derde woensdagmiddag van de maand van 13.30 tot
15.30 uur. Locatie: PieterBreughelhuis, Middegaal 25 in
Veghel. Het PieterBrueghelHuis is een plek voor
ontmoeting en SamSam Vriendschapsplein sluit daar graag
bij aan.
Mensen die zin hebben om mee te doen, kunnen zich
aanmelden bij Ingrid Smit. Dat kan telefonisch op nummer
06 - 839 815 78 en via e-mail: ingrid.smit@ons-welzijn.nl.
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maatschappij.
Bijna alle fracties onderschreven het belang en de urgentie
om over dit onderwerp een standpunt in te nemen. Omdat
het een complex onderwerp is, waar nog niet eerder de
discussie over gevoerd is, kon een aantal fracties de
voorgestelde punten nog niet goed beoordelen. Daarom is
in goed gezamenlijk overleg besloten tot een
beeldvormende avond, waarbij iedereen kan komen
luisteren, die uiterlijk in januari 2019 plaatsvindt. Daarna
volgt besluitvorming in de raad.

Duurzame groei

Meierijstad wordt duurzaam

De langverwachte duurzaamheidvisie van Meierijstad is
gereed. Donderdag 8 november werd deze unaniem
aangenomen door de raad. En niet voor niets. Er lag een
goede en gedegen visie met veel ambitie. Ondermeer om
TEAM heeft samen met D66 de gemeenteraad op 8
Meierijstad energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te
november overtuigd van de urgentie om op korte termijn
maken. Deze uitgangspunten spelen vanaf nu ook een
een besluit te nemen over de positie die de gemeenteraad
belangrijke rol bij besluiten van de gemeente inzake beleid,
van Meierijstad inneemt inzake de groei van vliegveld
Eindhoven. De achterliggende reden voor dit initiatief was projecten etc. Bij de visie zat ook een breed
uitvoeringsprogramma, zodat het niet bij woorden blijft.
ondermeer dat inwoners zich tijdens onze
TEAM kon de visie dan ook van harte ondersteunen.
fractievergaderingen hadden gemeld met de vraag om als
Daarbij heeft TEAM gepleit voor een concrete lijst van
Meierijstad na te denken over de toenemende hinder van
tussendoelen voor de drie thema’s op weg naar een
het vliegverkeer.
duurzame samenleving 2050. Dus denk bij het thema
Onlangs stond in het Brabants Dagblad dat er op 1 april
energie bijvoorbeeld over de hoeveelheid CO2 die we al
2019 een breed gedragen advies komt te liggen over de
bespaard willen hebben in 2025 en 2030. Dit is nodig om
toekomst van vliegveld Eindhoven. Dat advies komt tot
een indruk te krijgen van de mate waarin we de doelen
stand door inbreng van experts en belanghebbenden,
waaronder gemeenten als Meierijstad. Pieter van Geel geeft bereiken en er niet pas in 2050 achter te komen dat we 30
jaar eerder al veel meer hadden moeten doen. De wethouder
leiding aan dit proces. Veel politieke partijen in de
gaat hiermee aan de slag.
buurgemeenten van vliegveld Eindhoven hebben hun
Erik de Vries
mening hierover al gevormd. In Meierijstad heeft hierover
Marja vd Heijden
nog geen discussies plaatsgevonden. Onze wethouder Van
Rooijen bezoekt de door Van Geel georganiseerde
bijeenkomsten echter al wel. Hoog tijd dus om als raad
richting te geven aan de inbreng van onze wethouder.
TEAM heeft daarom een motie ontwikkeld met duidelijke
standpunten. Die standpunten zijn er op gericht om
belangrijke doelen met elkaar te verbinden, namelijk
gezondheid van onze inwoners, het economisch belang van
ons bedrijfsleven en de duurzame ontwikkeling van onze

vliegveld Eindhoven

Restaurant

Grande opening
Zaterdag 23 en zondag 24 maart
2019
Binnenkort kunt u uw tafel reserveren.
Houdt de media in de gaten!
Restaurant “De Gevulde Snoeshaan” zal
gevestigd zijn aan de Pastoor
Clercxstraat 50, in het historische pand
van MFA Het Klooster te Zijtaart.
Hoogachtend,
Germaine de Kroon
Restaurant “De Gevulde Snoeshaan”
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laten, was het draaglijk voor haar. Ronald heeft gewonnen.
Hij heeft nu een fijne relatie en hij heeft zijn moeder, die in
de buurt woont. Eind goed al goed.
Interpunctie
Claimende moeders….
Ronald was 35 jaar en woonde nog bij zijn moeder, aan wie
hij beloftes had gedaan over eeuwigdurende zorg voor haar.
Toen kwam zijn vriendin in zijn leven….. Moeder had veel
meegemaakt, was jong weduwe geworden en had daar altijd
veel verdriet over gehad. Ronald had haar altijd gesteund,
de overige kinderen waren wel hun eigen weg gegaan, maar
hij kon zijn moeder niet aan haar lot overlaten. Maar wat
nu? Hij had een vrouw leren kennen waar hij helemaal
gelukkig van werd. Eigenlijk had hij er nooit over
nagedacht hoe dat zou zijn. En hoe moest dat met moeder?
De titel geeft bijna aan alsof deze moeder een “slecht
mens” was, terwijl ze altijd voor haar kinderen had klaar
gestaan, ondanks haar loodzware periode. Moeders kunnen
zich inderdaad claimend gedragen, maar meestal heeft dat
wel zijn oorzaken. In het begin dat Ronald met zijn vriendin
thuis kwam, liet moeder het een beetje over zich heen
komen, maar toen het serieuzer werd, leek ze zich bedreigd
te voelen. Ronald moest leren om zijn grenzen aan te
geven. Het is natuurlijk fijn om een zoon te hebben die
beloofd heeft tot je dood voor je te zorgen, maar niemand
mag dat van zijn/haar kind verwachten. Nu leek hij zijn
eigen leven in handen te nemen. Natuurlijk was dat
beangstigend voor zijn moeder. Ronald wilde het liefst
beide: zijn vriendin én de zorg voor zijn moeder. Moeder
kon op dit moment nog goed voor zichzelf zorgen, maar er
kon een tijd komen dat zij hulpbehoevend werd. En zijn
vriendin had nog zoveel wensen en zorgen voor de moeder
van Ronald zat niet in het wensenpakket. Zij wilde best
hand- en spandiensten verrichten, maar ze wilde niet dat
moeder bij hen in huis woonde. Dus moeder moest weg of
Ronald en zij moesten een woning zoeken. Ronald begreep
het, maar durfde het niet met zijn moeder te bespreken. Hij
was bang dat ze erg verdrietig werd. Met hem heb ik
uitgezocht hoe hij het voor zijn moeder wat beter
“verteerbaar” kon maken wat hij te zeggen had en
uiteindelijk heeft hij zijn wensen uitgesproken. Moeder was
in eerste instantie inderdaad verdrietig, maar omdat hij
duidelijk had besproken dat hij haar niet in de steek ging

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Maandmenu november

Stoofpotje van wild
met puree en rode kool
€ 16,95
Eethuis & Partyservice De Reiger
Pastoor Clercxstraat 62
5465 RJ Zijtaart
Tel.: (0413) 343 382
E-mail: info@eethuisdereiger.nl

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)
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VOW JO-17 nieuwe shirts!
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
sponsors. Onlangs is het bestuur er in geslaagd om
voor de JO-17 van VOW het sponsorcontract met
Eethuis De Reiger te verlengen. De familie
Versantvoort is al vele jaren een trouw sponsor van
VOW en zij geven met deze sponsoring aan dat ze
VOW een warm hart toedragen en dat men het
verenigingsleven in ons dorp, Zijtaart, erg belangrijk
vindt. Het bestuur is blij met deze hernieuwde
driejarige overeenkomst voor de JO-17. Bij de
overdracht van de shirts door Mike Versantvoort
bleek dat de spelers en leiders van het team zeer te
spreken zijn over deze leuke geste. Na een
dankwoord, door de voorzitter van de
sponsorcommissie van VOW , richting Mike
Versantvoort, uiteraard vergezeld van bloemen, is het
eerste shirt officieel overhandigd.
Het bestuur en de spelers en leiders van VOW willen
Eethuis De Reiger nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief. Bedankt.
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