Voedselbankactie
In het weekend van 5/6 januari wordt in onze geloofsgemeenschap weer een
voedselbankactie gehouden. Dat houdt in dat we een inzameling van houdbare producten
voor de voedselbank organiseren, om zo mensen die het minder hebben een helpende hand
te bieden. Daarom zullen er op zaterdagochtend 5 januari door kinderen producten
opgehaald worden voor de voedselbank in de kom van Zijtaart. De producten die u wilt
geven, mag u ook aan de deur zetten, dan hoeven de kinderen niet aan te bellen. Ook
kunnen er bij Autocentrum van der Heijden producten ingeleverd worden. Op zondag 6
januari kunnen er in de kerk ook nog producten ingeleverd worden. We hopen samen een
mooie bijdrage te kunnen leveren aan dit goede doel!

Kerstboom verbranding
Woensdag 9 januari 2019
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de
Leinsehoefslag. Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans
maakt op leuke prijzen!
Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme chocolademelk klaar.
Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken door de brandweer.
Dus jongens en meisjes doe je best en verzamel (maximaal 10) kerstbomen en breng deze
naar het ponyterrein.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 6 januari 10.30 uur Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl. ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Jaargetijde
Martien van Zutphen; Overl.ouders Munsters-de Visser; Harrie en Lenie Maas-Munsters;
Mien Munsters-van de Ven en Mariet Laurijssen; Overl.ouders Rooijakkers-van Lankvelt
en overl.familieleden: Jaargetijde Arie Opheij

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

Kerkwerk 2018-2019

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.

Per abuis is de resultatenrekening niet meegenomen in
Kerkwerk 2018-2019. Onze resultaten zijn niet geheim,
daarom deze alsnog ter inzage. Iedere geloofsgemeenschap
heeft zijn eigen financiële verantwoordelijkheid. Wij
danken alle mensen die onze kerk steunen en hopen op uw
medewerking in de toekomst. Nogmaals excuses dat het zo
is verlopen.

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.
H.Lambertus

Binnenkort zal er een nieuwsbrief verschijnen met
daarin het laatste nieuws over de projecten in
Congo. We zijn in ieder geval verheugd te melden
dat na een aantal vertragingen de Kliniek in Bunia
zeer binnenkort zal openen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van VentiVenti

Zijtaart

UITGAVEN
PERSOONSKOSTEN
KERKGEBOUW
- gewoon onderhoud
- energiekosten
-zakelijke lasten en verzekeringen
- voorziening groot onderhoud
Bankkosten
KOSTEN EREDIENST
Altaarbenodigdheden
KOSTEN PASTORAAL
VERPLICHTE BIJDRAGEN BISDOM
Afgedragen kollekten voor derden
Kosten drukwerk en abonnementen
koersverschillen
-

2016
€ 14.357

2017
€ 14.579

€ 1.078
€ 4.728
€ 4.953
€ 30.556
€
244

€ 4.566
€ 6.874
€ 2.858
€ 30.105
€
311

€ 5.707
€ 1.627
€ 4.095
€ 1.485
€ 3.435
€
€ 72.265

€ 6.702
€ 2.306
€ 5.288
€ 1.793
€ 4.139
€
€ 79.521

ONTVANGSTEN
Kerk-/en soldariteits bijdrage Zijtaart
Kollekten eigen kerk
Stipendia
Huwelijken of jubilea
Uitvaarten
Overige kerkelijke diensten
Offerblokken / -kaarsen
Overige bijdragen Rabobank
Ontvangen kollekten voor derden:
Vergoeding antenne
Begraafplaats
Landerijen incl. opstallen
Dividenden -/- kosten
Koersverschillen
Rente deposito's en spaarrekeningen
Verlies
TOTALE KOSTEN

2016
€ 11.016
€ 8.940
€ 2.720
€
690
€ 3.800
€ 2.400
€
334
€
10
€ 1.485
€ 10.104
€ 11.174
€
204
€ 9.346
€ 2.708
€
347
€ 6.988
€ 72.265

2017
€ 10.074
€ 8.425
€ 2.409
€
180
€ 4.550
€
450
€
370
€ 1.303
€ 1.793
€ 9.342
€ 11.638
€
204
€ 11.787
€
204
€
€ 16.792
€ 79.521

Secretaris H. Lambertus Zijtaart,
Phil van der Heijden
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Eerste Onderonsje in 2019!
Op maandag 7 januari 2019 hebben we in
het Onderonsje een bijzondere gastspreker,
Tonnie van der Heijden. Hij is bestuurslid
van Stichting Second Home: “De
doelstelling
van Stichting
Second Home
is integratie in de
maatschappij, waarbij
activiteiten die aansluiten bij
de samenleving centraal
staan.” Daarnaast heeft die
stichting als visie: ”onderdak, ondersteuning, verzorging en
onderwijs bieden aan kinderen met een verstandelijke
beperking, een leerachterstand of een onveilige thuissituatie
hebben in Gambia”.
Als Team Kalidoe (de naam van een jongen in Gambia met
het Syndroom van Down) reden een aantal mensen uit Erp
en Zijtaart mee met de auto/motor challenge van
Antwerpen naar Banjul in Gambia. Met de opbrengst van
diverse acties en verkoop van auto’s en motoren middels
een veiling heeft men middelen opgehaald voor de
Stichting Second Home. Het lijkt ons een mooie gedachte
om Kalidoe een podium te geven en hen het verhaal te laten
vertellen van hun reis van afgelopen oktober. Tonnie van
der Heijden zal aan de hand van diverse foto’s het verhaal
vertellen over de Stichting Second Home en een reisverslag
van wat ze onderweg zijn tegengekomen. Enkele voor ons
bekende deelnemers uit Zijtaart zijn: Joop en Kevin
Versantvoort, Mari van Hout, Ton van de Tillart. Zij kijken
terug op een geweldige uitdaging.
Tonnie krijgt op maandag 7 januari om 10.00 uur het

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

Macho € 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
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 7 januari 2019 van 10.00 tot 11.00
uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Bibliotheekpunt Zijtaart
woord, het wordt beslist een mooi uurtje. 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 Gambia.

Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 7 januari 10.00 uur Onderonsje
Maandag 7 januari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 7 januari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 8 januari 09.00 uur Seniorenkoor
Dinsdag 8 januari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 8 januari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 8 januari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 9 januari 13.30 uur Keezen
Donderdag 10 januari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 10 januari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 10 januari 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 10 januari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
11 januari 13.30 uur Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van 20 december:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mientje
Raaijmakers
Poedelprijs:
Tonny Rijkers
Rikken:
Harrie v.d.Hurk
Bert Vissers
Anny v.Kessel
Poedelprijs:
Riek v.d.Tillaart
Loterij:
Rieky v.Zutphen

156 pnt.
74 pnt.
23 pnt.
78 pnt.
59 pnt.
32 pnt.
-62 pnt.

Uitslagen van 24 december:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
Marjo Vissers
Toon Verbakel
Piet v.d.Hurk
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Jo v.Boxmeer

183 pnt.
156 pnt.
107 pnt.
83 pnt.
-30 pnt.

Uitslagen 27 december:
Rikken:
Tiny v.Zutphen
Bert Vissers
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
Loterij:
Annemieke v.d.Linden

100 pnt.
90 pnt.
84 pnt.
-67 pnt.
134 pnt.
112 pnt.
35 pnt.

3 jan. 2019 – 9 jan. 2019
BRIDGEN
Uitslagen 21 december:
A-lijn:
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
Cees & Riet v.Hout
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Piet v.Schaijk & Nellie Philipsen
Rien & Helma v.d.Heuvel
B-lijn:
Ad & Nellie Vervoort
Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Mari & Nellie v.d.Vleuten
Uitslagen 28 december:
A-lijn:
Toon Gevers & Tonnie Kivits
Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Bert & Diny Kantwers
B-lijn:
Nelly & Mari v.d.Vleuten
Harrrie & Thea v.d.Hurk
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
Mies & Joke v.d.Burgt
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68,75 %
61,67 %
53,33 %
52,50 %
52,08 %
50,83 %
57,50 %
57,50 %
55,00 %
52,50 %
52,08 %
63,33 %
58,33 %
54,86 %
53,47 %
50,83 %
64,06 %
63,64 %
57,81 %
53,65 %

Sportief 2019 met skatevereniging
Fun On Wheels
Ben je 18 jaar of ouder en heb je misschien wel zin om
straks mee te rollen met Fun On Wheels?
Kom dan onze skatelessen volgen onder inspirerende
begeleiding in een prachtige locatie: de Noordkade Veghel.
We starten 28 januari en gaan door t/m 8 april, elke
maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie en/of aanmelden kan via onze site
www.fun-on-wheels.nl.
Maria Wouters, tel (06) 523 328 03
Inge van Liempd, tel (06) 513 117 91
Volg ons op fb.
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie d.d. 19-12-2018 d.d. 27-12-2018
Mies Gibbels
35 21 - Cor van Zutphen 62 69
Thuisclub
Zijtaart
Bezoekers
Beek en
Martien
Verbruggen
70 69 - Toon vd Oever 29 26
Donk B
22 25 - Willy Henst
24 39
Cor van Zutphen 65 54 - Gerrit van Osch
46 28 Cor Coppens
Chris
v
Helvoirt
17
21
Toon
Opsteen
28 26
Frans v Leuken
43 60 - Henri van Leuken 46 67
Toon
Cissen
59
52
Rien
van
Tiel
28
16
Toon Nelissen
34 27 - Ad de Koning
39 37
Bert
vd
Heijden
28
38
Hans
van
Erp
66
89
Andre Schepers 33 33 - Harrie Bouwmans 25 27
Frans
vd
Broek
20
22
Theo
vd
Laar
15
30
Tonnie van Uden 32 22 - Jan van Hout
18 14
Piet
vd
Hurk
34
37
Andre
Schepers
36
48
Toon Opsteen
27 11 - Huub Biemans
34 37
27 24 - Tonn Verbruggen 24 24
Cor Coppens
20 18 - Theo Verheijen
11 11 Wim Kremers
Toon
Nelissen
32
38 - Wim vd Sanden 41 31
Jan vd Oever
20 11 - Rinie vd Elsen
10 15
Frans van Leuken
43 32 - Tonnie v Uden
32 25
Willy vd Berkmortel 25 42 - Jan vd Oever
18 15

Biljartclub KBO Zijtaart

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 20-12-2018
Wim vd Sanden
41 30
Toon Cissen
59 49
Cor Coppens
22 16
Toon vd Oever
29 30
Rien v Tiel
28 44
Bert vd Heijden
28 38
Tonnie van Uden 32 30
Jan de Wit
26 31
Willy Henst
24 26
Martien Verbruggen 70 61
Hans van Erp
66 77
Cor van Zutphen
62 45

-

Frans v Leuken
Piet vd Hurk
Chris van Helvoirt
Wim Kremers
Martien Verbruggen
Frans vd Broek
Theo vd Laar
Tonn Verbruggen
Jan vd Oever
Andre Schepers
Willy vd Berkmortel
Toon Opsteen

43
34
17
27
70
20
15
24
18
36
25
28

35
35
16
32
56
23
16
36
23
31
14
37

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
Op vrijdag 4 januari 2019 een voor VOW JO19-1, VOW
JO17-1 en VOW MO17-1 Er wordt gevoetbald in zaal de
Bunders, het toernooi begint om 18.00 uur en eindigt om
21.30 uur.
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronde 8 en 9 zijn als volgt :
Maandag 10 december:
Jekschotstraat - Het Einde vd Straat
50 – 50
Rond de Bulte - Den Doornhoek
44 – 65
Krijtenburg - Rudebroeck
51 – 39
Rond de Kerk - Het Begin vd Straat
61 – 54
Leins./Hoolstraat - Grootveld/Corsica
62 – 46
Maandag 17 december:
Leins./Hoolstraat - Rond de Kerk
Den Doornhoek - Jekschotstraat
Grootveld/Corsica - Krijtenburg
Het Einde vd Straat - Het Begin vd Straat
Rudebroeck - Rond de Bulte

53 – 48
60 – 66
53 – 49
59 – 46
66 – 44

Tussenstand na 9 speelronden (inclusief aanpassingen):
1 Het Einde v.d. Straat 501 punten
2 Krijtenburg
499 punten
3 Jekschotstraat
490 punten
4 Rond de Kerk
489 punten
5 Den Doornhoek
473 punten
6 Rudebroeck
472 punten
7 Leins./Hoolstraat
456 punten
8 Grootveld Corsica
444 punten
9 Het Begin v.d. Straat 425 punten
10 Rond de Bulte
418 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 14

Vrijdag 4 januari: Buurtkeezenavond
om 20.00 uur!
Een mooie gelegenheid om elkaar een
goed en gezellig nieuwjaar te wensen!
Ruim honderd mensen gaan weer een
avondje gezellig strijden om de
winstpunten!
De standenlijst is weer eens flink
opgeschud: Wel 12 teams hebben nu
fantastische kansen om naar de ereplaatsen te dingen! Het
blijft spannend!
Graag tot ziens op vrijdag 4 jan. 20.00 uur in "Het
Klooster".
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

Carnavalsoptocht Reigerland
Het nieuwe jaar is begonnen, de nieuwe
prins is bekend en de donkere dagen
zijn aangebroken; het is de hoogste tijd
om aan carnaval te gaan denken.
Vele wagenbouwers, groepen en
individuen zijn al druk in de weer om
hun creatie voor de optocht te bedenken
en misschien is ook aan de uitwerking
al begonnen.
De lampen in schuren en garages gaan
weer branden ’s avonds en aan de
keukentafels worden de mooiste ideeën
bedacht; de mooiste optocht van
Meierijstad staat weer in de steigers!
Bij andere deelnemers is het idee
misschien nog niet geboren, maar ook daar gaat binnenkort
verandering in komen. De Reigers hebben een eer hoog te
houden en natuurlijk hopen we dat ook dit jaar weer te doen
zodat we een prachtige optocht hebben op zaterdag 2 maart
2019.
Om de gaten in de optocht zoveel mogelijk te beperken,
willen we de route van de optocht gelijk houden aan die van
vorig jaar. De route loopt via Zondveldstraat,
Reibroekstraat naar de Keslaerstraat, waarna de Pastoor
Clercxstraat volgt. De ontknoping van de optocht is
helemaal aan het einde van de Pastoor Clercxstraat: daar zal
de (jeugd)prins het defilé afnemen.
Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over wanneer een
groep wel of niet als Zijtaartse groep mag deelnemen: Om
als Zijtaartse inschrijving te kunnen worden meegenomen,
moet tenminste 20% van de deelnemers aantoonbaar uit
Zijtaart komen. Bij twijfel zullen wij de inschrijving nader
bekijken en als optochtcommissie bepalen in welke
categorie de inschrijving wordt ingedeeld. Hetzelfde geldt
voor de overige categorieën, waarbij wij als
optochtcommissie altijd het recht houden om een
inschrijving in een andere categorie te plaatsen. Dit kan tot
aan de prijsuitreiking en hiervoor hoeft geen overleg plaats
te vinden.
Ook krijgt het straattheater jaarlijks een meer prominente
rol in de optocht. Dit is geweldig natuurlijk! Voor de
organisatie is het echter steeds moeilijker om gaten in de
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optocht te voorkomen; dit is namelijk een veelgehoorde
klacht van het publiek. Met de jury is afgesproken dat er dit
jaar niet alleen wordt gekeken naar de act zelf, maar ook
naar de 'doorstroming' van de creatie in de optocht. Als de
creatie de optocht onnodig lang stilzet, zal dit in de jurering
worden meegenomen.
Op vrijdag 15 februari is de inschrijfavond, binnenkort
meer informatie hierover. Graag tot dan.
Heb je nog vragen over de optocht? Laat het ons dan weten
via e-mail: optocht@cvdereigers.nl. Veel plezier en succes
met de voorbereidingen.
De optochtcommissie

Helpen, iets voor u ?
Dan bent u bij de Hulpdienst
Diakonie Veghel op de juiste plek!
Heeft u tijd vrij en wilt u die tijd zinvol besteden? Vindt u
het leuk om zo nu en dan iemand te helpen in uw eigen
straat, wijk of dorp? Bel ons dan want wij kunnen uw hulp
hard gebruiken, we zijn altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.
De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en
kleine hulp aan mensen door vrijwilligers. De hulpdienst
Diakonie Veghel wordt georganiseerd vanuit de kerken van
Veghel, maar de hulp wordt gegeven aan alle mensen van
welk geloof of ras of kleur dan ook.
Wat is er zoal te doen?
* autovervoer naar ziekenhuis, arts, kerk, familie,
vereniging, eetpunt e.d.;
* boodschappen doen;
* bezoeken van zieken;
* bezoeken van mensen in rouw;
* bezoeken van ouderen;
* samen wandelen en/of winkelen;
* formulieren invullen;
* hulp bij schulden;
* schuldhulpverlening;
* kleine reparaties binnen;
* klusjes buiten;
* klein tuinonderhoud;
* etc. etc.
Dit alles komt samen binnen de telefoondienst die dagelijks
wordt bezet door vrijwilligers en van waaruit de hulpvrager
wordt doorverwezen naar de vrijwilligers op dat terrein.
Kortom als u wilt helpen, wilt meedenken over de
leefbaarheid van uw leefomgeving of wilt u eerst meer
informatie, neem dan contact op met de Hulpdienst
Diakonie Veghel.
Mailadres: diakonie@parochiesveghel.nl
Namens de hulpdienst Diakonie Veghel,
Pieter van Dieperbeek, voorzitter
Tel. (0413) 35 01 48
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Team Meierijstad stemt voor
handhaving van toeristenbelasting
In de voormalige gemeenten Sint Oedenrode en Veghel
werd al toeristenbelasting geheven om voorzieningen voor
o.a. toeristen, recreanten en verblijvende arbeidsmigranten
te bekostigen. Tijdens de vergadering van 19 december jl.
werd voorgesteld om voor geheel Meierijstad de
toeristenbelasting te gaan heffen.
De fractie van Team Meierijstad ziet deze harmonisatie als
een goede ontwikkeling om net zoals de meeste gemeenten
in Nederland het toerisme, recreanten en arbeidsmigranten
bij te laten dragen aan het behoud van voorzieningen in de
breedste zin van het woord.
Team is ook blij met de eenvoud van de verordening
toeristenbelasting waardoor de lastendruk voor
ondernemers zoveel mogelijk wordt beperkt. Een ander
sterk onderdeel van het voorstel is het faciliteren door de
gemeente om samenwerking voor belanghebbenden te
stimuleren.
De focus tijdens het debat in de gemeenteraad lag op de
toeristen en recreanten, maar de fractie van Team
Meierijstad had ook aandacht voor de grote groep
arbeidsmigranten die via deze belasting ook bijdragen aan
het behoud van voorzieningen in de gemeente en
benadrukte dat de verordening toeristenbelasting voor
arbeidsmigranten, een stimulans kan zijn om zich in te
schrijven in de basisregistratie van de gemeente. Dit heeft
als voordeel dat de gemiste inkomsten toeristenbelasting
worden gecompenseerd door een verhoging van de
uitkering uit het Gemeentefonds vanuit het Rijk.
Naast deze middelen heeft de gemeenteraad in november al
besloten om veel te investeren in de toeristische en
recreatieve branche. De fractie van Team is vanwege
voornoemde argumenten tevreden met handhaving van
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toeristenbelasting en verwacht dat met de investeringen die
worden gedaan, de gemeente Meierijstad aantrekkelijk is en
blijft voor toeristen, recreanten en arbeidsmigranten.
Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad
2019-2022
Deze nota werd afgelopen week goedgekeurd in de Raad.
Een integraal plan waar veel actoren bij betrokken zijn en
waar een goede lijn is gevonden in de diversiteit van de
vele evenementen. Deze zorgen voor verbinding tussen
mensen en dit komt de leefbaarheid in alle kernen ten
goede, vindt de fractie van Team Meierijstad.
Team vindt het fijn dat er meer duidelijkheid komt, zowel
in de verschillende normen en eisen die gesteld worden aan
een evenement, als ook in de aanvraagprocedure en
besluitvorming. De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger
en wordt beschikbaar gesteld voor de gemeente website.
Ook rondom geluidsnormen en de begin- en eindtijden zijn
duidelijke regels opgesteld, maar waar binnen nog wel
ruimte is om in goed overleg tussen de organisatoren,
plaatselijke horeca en omwonenden tot een aanvaardbare
situatie te komen . Goede afstemming en communicatie
voor en tijdens een evenement zorgt voor het beste
draagvlak.
Een erg groot pluspunt vindt Team het faciliteren vanuit de
gemeente bij evenementen. Er is daarbij wel een
onderscheid gemaakt tussen commerciële en nietcommerciële evenementen. De regels hiervoor zijn helder
en open, waardoor het beleid niet te strak is geworden.
Al met al een nota waarmee diverse evenementen in
Meierijstad een doorgang kunnen vinden op een veilige en
duidelijke wijze.
TEAM wil beheer openbare ruimte in Meierijstad naar
een hoger niveau
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Het college van Meierijstad heeft een beheerplan (IBOR)
voorgesteld om het basisniveau van beheer van de
buitenruimte in Meierijstad op niveau C te brengen. Dat is
een laag niveau van onderhoud dat de meeste inwoners als
onvoldoende beschouwen. Door een miljoen euro ter
beschikking te stellen voor inwoners om het niveau op te
hogen naar B of soms zelfs A, wil de gemeente
burgerparticipatie in het beheer van de openbare ruimte
bevorderen. Inwoners kunnen dan om een deel van het geld
verzoeken, om daarmee het beheer op een hoger niveau te
krijgen. Wat dit voorstel van het college feitelijk doet, is het
huidige basisniveau (B) verslechteren (naar C) en
vervolgens geld in het vooruitzicht stellen om op bepaalde
elementen het niveau te verhogen. Inwoners kunnen zich zo
gedwongen voelen om te participeren om zodoende te
zorgen voor een voldoende niveau van beheer in hun eigen
omgeving. Het doel van een beheerplan is volgens Team als
volgt: een schone, hele en veilige omgeving voor onze
inwoners. Daarbij moeten we als overheid participatie door
inwoners mogelijk maken, maar de inwoner daar niet toe
dwingen. Participatie is in onze ogen namelijk geen doel op
zich, maar een middel om te komen tot een betere
samenleving. Team heeft daarom een tegenvoorstel
ingediend samen met CDA en Lijst Blanco. Wij willen
namelijk graag dat er in Meierijstad een fatsoenlijk
basisniveau komt (niveau B) voor heel Meierijstad.
Inwoners, verenigingen en wijkraden die willen
participeren, kunnen dat ook in dit geval nog steeds, want
zij kunnen beheerbudgetten overnemen en in ruil daarvoor
het beheer uitvoeren. Ook kunnen zij in overleg met de
gemeente bepalen dat sommige onderdelen van de openbare
ruimte op een hoger niveau (A) worden onderhouden.
Omdat dit meer kost, zullen zij dan ook moeten aangeven
welke onderdelen, wat hun betreft, wel op een lager niveau
(C) kunnen. In dit geval geldt dus: wie A zegt moet ook C
zeggen. Het voorstel van Team, CDA en Lijst Blanco is
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tijdens de raadsvergadering van woensdag 19 december met
meerderheid van stemmen aangenomen.
Team Meierijstad wil bij deze iedereen het beste wensen
voor 2019.
Erik de Vries, Marja vd Heijden

Dankbaarheid …ho maar!
Vaak zegt men “waarom noemt men de bonusouder toch zo
vaak “stiefouder”,het klinkt zo negatief…” Mensen ervaren
woorden als “stiefmoeder” (of stiefgezin, stiefzoon) erg
negatief. Dit komt omdat men denkt aan de boze
stiefmoeders uit de sprookjes. Dat leken ook bijna heksen.
Maar “stief” betekent: het ontbreken van de bloedband. Dat
is een heel nuchtere omschrijving van datgene wat er aan de
hand is. Natuurlijk kun je allerlei andere bewoordingen
gebruiken. Ik hoor van alles voorbij komen.
Bonusmoeder/bonuskind bijvoorbeeld. Soms ervaart een
bonusmoeder/-ouder het kind bepaald niet als een bonus.
Meer als een last! Kinderen zijn meestal in de beginfase
helemaal niet zo dol op hun bonusouder. Zij hebben er niet
om gevraagd dat er weer een volwassene is die zich zo
nodig met hen moet bemoeien. Dat kan overigens heus wel
goedkomen, maar men zat niet op elkaar te wachten. Soms
gaat het juist in de beginfase goed, maar zodra men in één
huis woont, valt het tegen. Het kind moet voldoen aan
regels die voorheen niet golden (en waarvan het kind het
nut misschien ook niet ziet), de ouder moet zich allerlei
dingen laten welgevallen waar hij/zij niet op zit te wachten.
Het geeft een hoop gedoe, je moet je in allerlei bochten
wringen voor de kinderen en dankbaarheid…..ho maar!!
Dus een bonus is het lang niet voor iedereen. As jij je
stiefkind echt als een bonus ervaart dan is dat geweldig,
geniet ervan! Maar meestal zal het
kind toch liever hebben dat jij
weer weggaat en de ouders weer
bij elkaar komen. Dat zijn dromen
die kinderen hebben. Ook al doe je
nóg zo je best. Vaak zie je wel de
waardering van stiefkinderen als
zij inmiddels zelf kinderen
hebben. Zij beseffen dan wat je
hebt moeten doorstaan. Ook in
geval van “normale” situaties,
waarbij natuurlijke ouders samen
de kinderen hebben opgevoed,
ontstaat er vaak veel beter begrip
en waardering van hun kinderen
als zij zelf kinderen hebben.
Mw. N. Timmermans-van de
Kamp Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019
Bond van Alleengaanden kring Uden
Secretariaat: Wilhelminastraat 24A,5427 CE Boekel, email: toon@vberlo.nl
Beste leden,
Bij deze nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsreceptie.
Deze vindt plaats op zaterdag 12 januari 2019 bij
Partycentrum van Haandel aan Het Hertog Janplein 20 in
Erp.
Deze dag ziet er als volg uit:
11.00 uur ontvangst 2x koffie/thee met cake. Let op:
zaal open om 10.30 uur
12.00 uur soep met stokbrood en kruidenboter, spies van
varkenshaas met champignonsaus, gebakken aardappels,
groente, salade, friet, mayonaise bavarois en een gratis
consumptie.
14.00 uur optreden van: TROUBADOUR, Tonny Wijnands
met liedjes en verhaaltjes.
Het wordt weer een gezellige middag. In de pauze een
gratis consumptie.
Rond 16.30 uur willen we deze dag afsluiten.
De kosten van deze dag bedragen € 30,00 p.p., te voldoen
bij binnenkomst.
Graag betalen met gepast geld.
Wilt u naar deze nieuwjaarsreceptie komen, dan verzoeken
wij u zich voor 4 januari 2019 aan te melden bij een van de
bestuursleden. Wij kunnen dan tijdig doorgeven hoeveel
personen aan het diner zullen deelnemen.
Namens de werkgroep, tot ziens op onze
nieuwjaarsreceptie.
Harrie van de Meerakker, tel.(0413) 29 16 89, voorzitter
Toon van Berlo, tel. (06) 224 901 71, secr./penn.m.
Thea Donkers, tel. (0492) 46 56 53, lid
Henk van de Ven, tel.(0413) 36 52 42, lid
Irene van de Ven, tel. (0413) 36 71 92, lid
Josephien de Mol, tel. (06) 237 76 09, lid
Mededeling:
Vriendelijk willen wij u vragen de
contributie voor het jaar 2019 ad €
5,00 over te maken op rekeningnr.
NL28 RABO 0120 193 221 t.a.v.
A.M. van Berlo bond van
Alleengaanden onder vermelding
van naam en adres. Voor
duidelijkheid bij de
penningmeester zijn deze
vermeldingen erg belangrijk! Een
ander mogelijkheid is om € 5,00
in een gesloten enveloppe met
daarop naam en adres mee te
brengen naar de
nieuwjaarsreceptie. Hartelijk
dank.
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Pieter Brueghel Huis in Veghel gaat in
2019 van start met computerlessen om
jouw digitale vaardigheden te
vergroten!
Wil jij ook ‘even een mailtje sturen’ of ‘even wat
Googelen’ of de computer beter begrijpen? Volg dan de
lessen op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Tijdens de computerlessen gaan 2 ervaren vrijwilligers,
volwassenen helpen een weg te vinden in de digitale
wereld. De cursistengroep bestaat uit maximaal 6 mensen
die op laptops van Ons Welzijn wegwijs worden gemaakt in
een cursus Windows, Word of Excel. Een cursus bestaat uit
4 lessen van 2 uur en dat is inclusief een ½ uurtje pauze met
een kopje koffie of thee. Eén les kost € 5,00. De cursus
wordt gegeven in het Pieter Brueghel Huis, Middegaal 25
in Veghel. Je kunt je aanmelden bij Mieke Pepers via:
• e-mail: mieke.pepers@onswelzijn.nl
• telefonisch (06) 143 424 35
Extra informatie kun je vinden op de website:
https://pieterbrueghelhuis.nl

BEELDVORMENDE AVOND 17 JANUARI
Op het programma staan de
volgende onderwerpen:
• Huisvesting arbeidsmigranten
• Duurzame ontwikkeling
Eindhoven Airport
Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffie
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding
is mogelijk tot 16 januari, 12.00 uur. De spreektijd is
maximaal vijf minuten per spreker.
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het volkslied, lichte muziek en filmmuziek worden niet
vergeten.
Door de thematische behandeling van dit onderwerp wordt
een bijzonder licht geworpen op de muziek- en
kunstgeschiedenis. Voorop staat het sterker beleven van de
schoonheid van de beide kunsten. Dit alles in een
“huiskamersetting”: speciale vooropleiding is niet nodig;
iedereen kan meedoen.

Cursus Kunstgeschiedenis.
Laatste kans!
Na 10 jaren volgt nu het laatste deel van de 10 thematische
cursussen. Vele tientallen mensen, van heinde en ver,
hebben genoten van de fraaie beelden en voordrachten in
ons prachtige dorpshuis. Een speciaal woord van dank aan
bestuur, beheerder en vrijwilligers van “Het Klooster”.
Vanaf dag 1 werd alles gedaan om een mooie presentatie
mogelijk te maken: extra verduistering, nieuwe beamer, en
steeds een prima pauze gelegenheid. Onze dank!
16 januari start: 25000 jaar Kunst en Muziek. Cursus in 6
delen.
Zang, muziek en dans horen bij de mens en het menselijke.
Beeldende kunst ontwikkelde zich pas later en langzamer.
In deze 6- delige cursus worden voortdurend
dwarsverbanden gelegd tussen teken- en schilderkunst,
beeldhouwwerken en de geschiedenis van de muziek.
De grote tijden van de kunstgeschiedenis zoals de
Egyptische en Grieks-Romeinse kunst, het Romaans en
Gotiek, Renaissance, Barok, Rococo, de stormachtige 19e
eeuw en de moderne tijd, worden behandeld. De grote
Klassieken van de concerten, opera’s liederen en balletten
als Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, Bizet en vele
anderen worden in hun tijd en sfeer gezet. De kracht van

Elke zitting duurt +/- 2.15u. Er is een pauze.
De cursus wordt verzorgd door Ton Rietbergen:
samenstelling en presentatie.
Gabriël van Asseldonk: digitale bewerking en muziek.
Plaatsen en tijden:
Zijtaart: Het Klooster. Woensdag 16 januari. 20.00u.
Donderdag 17 januari. 09.00u
Vorstenbosch. Broekstraat 3.
Donderdag 17 januari. 13.30u.
Daarna om de 14 dagen
Verdere inlichtingen:
E-mail: kunstverteld@gmail.com of tel. 0413 367627

Actieve kunstgroep Compagnie in de
Cultuurfabriek Noordkade
Expositie ‘Muurvondsten’ maakt van
Wiebenga silo’s een magistraal hoogtepunt.
Veghel – kunstgroep De Compagnie organiseert zeer
specifieke expositie met werk van de bekende kunstenares
Ans Verdijk.
Het gaat om bijzondere frottages (afbeeldingen op basis van
wrijftechniek) in de betonnen silo’s.
Figuratieve en perspectivisch bewerkte fotografische
taferelen op textiel en andere materialen voeren de
toeschouwer mee in een magistrale wereld.
Het meesterschap van Ans Verdijk toont prikkelende
beelden en verrassend manier Op welhaast archeologische
wijze heeft Ans Verdijk bijzondere composities voor ogen,
geïnspireerd op haar beleving van de silo’s.
Textile kleden decoreren de
catacombe-achtige silo’s en
plaatsen hen in een bijzonder
perspectief.
Het onzichtbare wordt zichtbaar
gemaakt en in volle glorie
getoond.
De officiële opening vindt plaats
op 13 januari a.s. om 13.00 uur
n.m.
De expositie ‘Muurvondsten’ is te
zien van 13 januari tot 10 maart
2019 bij CHV-Noordkade in de
Wiebenga silo’s. Werk van Ans
Verdijk is ook te zien in de
fabriekswinkel.
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BoodschappenPlusBus
en
Samen-UitBus zoeken chauffeurs
Een enthousiaste groep vrijwilligers, twee busjes waar
negen mensen in kunnen en een gevarieerd programma, dat
zijn de ingrediënten waarmee ONS welzijn iedere week
tientallen mensen een fijne ochtend, middag of dag bezorgt.
Alzheimercafé
Twee vrijwilligers, een chauffeur en een begeleider, halen
Wat moet er geregeld worden bij bank dagelijks een groepje mensen thuis op om met hen
boodschappen te gaan doen of een uitstapje te maken.
of notaris?
In de regio Uden-Veghel en omgeving rijdt de
Er komt een moment waarop mensen met dementie hun
BoodschappenPlusBus, in de regio Oss-Heesch en
eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie
omgeving de Samen-UitBus. De groep van ongeveer 40
vertegenwoordigt hen dan bij behandeling, medische
vrijwilligers die op de bus rijden, is heel divers. Een aantal
beslissingen en op juridisch vlak? In het Alzheimercafé in
gaat alleen als begeleider mee, sommige rijden elke week
Veghel krijgen bezoekers op dinsdag 15 januari antwoord
hun vaste rit naar een supermarkt, anderen bedenken zelf
op deze vraag. Notaris Bram van den Boogaart legt dan uit een mooie rit als er een verrassingstocht gereden gaat
wat de naasten mogen en moeten regelen op het gebied van worden. De vrijwilligers gaan altijd met zijn tweeën op pad.
bewindvoering, mentorschap en curatele. Iedereen uit de
Doordat er enkele mensen gestopt zijn, is er weer
gemeenten Landerd, Boekel, Uden, Meierijstad, Bernheze
aanvulling van de groep gewenst. Mensen die het leuk
en omgeving die hierin geïnteresseerd is, is van harte
vinden om dit vrijwilligerswerk te doen, kunnen contact
welkom. Om 19.00 uur gaat de deur van het Alzheimercafé opnemen met Carmen van den Boom, coördinator van de
in het PieterBrueghelHuis op Middegaal 25 in Veghel open. BoodschappenPlusBus en de Samen-UitBus. Dat kan door
De toegang is gratis.
tijdens kantooruren te bellen naar (088) 374 25 25 en via email: carmen.vandenboom@ons-welzijn.nl.
levenstestament
Op de dag van de rit ontmoeten de twee vrijwilligers elkaar
De naasten van iemand met dementie komen voor tal van
in Oss of in Veghel op de plek waar hun bus staat. Ze
vragen te staan, waarover een beslissing genomen moet
spreken af wie rijdt, controleren de passagierslijst, de
worden. “Zullen we de auto verkopen?” kan aan de orde
portemonnee en de mobiele telefoon en gaan op pad om de
komen, financieel moet er van alles geregeld worden,
passagiers thuis op te halen. Zodra het reisgezelschap
abonnementen moeten wel of niet opgezegd worden,
compleet is, zet de bus koers naar het reisdoel: een
enzovoorts. Het is verstandig om een aantal zaken vast te
supermarkt, een winkelcentrum, een bezienswaardigheid,
leggen voordat de persoon met dementie zelf niet meer het een mooi stadje of een rondrit door een mooi gebied. De
overzicht heeft om de zaken goed te regelen. Je kunt in een vrijwilligers zijn gastvrouw of –heer, zij helpen de
levenstestament iemand die je vertrouwt aanwijzen om
passagiers als dat nodig is. Het kost hen gewoonlijk weinig
beslissingen te nemen namens de persoon met dementie;
moeite om er een gezellig uitstapje van te maken. Altijd is
dat moet door de notaris opgemaakt worden. Daarmee kun er onderweg minstens één moment om met de passagiers
je voorkomen dat er later bij de rechter bewind aangevraagd iets te drinken, meestal met iets lekkers erbij. Als de
moet worden. Iemands levenstestament eindigt op het
passagiers thuis zijn gebracht en de bus weer klaar voor de
moment dat hij of zij sterft.
volgende rit, kunnen de vrijwilligers naar huis. Vrijwel
altijd met een tevreden gevoel.
taken verdelen
Kun je voorkomen dat je vermogen verdampt door hoge
Een paar keer per jaar komen alle vrijwilligers, die voor de
eigen bijdrages in de zorg? Maar is er dan nog genoeg geld Samen-UitBus en de BoodschappenPlusBus, werken bij
om goede zorg in te kopen en kan de partner nog goed
elkaar. De ene keer om met elkaar en met de beroepskracht
rondkomen? Behalve dit soort zakelijke overwegingen
van ONS welzijn te bespreken hoe het gaat en ideeën uit te
spelen ook menselijke vragen. Er moeten beslissingen
wisselen. De andere keer om met elkaar het glas te heffen
genomen worden over de behandeling en verzorging. In een tijdens een gezellige samenkomst. Wat opvalt, is dat veel
levenstestament kunnen ook daarover de wensen vastgelegd vrijwilligers dit werk al lang doen, zowel de vrijwilligers op
worden en vertrouwenspersonen als wettelijke
kantoor als degenen die op de bus rijden. Een teken dat ze
vertegenwoordigers benoemd worden. Van betrokken
plezier hebben in hun werk. Als je ernaar vraagt, hoor je dat
families hoor je dat het goed is om de taken binnen de
de vrijwilligers het werk zelf leuk vinden en dat ze veel
familie te verdelen, maar hoe doe je dat op een goede
waardering krijgen van de klanten van de bus. “Wat is er
manier? Hoe vaak moet je overleggen? Wat moet je doen
leuker,” zo zegt een van hen, “dan mensen leuke dagen
bij verschil in inzicht? Hoe regel je het als je onroerend
bezorgen?”
goed wilt verkopen? Hoe voorkom je dat er misbruik wordt
gemaakt van de situatie? Talloze vragen, waarop bezoekers
van het Alzheimercafé antwoord kunnen krijgen. Er is
volop gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten.
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