Doorstart werkzaamheden glasvezel
In het buitengebied van gemeente Meierijstad kunnen de werkzaamheden voor de
aanleg van glasvezel door Glasvezel buitenaf weer hervat worden. Op 2 oktober jl.
maakte de gemeente bekend dat ze de werkzaamheden per direct stilgelegd had, omdat de
kwaliteit van het werk teveel te wensen overliet. Dat resulteerde in schades en onveilige
situaties. Wethouder van Rooijen geeft aan dat gemeente en Glasvezel buitenaf sindsdien
intensief en constructief overleg hebben gehad: “We hebben gekeken waar het wringt en
duidelijke harde afspraken gemaakt om dat voortaan te voorkomen. Ik ben blij dat we er zo
snel uitgekomen zijn; In het bijzonder voor onze inwoners en ondernemers die reikhalzend
uitkijken naar glasvezel en het gebruiksgemak dat glasvezel hen kan geven. We konden
goed doorpakken, en dat is ook te danken aan de positieve houding van Glasvezel
buitenaf.”
Glasvezel buitenaf hervat de werkzaamheden in de tweede helft van oktober. Als eerste
worden de reeds lopende werkzaamheden afgemaakt en opgeleverd. Dat geldt ook voor de
100 reeds ingeplande afspraken voor het aanleggen van de huisaansluiting. De planning van
Glasvezel buitenaf is er op gericht rond het einde van het eerste kwartaal van 2020 alle
aansluitingen gereed te hebben.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 oktober 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken:Piet en Cisca van Lankvelt- Aalders en overl.familieleden: Zus van de Ven:
Overl.ouders van de Ven- Aarts: Annie van de Ven- van Zutphen: Overl.ouders Piet en
Tonny van Heeswijk- van den Acker: Overl.ouders van den Acker- Vervoort en Broeder
Christinus van den Acker: Jan en Johan Schoenmakers (vanw.verjaardag): Johan en An
Thijssen- van der Heijden: Jan van Zutphen en overl.familieleden
Mededeling:
a.s. Zondag 20 oktober wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor “WereldMissiemaand” gehouden, deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-werkgroep

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
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BELANGETJES

In 't vet rit MCV op 20 oktober

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.

Op zondag 20 oktober heeft motorclub MCV voor de
laatste keer dit jaar een rit uitgezet.We rijden in kleine
groepjes en ontmoeten elkaar gedurende de dag weer
tijdens een koffiestop of lunchstop. Wil je met ons
meerijden? Stuur dan een email naar
info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast
digitaal doorsturen. Café D’n Brouwer (Dobbelsteenplein 1
in Mariaheide) is vanaf 9.30 uur open voor koffie en we
vertrekken om ca. 10.00 uur.

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.
Te Koop: Poppenwagen + poppen bedje, loopfietsje.
Hand gevlochten van Pitriet, als nieuw. Tel.: 06-12 95
32 65

TONPRATERSAVOND IN DORPSHUIS
Zaterdag 19 oktober a.s..
Aanvang 20:00 uur.
Er zijn nog toegangskaarten
beschikbaar: € 15,00 per kaartje.
Kaarten zijn verkrijgen in het
Dorpshuis in de Dorpswinkel of
via de site:
www.dorpshuiszijtaart.nl

Huiswerkbegeleiding in Veghel voor
basisschoolleerlingen
Het heet Huiswerkbegeleiding, maar is eigenlijk bijles.
Kinderen van groep vier tot en met acht kunnen iedere
woensdagmiddag in de bibliotheek in Veghel extra
ondersteuning krijgen bij lezen, schrijven en rekenen. Twee
ervaren vrijwilligers zijn daar dan aanwezig om de kinderen
die dat nodig hebben bijles te geven. Die vrijwilligers
kunnen putten uit jarenlange ervaring als (inmiddels
gepensioneerde) basisschooldocenten.
De organisatie van de huiswerkbegeleiding in de
bibliotheek is in handen van ONS welzijn. Bij aanmelding
vraagt sociaal werker Andrea Olfen waar het betreffende
kind hulp bij kan gebruiken. Zij informeert ook bij de
basisschool van het kind, zodat de huiswerkbegeleiding
aansluit bij de lesstof en het niveau van de school.
In de Bibliotheek, Markt 1 in Veghel werken de kinderen in
kleine groepjes, waardoor er voldoende aandacht is voor
individuele leervragen. De huiswerkbegeleiding is op
woensdagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 of van 15.45 uur
tot 16.30 uur. De kosten zijn € 20 voor 9 bijeenkomsten.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen
huiswerkbegeleiding gegeven.
Ouders kunnen voor meer informatie of om aan te melden
tijdens kantooruren contact opnemen met Andrea Olfen,
sociaal werker van Ons Welzijn in Veghel. Dat kan
telefonisch op nummer 06-57443759 en via e-mail:
andrea.olfen@ons-welzijn.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)
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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KBO Zijtaart vertoont
natuurfilm
De oktobermaand is met het
herfstachtige weer een mooi moment
om te genieten van een natuurfilm. Op
maandag 21 oktober hebben we
gekozen voor “De Continenten van Europa”, een film
die ons de natuur laat zien.
Europa is een dichtbevolkt werelddeel, maar toch heeft de
mens in grote delen van dit continent weinig te vertellen.
De Europese natuurgebieden herbergen dan ook
wonderlijke verschijnselen die
voor velen altijd verborgen
zullen blijven. Aan de hand
van nieuwste filmtechnieken
zijn opnamen gemaakt die je
versteld doen staan. De
camera is doorgedrongen tot
diep in de donkere wouden en
andere verscholen gebieden.
De Europese wildernis,
gekenmerkt door de
verscheidenheid van vier
seizoenen, komt in al haar pure schoonheid in beeld. Ga
mee en ontdek ook de gebergten, vlaktes
en diepe zeeën dicht bij huis, waar
dieren in hun oorspronkelijke omgeving
zelf de dienst uit maken. Op rustige,
maar boeiende wijze wordt het verhaal
verteld bij schitterende opnamen. In hun
oorspronkelijke omgeving worden de levenscycli van
dieren en planten beleefd volgens het ritme van de
jaargetijden. Sterke dieren die bestand zijn tegen sneeuw en
ijs, maar ook het bedrijvige ondergrondse leven van
bosmuizen en dat van een vossenfamilie, bevernesten en
ooievaars. Hierna volgen indrukwekkende beelden van de
ruige Noordzee, grenzend aan zeven landen, te beginnen
met de Shetlandeilanden. Twee zeebiologen tonen niet
alleen de wonderen van de natuur onder water maar ook de
offshore-industrie. Prachtige, afwisselende en veelzijdige
beelden, echt voor liefhebbers van natuurfilms.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Bamischijf
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

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 oktober 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
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KBO
AGENDA
Maandag 21 oktober 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 22 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 22 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 22 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 22 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 23 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 23 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 24 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 24 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 24 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 25 oktober 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 10 oktober 2019:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Lenie Henst
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Loterij:
Bets Oppers

139 pnt.
107 pnt.
17 pnt.
117 pnt.
87 pnt.
-26 pnt.

Uitslagen van 14 oktober 2019:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
134 pnt.
Jaantje v.d.Burgt
134 pnt.
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
32 pnt
Rikken:
Willie v.d.Berkmortel 69 pnt.
Riek v.d.Tillaart
51 pnt.
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
28 pnt.
Loterij:
Mien Raaijmakers
BRIDGEN
Uitslagen van 8 oktober 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 68,75 %
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
66,25 %
3.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
61,50 %
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
60,83 %
5.Hein & Jo de Wit
56,50 %
6.Toon & Marietje v.Schaijk
52,50 %
B-lijn:
1.Ria Veldhuis & Mien Vissers
55,73 %
2.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 54,17 %
3.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
53,13 %
4.Rob & Lilian Harbers
50,52 %
Maria & Fien Rooijakkers
50,52 %
6.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 50,00 %
Uitslagen van 11 oktober 2019:
A-lijn:
1.Bert & Diny Kanters
2.Ad & Nelly Vervoort
3.Mari & Nelly v.d.Vleuten
4.Toon & Marietje v.Schaijk
5.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
6.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
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B-lijn:
1.Chris v.Helvoirt & Bert v.Helvoort 55,56 %
1.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 54,86 %
3.Ad & Riet Koevoets
54,86 %
4.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven53,47 %
5.Albert & Petra v.d.Hurk
52,78 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Lieshout d.d. 7-10-2019
TMC GMC
TMC
Toon Cissen
52 41 - Sjef vd Heuvel
Frans van Leuken 44 50 - Jozef van Leuken
Wim vd Sanden 36 34 - Bas vd Berg
Andre Schepers 36 38 - Gerry Dekkers
Tonnie van Uden 32 58 - Nico Kuylaars
Rien van Tiel
28 21 - Jan Donkers
Toon Nelissen
35 22 - Frans Dekkers
Jan vd Oever
19 19 - Gerrit vd Broek

GMC
80 80
57 38
44 37
28 21
23 31
22 23
26 28
12 13

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 08-10-2019
Partij :
Rien van Tiel - Chris van Helvoirt
Toon Cissen - Jan vd Oever
Toon Opsteen - Tonnie van Uden
Frans van Leuken - Theo van Eert
Andre Schepers - Cor Coppens
Toon Nelissen - Jan de Wit

Uitslag
6-4
1-4
3-5
6-4
5-3
6-4

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 41
TMC GMC
TMC
24 - Willy Henst
Wim Kremers 27 11 - Mies Gibbels
Martien van Eert 19 23 - Toon vd Oever
Ad vd Ven
32 24 - Henk vd Ven
Bert vd Heijden 24 15 - Willy vd Berkmortel
Hans van Erp
63 58 - Frans van Leuken
Toon Nelissen 34 43 - Chris v Helvoirt
Tonnie van Uden 32 32 - Jan vd Oever
Frans vd Broek 20 19 - Toon Opsteen
Cor Coppens
21 12 - Wim Kremers
Ton de Rooij
16 9 - Theo van Eert
Mies Gibbels
33 20 - Toon Cissen
Rien van Tiel
30 38 - Harrie vd Hurk
Jan de Wit
25 21 - Bert vd Heijden
Wim vd Sanden 39 26 - Martien Verbruggen
Theo vd Laar
18 16 - Andre Schepers
Tonn Verbruggen 25

GMC
24 26
33 29
30 52
18 16
25 33
41 69
18 15
18 22
27 18
27 20
36 24
58 69
20 19
24 24
64 87
38 53

Zijtaartse bieb
64,06 %
58,85 %
57,29 %
56,25 %
53,65 %
50,52 %

De bibliotheek in Dorpshuis in Zijtaart is het hele jaar
door geopend op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en
donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

TV Zijtaart

Zondagtocht 20-okt Vertrek 9.00 uur de Sluitingstocht ???
Woensdagtocht op woensdag 23 oktober 2019 Vertrek
Uitslagen Externe Competitie
9:00 uur Afsluitingstocht. Pauze Oirschot Piet en Carla
Jeugd 10 t/m 14 jaar:
Afstand 50km.

VOW Jeugd 19 oktober 2019
VOW JO19-1 Blauw Geel '38/JUMBO JO-19-3 14:30u
VOW JO17-1
vrij
VOW JO15-1
vrij
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1
vrij
VOW JO10-1
vrij
VOW JO9-1M
vrij
VOW JO8-1
Nulandia JO8-2
10:45u
VOW MO19-1
vrij
VOW MO15-1
Vorstenbossche boys MO15-1 13:00u
Blauw Geel "38/Jumbo MO13-1 VOW MO13-1 11:30u
VOW MO11-1
vrij
Rhode JO7-4
VOW J07-1M
9:15u
VOW JO7-2 G
Blauw Geel JO7-4
10:30u
VOW JO7-3 G
Blauw Geel JO7-5
10:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
VOW Senioren 19 oktober 2019
16:30u VOW VETERANEN Odiliapeel
VOW Senioren 20 oktober 2019
14:00u SC Elshout 1 VOW 1

Pieter Brueghel - Zijtaart
Heren:
Heren Vrijdagavond – Prinsejagt
De Hambaken - Heren 50+
Dames:
Dames Donderdag - Skinlo
TOZ - Dames Vrijdag
Meerhoven - Dames Zaterdag
Gemengd:
D'oggelen - Donderdag 1
Wettenseind- Donderdag 2
Vrijdag - Mierlo
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6-0
0-4
2-2
3-1
2-2
2-2
1-3
4-0
1-3

VOW Senioren 12 oktober 2019
FC Uden
VOW VR30+1

VOW VETERANEN
EVVC VR30+1

2–4
8-2

VOW Senioren 13 oktober 2019
VOW 1
OSC'45 1
2–0
VOW 2
Mariahout 3
2–6
Heeswijk 5
VOW 3
2–0
Schijndel/DE WIT 8 VOW 4
3–1
VOW 5
Avanti'31 7 Uitgesteld 15/12
Vorstenbossche Boys VR1 VOW VR1
1–1
VOW VR2
Elsendorp VR1
9-0

Tweede Q-café met een Q-kske op
zaterdag 26 oktober
Na de eerste Q-koorts-bijeenkomst van afgelopen maart in
St. Oedenrode en daaropvolgend het eerste Q-café in het
Pieter Brueghelhuis in Veghel, organiseert de Q-koorts
werkgroep Meierijstad op dezelfde locatie wederom een Qcafé-bijeenkomst voor Q-koorts-patiënten (Q-genoten),
partners, en overige belangstellenden uit Meierijstad. Het
informele karakter van de vorige bijeenkomst waarbij een
25-tal personen aanwezig waren, is goed bevallen, dus ook
dit keer staat het samenzijn geheel in het teken van elkaar
ontmoeten, informeren, ervaringen delen met anderen en
gewoon gezellig buurten onder het genot van een kop koffie
met een Q-kske. Mocht u voor het eerst willen komen, maar
voelt de drempel nog wat hoog, bedenk dan: we zitten
allemaal in hetzelfde schuitje en contact met andere Qgenoten kan je verder helpen. Het begint om 10.30 uur en
we sluiten af rond 12.30 uur. De inloop is vanaf 10.00 uur.
We hopen weer op een grote opkomst. Vanwege de
organisatie graag een mailtje naar q-werkgroepmeierijstad@hotmail.com als u aanwezig bent op zaterdag
26 oktober in het Pieter Brueghelhuis, Middelgaal 25 te
Veghel.
Q-koorts werkgroep Meierijstad
i.s.m. WMO Gemeente Meierijstad
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Heijden, uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste shirt
officieel overhandigd (zie foto).
Het bestuur en de JO-10 van VOW willen Autocentrum
Van der Heijden nogmaals bedanken voor dit mooie
initiatief. Bedankt.

Jeugd VOW-JO 10 in het nieuw
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we gelukkig
zulke sponsors. Het bestuur heeft voor de JO-10 van VOW
een nieuwe sponsor gevonden: Autocentrum Van der
Pupil van de week
Heijden uit Zijtaart. Autocentrum Van der Heijden is al
sinds jaar en dag een trouw sponsor van VOW en na jaren
de senioren te hebben gesteund, hebben ze nu gekozen voor
Naam:
Loek Hooijmans
een jeugdteam. Zij geven door deze sponsoring aan dat ze
Leeftijd:
8 jaar
VOW nog steeds een warm hart toedragen en dat men het
verenigingsleven in het dorp Zijtaart erg belangrijk vindt.
Ik voetbal bij VOW in de: Jo10-1

Mijn positie op het veld:
Verdediger
Dit vind ik leuk aan voetbal: Dat het sportief is
De beste voetbalclub:
PSV
Mijn favoriete voetbalspeler: Luuk de Jong
Mijn hobby's zijn:
Voetballen en gitaar
spelen
Het lekkerste eten vind ik: Broodje Hamburger
Favoriete muziek:
Zanger Kafke
Dit wil ik later worden:
Hondenverzorger

Het bestuur en de spelersgroep zijn blij met deze
overeenkomst voor de JO-10. Bij de overdracht van de
shirts waren er alleen maar lachende gezichten te zien. Na
een dankwoord door voorzitter Cor van der Aa van de
sponsorcommissie van VOW, gericht aan Anne van der

Mijn ervaring als Pupil
van de week:
Het was super leuk om
in de dugout te zitten
met de reservespelers.
Ik heb zelf ook nog
gescoord bij de
tegenpartij. Ik mocht
de spelers na de
wedstrijd bier brengen
(ipv ranja) omdat ze
gewonnen hadden.
Ook mocht ik in de
kantine op de tafel
staan en een
gesigneerde voetbal
kreeg van de
aanvoerder. Het was
een leuke middag die
ik nooit meer zal
vergeten. Heren 1
heeft die middag met 2
- 0 gewonnen.
Bedankt Heren 1!
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korte paddenstoelenexcursie van ongeveer een uurtje in het
aangrenzend bos ’t Hurkske.
’t Hurkske is een rijk paddenstoelenbos met paddenstoelen
in allerlei vormen en maten, die lekker ruiken of juist
Onlangs verscheen de jeugdroman Muizen in de Buizen van stinken, met plaatjes, gaatjes of stekeltjes. De natuurgidsen
de Eindhovense schrijver
nemen u mee in de wonderlijke wereld van paddenstoelen.
Hessel Rippe. Het boek
Een spiegeltje is handig om onder de paddenstoelen te
verhaalt over een fabriek van kunnen kijken. De excursies zijn ook geschikt voor
Philips in Eindhoven in
kinderen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u
1953. Vele Brabanders
in de stemming blijven; in de Boswachter serveren ze
reisden elke dag naar
bospaddenstoelensoep.
Eindhoven om in de fabriek
te gaan werken. Zo ook Piet van den Tillaart uit Zijtaart die Meer informatie Karin Koppen tel. (0413) 21 02 16 of
een prominente rol speelt in de jeugdroman.
www.ivn-veghel.nl.

Zijtaartse Piet van den Tillaart († 2014)
schittert in jeugdroman over Philips

'Het boek moest een ode aan de werknemers van Philips
worden. Zij hebben Philips groot gemaakt', legt auteur
Hessel Rippe uit. 'Piet van den Tillaart stond voor mij
symbool voor al die duizenden werknemers die uit alle
delen van Brabant kwamen om voor Philips te werken.'
Het verhaal gaat over Niels en Sara, twee kinderen die met
hun vader meegaan naar zijn werk als schilder van de
fabriek van Philips. De kinderen besluiten de fabriek binnen
te sluipen en lopen Piet van den Tillaart tegen het lijf die de
kinderen onder zijn hoede neemt en ze vertelt over het werk
en de mensen die in de fabriek werken.
Voor de research van het boek sprak Rippe met Jan van den
Tillaart, de broer van Piet (die in 2014 overleed) en Piets
dochter Liesbeth van den Tillaart die hem vertelde hoe Piet
elke werkdag vanaf de Corsica in Zijtaart op de fiets naar
Eindhoven ging om te werken in de fabriek van 'mijnheer
Anton'.
'Voor mij staat deze Zijtaartse boerenzoon voor een
mentaliteit van hard werken, nuchterheid en een open
houding voor wat nodig is om je staande te houden in een
tijd toen er niet voor iedereen in de grote Brabantse
gezinnen werk was op de ouderlijke boerderij. Philips
maakte er dankbaar gebruik van.'
Het boek neemt de lezer mee terug naar 1953, het jaar
waarin de Philips-fabrieken wit werden geschilderd. Het
schetst een prachtig beeld van het werk in de fabrieken toen
en is daardoor zeer geschikt voor oud-Philipswerknemers
en hun kinderen en (achter)kleinkinderen.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Bookbase en te koop
via Bol.com.

Paddenstoelenestafette
Korte excursies op zondag 27
oktober tussen 10.30 uur en 12.00
uur
De herfst is boeiend door het
prachtige kleurenspel van
afstervend blad. Zeker zo
interessant is echter het schimmelrijk: paddenstoelen
die er gisteren nog niet waren en er de volgende dag
plotseling volop staan!
Vanaf de parkeerplaats van café de Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp vertrekt er zondag 27 oktober vanaf
10.30 uur elke 15 minuten een IVN natuurgids voor een

Eigen emoties tonen aan je kind?
Vroeger werd vaak gezegd dat het beter was niet te huilen
in het bijzijn van kinderen. Kinderen werden ook
weggehouden bij ernstige dingen als begrafenissen.
Tegenwoordig wordt er soms zoveel gehuild in het bijzijn
van kinderen en zo hevig op hen geleund dat dit het andere
uiterste is. Huilen is normaal en wordt ook steeds meer
normaal gevonden. Vroeger huilden mannen zelden, nu
wordt er ook op TV veelvuldig en ook door mannen
gehuild. Huilen op zichzelf is niet erg, ook niet in het
bijzijn van een kind. Een kind mag gerust zien dat ook
volwassenen soms moeten huilen. Waar je echter voor moet
waken is dat kinderen meegezogen worden in al die heftige
emoties. Dus, huilen is prima, maar geen hartverscheurend
urenlang tranendal. Wat vooral belangrijk is, is dat je
aangeeft nog wel de controle te hebben. Dus zeg je dat
volwassenen soms ook moeten huilen als ze verdriet
hebben, maar dat het kind er geen zorgen over hoeft te
hebben. Een kind zal alles uit de kast halen om je te
troosten. Geef dan aan dat je dit lief vindt en knuffel je
kind. Waardeer het voor zijn inspanningen en zeg dat het
verdriet heus wel weer over gaat. Opmerken en waarderen
van de troost die je kind jou biedt is prima, maar je kind
wordt te zwaar belast als je op je kind leunt. Je kind moet
kind kunnen zijn. Natuurlijk zijn er dingen die voor een
kind eigenlijk te zwaar zijn en waar niemand wat aan kan
doen. Bijvoorbeeld een ernstige ziekte van een ouder
waarbij steeds de dreiging aanwezig is dat de ouder
overlijdt. Niemand kan er wat aan doen dat dit soms
gebeurt. Dan kun je wel af en toe je eigen emoties tonen,
maar dien je ook ruimte te maken voor de emoties van je
kind. Praat erover. Vertel waar je over nadenkt en vraag
waar je kind aan denkt. Geef eerlijke antwoorden, maar wel
op het niveau van het kind. En verder: laat je kind bepalen
wat het wil weten. Als het kind weer gaat spelen dan is het
ook prima. Dan heeft hij/zij voor dat moment genoeg
informatie. De volgende vraag komt wel een andere keer.
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1e Voorronde Openveldfeest
bandwedstrijd
BreakOut, het Erpse zondagmiddag muziekpodium,
organiseert dit najaar de 13e Openveldfeest bandwedstrijd.
In drie voorrondes strijden 12 bands om twee plaatsen voor
dit Erpse familiedorpsfeest. De 1e voorronde is zondag 20
oktober met Wessel vd Wijnboom, Davey Steevens en
Strange Sympathy. In een sfeervolle zaal met een ‘vette’
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een
wervelende lichtshow kunnen de muzikanten
podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek
voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en proeven aan
het echte werk. Aanvang 15.00 uur in het Jeugd & Jongeren
Centrum JJC aan de Ottenstraat en de entree is gratis.
Beginnende bands kunnen zich aanmelden op
breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Daan Roovers:
Denker des Vaderlands

Op 24 oktober is de Veghelse Daan Roovers te gast in
Bibliotheek Veghel. Met als uitgangspunt haar boek Wij
zijn de politiek geeft ze haar kijk op het publieke debat
en hoe een ieder een bijdrage kan leveren aan de
samenleving van nu én in de toekomst. Kaarten zijn
online en in de bibliotheek verkrijgbaar.
In maart 2019 werd Daan Roovers verkozen tot 'Denker des
Vaderlands'. Daan over deze titel: "Ik wil me de komende
twee jaar vooral inzetten voor ‘publiek denken’: dat is
hardop, gezamenlijk en interactief denken. Dit betekent dat
ik niet vóór andere mensen of namens anderen wil denken,
maar samen mét andere mensen. Hoe kunnen we meer
betekenis geven aan onze publieke sfeer? Laten we ons niet
te makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen?
De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van
de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid
zijn. Politiek is te belangrijk om uit te besteden aan politici:
wij zijn de politiek. Maar dat betekent ook dat we zelf aan
de bak moeten."
Daan Roovers is te gast in het kader van de serie NEXT. In
deze serie nodigen de Noord Oost Brabantse Bibliotheken
wetenschappers, journalisten en filosofen uit om hun kijk te
geven op de samenleving en de toekomst. In deze serie stelt
de bibliotheek samen met sprekers de vraag: What's next?
Kaarten voor de lezing van Daan Roovers kosten € 10,00.
Leden van de bibliotheek kunnen in de voorverkoop voor €
7,00 een kaartje kopen. Kaarten zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek, via www.bibliotheekmeierijstad.nl en via de
app Bibliotheek Wise.

Lancering nieuwe Proeverij Plank
tijdens Bockbieravond
De herfst staat voor de deur en dat betekent dat het tijd
is voor herfstachtige gezelligheid tijdens de jaarlijkse
bockbieravond! Op donderdag 17 oktober van 20.30 tot
01.00 uur staat Café De Afzakkerij op CHV Noordkade
in Veghel in het teken van bockbier. Dit keer met een
nieuw concept, de Proeverij Plank. Met live muziek van
Toon Alone. De entree is gratis.
Er zijn deze avond 4 verschillende bockbieren
verkrijgbaar, met ieder hun eigen karakter. Al deze
bockbieren kunnen o.a. geproefd worden door middel
van de nieuwe Proeverij Plank. Dit nieuwe concept
wordt op de Bockbieravond gelanceerd. Koop voor
€12,00 een plank en ontvang 4 verschillende bockbieren
met een puntzakje Afzakkerij Nootmix.
Om aan het herfstgevoel nog wat extra warmte en
gezelligheid toe te voegen speelt er deze avond live muziek,
dit wordt verzorgt door Toon Alone. Toon zorgt voor
ouderwets goede, handgemaakte live muziek. Rock ’n Roll,
van Bill Haley en Chuck Berry, de sixties met Jimi
Hendrix, CCR en de Stones, seventies, lekkere blues,
zwoele ballads.
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Stichting Peuterspeelzalen Veghel
Vanaf 21 oktober is het nieuwe telefoonnummer van het
Pompeltje (Zijtaart) 0413-726824
Het oude mobiele nummer komt hierdoor te vervallen vanaf
15-11-2019. Hierdoor kunt u geen gebruik meer maken van
whats-app.
U kunt wel berichten sturen via het
OuderPortaal en vanaf 1 november via de app.
Hiermee kunt u gemakkelijk via de telefoon
berichten over uw kind en locatie sturen en
ontvangen. U kunt de app downloaden via de
app store. Om in te loggen in de ouderapp van Kindplanner
heeft u een organisatiecode nodig.
Zodra deze code bekend is, ontvangt u bericht hierover!
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zich in een ernstige crisis bevindt, kan de burgemeester dit
besluit nemen.

Bent u doof en wilt u een afspraak
maken?
Schakel dan onze gebarentaal-vaardige medewerker in.
Op maandag, dinsdag en donderdagochtend is er een
gebarentaalvaardige medewerker aanwezig in de gemeente,
die u kan helpen met vertalen.
Wilt u hier gebruik van maken, maak dan een afspraak met
Mieke van Uden via de mail (info@meierijstad.nl) of vul
het contactformulier in. Als u erbij zet dat u een afspraak
wilt maken met gebarentaal-ondersteuning, dan neemt
Mieke van Uden zo snel mogelijk contact met u op!

Meierijstad neemt deel aan ErvenPlus 2.0

Verplichte zorg meer in eigen omgeving
Soms is een ernstige psychische aandoening van iemand
heel ernstig. Per 1 januari 2020 gaan we die hulp anders
organiseren.
Soms is een ernstige psychische aandoening van iemand
heel ernstig. Op zo’n manier dat hij een gevaar voor
zichzelf of anderen is. Voor deze mensen was een
verplichte opname in een instelling de enige manier van
hulp.
Per 1 januari 2020 gaan we die hulp anders organiseren.
Verplichte zorg kan dan poliklinisch of bij iemand thuis.
Op een manier die het best bij iemand past. We zoeken
samen met hen naar passende hulp in de eigen omgeving:
met persoonlijke begeleiding, een goede woonplek en
sociale contacten in de wijk. Met over en weer een veilig
gevoel. Iemand die de zorg krijgt, blijft zo meer in zijn
eigen omgeving. Zo blijven sociale contacten en meedoen
in de samenleving beter mogelijk.
Meer inspraak voor iemand zelf en familie
Deze manier van zorg wordt mogelijk met de landelijke
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Door
deze wet krijgen de mensen die verplicht behandeld
worden, meer te zeggen over hun behandeling. Ook familie
krijgt een grotere rol. Zij beslissen mee hoe de zorg en hulp
eruit gaan zien.
Zorgaanbieders en gemeenten kijken meer dan eerder naar
wat iemand nodig heeft om te kunnen meedoen in de
samenleving. Zoals bijvoorbeeld een woning en werk.
Verplichte opname in een instelling blijft wel mogelijk. Dat
gebeurt wanneer het niet veilig genoeg is voor iemand zelf
of de omgeving.
Nieuwe rol gemeente
De Wvggz brengt nieuwe taken met zich mee voor
gemeenten. Wanneer een inwoner vermoedt dat iemand
verplichte zorg nodig heeft, kan hij dat per januari melden
bij de gemeente. Zo’n melding kan leiden tot een
onderzoek. Wanneer blijkt dat verplichte zorg volgens de
Wvggz nodig is, vraagt de gemeente hierover via de officier
van justitie een besluit van de rechter. Wanneer iemand

ErvenPlus moet zorgen voor verbetering van het leefgebied
van erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en
vleermuis.
Brabants Landschap heeft groen licht gegeven voor de
uitvoering van ErvenPlus 2.0. ErvenPlus moet zorgen voor
verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten
als zwaluw, mus, uil en vleermuis. Een groot deel van deze
soorten is namelijk sterk afhankelijk van erven en het
aangrenzende het boerenland. Daar vinden ze voedsel en
plaatsen om zich voort te kunnen planten. Doordat
boerenerven in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn
geworden en meer zijn verhard voor machines en
gebouwen, zijn ze nu minder geschikt voor diersoorten. Het
project ErvenPlus gaat hier verandering in brengen. Aan de
nieuwe projectperiode, lopende tot en met 2021, nemen in
totaal 24 gemeenten deel, waaronder de gemeente
Meijerijstad.
Meer informatie
Raadpleeg de website van brabantslandschap.nl voor meer
informatie.
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019

Datum trekking maandag 7 oktober 2019 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijs
nummer Prijs

Matrabike
tegoedbon
t.w.v.
€ 1.500,-

1 prijs

Aantal
prijzen

€ 15.000,-

1

0528455

€ 10.000,-

1

0483190

3 prijs

€ 2.500,-

1

0055470

4e prijs

€ 2.500,-

1

0712403

5 prijs

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0935380

6 prijs

e

e

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0410553

7e prijs

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0706754

8 prijs

Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-

1

0612639

Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-

1

0688701

10 prijs € 1.000,-

1

0166063

11 prijs

e

e

9e prijs
e

Smart TV t.w.v. € 445,-

1

0209571

12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-

1

0599966

13 prijs € 445,-

1

0594210

14 prijs € 445,-

1

0683617

15e prijs € 445,-

1

0320653

e

e

e

16 prijs € 445,-

1

0720596

17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-

1

0871555

18 prijs iPad Air t.w.v. € 400,-

1

0851084

e

e

19 prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

1066089

20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

0455511

21 prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

0547760

22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90

1

0345404

23 prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90

1

1024441

24 prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-

1

0110238

25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-

1

0886420

e

Geldprijzen

1X

e

e

e

26 prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,-

15

86471

(5 eindcijfers)

27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,-

15

94243

(5 eindcijfers)

e

1X

28 prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,-

15

93500

(5 eindcijfers)

29e prijs VVV bon van € 75,-

15

81949

(5 eindcijfers)

30 prijs VVV bon van € 75,-

15

60756

(5 eindcijfers)

e

e

31 prijs Geldbedrag van € 50,-

150

5306

(4 eindcijfers)

32e prijs Geldbedrag van € 50,-

150

9969

(4 eindcijfers)

150

e

3X

33 prijs Geldbedrag van € 50,-

8396

(4 eindcijfers)

34e prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

925

(3 eindcijfers)

35 prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

705

(3 eindcijfers)

36 prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

153

(3 eindcijfers)

e

e

e

Kansspelbelasting is voor rekening
van de Zonnebloem. Het recht op
prijs vervalt een jaar na de trekking.
Prijzen worden alleen uitgekeerd
indien u het winnende lot volledig
invult en stuurt naar NSOF, t.a.v.
Zonnebloemloterij, Postbus 440,
5000 AK in Tilburg. Maak altijd een
kopie voor uw eigen administratie.
Voor de prijzen 1 t/m 25 en de 5
jubileumprijzen geldt dat ze uniek
zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m
36 worden toegekend aan de loten
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct
zijn. Dat betekent dat deze prijzen
voor meerdere loten kunnen gelden.

Gevallen op

2e prijs

e

5 extra jubileumprijzen

Aantal prijzen

Gevallen op

Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-

1

0568259

iPhone XS t.w.v. € 1.200,-

1

0976228

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0938094

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0494443

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0305532

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

