JUMBO Muziekfestival Kring Veghel om de “Albert van Zutphen
wisselbokaal” ook dit jaar te gast in Het Klooster te Zijtaart.
In samenwerking met Muziekvereniging St Cecilia Zijtaart zal het jaarlijkse Jumbo
Muziekfestival voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de Vereniging van
Muziekgezelschappen Kring Veghel plaatsvinden in het Dorpshuis in Zijtaart en wel op
zaterdag 2 en zondag 3 november. Dit jaar zullen tijdens dit festival 9 slagwerkgroepen en
10 harmonieën of fanfares hun muziek ten gehore brengen.
Het Kringfestival wordt voor de 35ste keer gehouden en voor de 18e keer als JUMBO
Muziekfestival. De inzet van het weekend is de “Albert van Zutphen – wisselbokaal”. Op
zaterdag gaat deze wisseltrofee uitgereikt worden aan de best spelende slagwerkgroep en op
zondag aan het best spelende harmonie– of fanfareorkest. Daarnaast wordt er per groep,
waarvan de indeling is gebaseerd op de divisies waarin de diverse verenigingen uitkomen,
een eerste prijs uitgereikt.
Plezier in de muziek voor de deelnemers en het publiek staat tijdens dit festival voorop. Het
programma start op zaterdag 2 november om 11.15 uur met de slagwerkgroep van De
Notenkrakers uit Vorstenbosch. Gedurende de dag krijgt het publiek een afwisselend
programma van slagwerkgroepen voorgeschoteld. Het laatste optreden op zaterdag vindt
plaats om 17.05 uur door slagwerkgroep Muziekvereniging Meierijstad, waarna om 18.20
uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Kerkberichten H.Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 2 november 19.00 uur Allerzielenviering verzorgd door de Avondwakewerkgroep m.m.v. het Gemengd Koor Tijdens deze viering worden alle overleden
parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Zondag: 3 november 10.30 uur H.Mis Pater Issag Jesudass (Vivace)
Wij gedenken: Antoon en Nolda Pepers- van den Tillaart: Overl.ouders Pepers- van
Lankvelt: Annie Gibbels- Pepers: Gerard en Martien Pepers: Lise van den Donk: Cato
Niestijl: Piet en Sien Jansen-van lankvelt: Jaargetijde Johan en Doortje van NunenBrugmans: Overl.ouders van Uden- van Stiphout en zonen Albert en Janus: Harrie van
Nunen (vanw.verjaardag)
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor ’Wereldmissiemaand’ heeft
€. 114,10 opgebracht, hiervoor hartelijk dank .
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
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De overige deelnemende slagwerkgroepen op zaterdag zijn
achtereenvolgens: Goirle, Zijtaart, Beek en Donk, Dinther,
Erp, Heeswijk en Venhorst.
Het Festival gaat verder op zondag 3 november. Om 10.45
uur start het programma met Koninklijke Harmonie St
Cecilia uit Schijndel. Verder treden in volgorde op de
corpsen uit: Dinther, Sint Oedenrode, Zijtaart, Erp, Veghel,
Venhorst, Berlicum en Vorstenbosch en als laatste zal
Muziekvereniging Meierijstad om 19.05 uur met hun
optreden aanvangen. De prijsuitreiking op zondag vindt
plaats om 20.15 uur. Het programma is in detail
beschikbaar op onze website: www.muziekkringveghel.nl
Voor beide dagen is de beoordeling in handen van een
vakkundige jury.
Het belooft een mooi programma te worden. Veel
verenigingen brengen muziek die bij een breed publiek
goed in het gehoor zal liggen, terwijl enkele orkesten het als
een try-out gebruiken voor deelname aan een
bondsconcours later in de maand.
Het Jumbo Muziekweekend is dankzij de hoofdsponsor
JUMBO-Supermarkten gedurende beide dagen gratis
toegankelijk. Het kringbestuur nodigt U van harte uit om
van dit mooie evenement, waaraan meer dan 700
muzikanten deelnemen, te komen genieten in Het Klooster.

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.

Te Koop: Jonge katjes (1 zwart-wit, 2 donker grijs
en 2 lichte kleur) Tel.: 06 273 437 46

Buurtkeezen: vrijdagavond 20.00u. Dorpshuis.
A.s. vrijdagavond om 20.00 uur
spelen we de 2de ronde van in totaal
7 avonden. We zijn benieuwd wie
de maandprijs mee naar huis neemt.
Er is een team uitgevallen voor deze
avond en hebben helaas geen
vervanger. Mocht je een avondje
willen genieten van een gezellige
avond in een ongedwongen sfeer,
dan graag even een mailtje van zeszijtaart@gmail.com
Op 17 april zal het Zijtaarts Keezen kampioenschap weer
plaatsvinden.
“Zes!” werkgroep van de EGZ. Evenementen Groep
Zijtaart
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Fantastisch resultaat Rabobank
Clubsupport
In een overvol Theater Markant in Uden werd op woensdag
21 november de uitslag van de Rabobank Clubsupport 2019
bekendgemaakt. Na een leuk verhaal van Jos van Emden
over zijn “stille” kracht Herman, werden de cheques
uitgereikt aan de deelnemende verenigingen. Er werd een
totaalbedrag van € 170.000,00 verdeeld onder de 330
aangemelde verenigingen in de regio Uden Veghel Boekel.
Alle leden van de Rabobank in deze regio hebben kunnen
stemmen. Er zijn in totaal zo’n 36.040 stemmen
uitgebracht, een stuk minder als het jaar ervoor. Helaas was
er dit jaar iets misgegaan met het uitreiken van de
stemcodes via mail, maar uiteindelijk werd het bedrag toch
verdeeld en was iedere uitgebrachte stem dit jaar € 4,70
waard.
Er is in totaal 2.029 keer op de Zijtaartse verenigingen
gestemd (in 2018: 2.392 keer), dus dat zijn minder stemmen
dan in 2018. Iedereen die gestemd heeft, heeft met zijn 5
stemmen de verenigingen gesteund met € 23,60. Absoluut
de moeite waard dus.
De Zijtaartse verenigingen mochten in totaliteit € 9.537,00
ontvangen dankzij jullie stemmen (in 2018: € 8.469,00).
Dank daarvoor. Wij waarderen uw steun!
Deze Zijtaartse verenigingen zijn ontzettend blij met het
geweldige resultaat:
• CV De Reigers
• De Vrolijke zangers
• Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
• EGZ (Evenementen Groep Zijtaart)
• EHBO Zijtaart
• KBO Zijtaart
• Jong Nederland Zijtaart
• MC Straal Open
• Vivace
• Ruitersport Zijtaart
• Muziekvereniging Sint Cecilia
• TV Zijtaart
• VOW
• VOW-Promotion
• WTC Zijtaart
• Z.O.V. Zijtaart
• Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
• Zijtaartse Toneelvereniging
Alle stemmers hartelijk bedankt voor het stemmen.
Heeft u dit jaar geen stemkaart ontvangen en bankiert u bij
de Rabobank? Meldt u in 1 minuut aan door te bellen naar
Rabobank Veghel (0413) 21 92 19 of door aanmelding via
de website:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen zodat
het totaal aan Zijtaartse stemmen weer gaat stijgen!!
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HET ONDERONSJE
Papa's bloed of mama's moed
Op maandag 4 november komt
dorpsgenoot en schrijfster Anke
Verweijen- van Asseldonk een lezing
geven over haar boek Mama's moed.
Anke is de weduwe van Dennis Verweijen uit Uden.
Dennis overleed aan de gevolgen van leukemie. Hij
schreef het boek Papa's bloed. Dennis zette zich in de
tijd dat hij ziek was ten volle in voor "Stichting
Matchis". De Stichting Matchis probeert er voor te
zorgen dat mensen die een stamceltransplantatie
moeten ondergaan, zo snel mogelijk een passende
donor krijgen. Voor Dennis was er helaas geen donor,
waardoor Dennis op
37-jarige leeftijd
overleed.
In Mama's bloed
beschrijft Anke een
jaar en negen
maandenlang het
leven dat Anke en
Dennis samen
hadden. Het is een
periode van
verlangen,
onzekerheid, hoop,
troost en verdriet.
Samen proberen
Dennis en Anke te
blijven genieten van het leven samen met hun dochter
Robin en de kleine Timo die nog geboren moet
worden. Ze waren samen, met z’n vieren, een topteam.
De opbrengst van beide boeken gaat naar "Stichting
Matchis" en de "Maarten v/d Weyden Foundation".
Komt U ook naar Anke’s aangrijpende verhaal
luisteren?

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Nasischijf
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
Na afloop van deze ochtend is er gelegenheid om de
boeken te kopen.
Voor wie: voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 4 november 2019 van 10.00 uur
tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster
Kosten: gratis
Koffie of thee voor eigen rekening
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KBO

SPORTAGENDA

AGENDA

V.O.W. Jeugd 2 november 2019

Maandag 4 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Dinsdag 5 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 november 13.30 uur: Kienen
Woensdag 6 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Donderdag 7 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 7 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 november 13.30 uur: Bridgen
Maandag 11 november om 13.30 uur: najaarsvergadering

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie St
Oedenrode A - Zijtaart d.d. 7-10-2019
M. vd Vorstenbosch
Antoon Kluijtmans
Wim Wijnen
Wim vd Rijt
Jan Foolen
Wim van Breugel
Mart Verkuijlen
Harrie Bekkers

64
43
37
29
25
24
24
20

76
27
35
35
14
15
16
20

- Toon Cissen
- Frans van Leuken
- Wim vd Sanden
- Andre Schepers
- Toon Nelissen
- Ad vd Ven
- Toon Opsteen
- Cor Coppens

52
44
36
36
35
33
28
21

53
37
50
34
27
14
27
24

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 22-10-2019
Partij :
Jan de Wit - Toon Opsteen
Frans van Leuken - Cor Coppens
Toon vd Oever - Toon Cissen
Theo van Eert - Mies Gibbels
Tonnie van Uden - Hans van Erp
Chris van Helvoirt - Henk vd Ven

Uitslag
2-5
6-4
2-4
5-3
5-2
5–2

VOW JO19-1
Achilles Reek JO19-1
14:30u
Boekel Sport JO17-2 VOW JO17-1
14:45u
VOW JO15-1
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 13:00u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2
VOW
JO13-1
12:00u
Erp JO11-2
VOW JO11-1G
10:00u
Mariahout JO10-2G
VOW JO10-1
10:00u
VOW JO9-1M Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-5M 10:45u
Mariahout JO8-1G
VOW JO8-1
10:00u
TOP MO19-1
VOW MO19-1
12:30u
UDI'19/CSU MO15-1 VOW MO15-1
11:30u
WEC MO13-1
VOW MO13-1
11:30u
VOW MO11-1 SJO Vianen Vooruit HBV MO11-2 9:30u
VOW J07-1M
Boskant JO7-1
10:30u
SCMH JO7-2
VOW JO7-2 G
9:30u
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 2 november 2019
15:30u VOW VETERANEN
SCMH
VOW Senioren 3 november 2019
14:00u
12:00u
12:00u
11:30u
11:00u
12:00u
10:30u

WEC 1
VOW 2
Avanti'31 4
Ollandia 3
VOW 5
Festilent VR1
VOW VR2

VOW 1
Erp 4
VOW 3
VOW 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 10
VOW VR1
Erp VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 26 oktober 2019
Erp
Volkel VR30+1

VOW VETERANEN
VOW VR30+1

2-4
2 - 11

VOW Senioren 27 oktober 2019

VOW 1
VOW 4
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Ollandia 4
VOW VR1
Zijtaart week 43
Willy Henst
24 7 - Rien van Tiel
30 16 Handel VR1
Toon Nelissen
34 30 - Martien van Eert
19 29
Andre Schepers
38 45 - Jan vd Oever
18 20
Wim Kremers
27 26 - Tonn Verbruggen
25 23
Frans vd Broek
20 18 - Ad vd Ven
32 27
Theo vd Laar
18 18 - Wim vd Sanden
39 45
Ad vd Ven
32 57 - Cor Coppens
21 23
Chris v Helvoirt
18 15 - Frans van Leuken
41 65
Mies Gibbels
33 51 - Harrie vd Hurk
20 13
Toon vd Oever
30 32 - Bert vd Heijden
24 27
Ton de Rooij
16 24 - Toon Cissen
58 62
Tonnie van Uden 32 23 - Frans vd Broek
20 22
Hans van Erp
63 34 - Martien Verbruggen 64 74
Jan de Wit
25 31 - Cor Vissers
12 15
Henk vd Ven
18 22 - Theo van Eert
36 52
Willy vd Berkmortel 25 20 - Toon Opsteen
27 26

VCB 1
DVG 5
VOW 5
Nooit Gedacht VR2
VOW VR2

0-0
4-1
4-1
2-2
9–3
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronde 4 en 5 zijn als volgt:
Maandag 14 oktober:
Leins./Hoolstraat
Rond de Kerk
Rudebroeck
Den Doornhoek
Grootveld/Corsica
Maandag 21 oktober:
Krijtenburg
Rond de Bulte
Jekschotstraat
Het Einde vd Straat
Den Doornhoek

- Jekschotstraat
- Het Einde vd Straat
- Krijtenburg
- Het Begin vd Straat
- Rond de Bulte

57 - 57
54 - 54
35 - 51
46 - 47
40 - 39

- Rond de Kerk
- Het Begin vd Straat
- Rudebroeck
- Grootveld/Corsica
- Leins./Hoolstraat

51 - 52
44 - 48
40 - 55
47 - 47
51 - 51

Tussenstand na 5 speelronden:
1 Rond de Kerk
268 punten
2 Den Doornhoek
263 punten
3 Leins./Hoolstraat
263 punten
4 Het Einde v.d. Straat 251 punten
5 Het Begin v.d. Straat 244 punten
6 Jekschotstraat
244 punten
7 Rond de Bulte
243 punten
8 Grootveld Corsica 238 punten
9 Krijtenburg
228 punten
10 Rudebroeck
220 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

30 okt. 2019 – 6 nov. 2019
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TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Jeugd 10 t/m 14 jaar:
Zijtaart - Uden

0-6

Heren:
Heren Vrijdagavond - Coevering
Engelsbergen - Heren 50+
Dames:
Dames Donderdag - Helvoirt
Dames Vrijdag - Wolfsbosch
Tegenbosch - Dames Zaterdag 1-3
Gemengd:
Donkelaar - Donderdag 1
Liessel - Donderdag 2
Best - Vrijdag

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

1-3
4-0
3-1

Kampioenen Externe Competitie
De externe najaarscompetitie is ten einde. Elke week werd
er uit of thuis gestreden om de punten. Mooi om te zien dat
er zoveel team deelnemen aan deze externe competities.
Met damesteams, herenteams, gemengde teams en een
jeugdteam is TV Zijtaart ruim vertegenwoordigd. Echt iets
om trots op te zijn. Nog meer trots zijn we als er van deze
teams aan het einde van de competitie enkele het
kampioenschap mogen vieren. In de afgelopen
najaarscompetitie hebben we twee teams die in hun klassen
als eerste geëindigd zijn.
Allereerst het damesteam van
de zaterdag. Dit team was met 22 punten uit 7 wedstrijden
niet meer in te halen en dit mocht gevierd worden. Het team
bestaat uit: Diane Biemans, Marjo Vissers, Ivonne vd Ven,
Karin vd Heijden en Anouska vd Heijden. Dank gaat
namens dit team ook uit naar invalster Evelien vd Ven.
Dames, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!
Het tweede team waar de handen in de lucht mochten, was
het Herenteam 50+ op de vrijdagmiddag. Dit herenteam
bestaande uit: André Schepers, Martien Schepers, Harrie vd
Tillart, Jac Schuurmans, Bert Vissers, Piet vd Akker en
Rini Raaijmakers heeft het menig tegenstander erg lastig
gemaakt. Uiteindelijk werden zij kampioen in de tweede
klasse. Ook jullie van harte gefeliciteerd!
Tijdens de clubkampioenschappen van volgend jaar zullen
deze teams nog eens extra in het zonnetje gezet worden.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past.
Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend
van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen
hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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Uit met Ouders
Gaan uw tieners ook op stap? Maakt u zich
weleens zorgen?
Dan is ‘Uit met Ouders’ op
maandag 4 november 2019
iets voor u. Duik in de
uitgaanswereld van Veghel en
kom er achter welke
voorzorgsmaatregelen worden
genomen om veilig te kunnen
stappen. Hoe zit het met
alcohol- en drugsgebruik?
Waar kunt u als ouder
rekening mee houden? Schrijf u nu in!
‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse
uitgaansgelegenheden in het centrum van Veghel. Tijdens
de workshops krijgt u tips, kunt u vragen stellen aan
deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze
avond is alleen voor ouders.
De workshops
Medewerker van GGD Hart voor Brabant informeert u over
het puberbrein en alcoholgebruik.
Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers
geven u informatie en handvatten over trends in
drugsgebruik. Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder
doen?
De eigenaar van Grand Café ‘t Hart van Veghel, HALT en
de Politie informeren u over de veiligheid bij het uitgaan.
Wat komt uw puber tegen? Wat is de rol van de
politie, HALT, horeca en ouders?
Aanmelden
De avond start om 19.30 uur in de oude raadzaal
van de bibliotheek aan de Markt in Veghel, waar u
wordt ontvangen door wethouder Rik Compagne.
We starten plenair en bezoeken vervolgens in
groepen de deelnemende cafés. De avond is rond
22.00 uur afgelopen.
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 1
november 2019 in door een e-mail te sturen naar
info@cjggeeftantwoord.nl. Vermeld uw naam,
postcode, telefoonnummer en het aantal personen.
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op (0800) 254 00 00.

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.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 6

30 okt. 2019 – 6 nov. 2019

Via deze weg willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor het
uitbrengen van jullie stem op CV De
Reigers. Mede dankzij jullie hebben
we een prachtig bedrag mogen
ontvangen van de Rabo Clubsupport.
Deze € 617,87 wordt besteed aan
een dansspiegel voor onze
dansmariekes.
Bedankt namens CV De Reigers
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Nieuwe partner van je kind
Die nieuwe vrouw heeft misschien ook kinderen, die ook
weer eigen grootouders hebben…. Hoe vaak zul je jouw
kleinkinderen nog gaan zien? Gaat die vrouw wel goed zijn
voor jouw kleinkinderen? Weet ze wel dat die ene een
moeilijke eter is….. Houdt ze daar rekening mee?? Zal ze
haar eigen kinderen niet vóórtrekken? Of jij hebt altijd
opgepast als grootouder en nu moet je de kinderen weer
meegeven aan haar, de vrouw die je nog nauwelijks kent.
Kinderen van de nieuwe partner
De eerste keer dat je haar kinderen ziet, ben je geschrokken
hoe grof ze in de mond zijn. Of hoe wild zij spelen. Of hoe
hard zij schreeuwen. Of hoe dat ene jongetje toch zo
vreemd reageert of snel boos of zelfs agressief wordt.
Zullen jouw kleinkinderen zich wel redden bij hen in
dat gezin?
Feest en hoogtij
Wat doe je met cadeautjes en verjaardagen? Jij bent
geen echte oma van de kinderen van deze vrouw,
tegelijk gaat het ook om nog tamelijk kleine kinderen.
Kinderen willen cadeautjes….Ingewikkelde situaties,
situaties die altijd weer anders zijn….
Veel grootouders worstelen met dit soort vragen. Hoe
doe je het goed, of zo goed mogelijk? Wilt u eens
praten met iemand die hier dagelijks mee te maken
heeft, zodat u beter in staat bent een eigen, voor u
juiste beslissing kunt nemen?

Stemmers bedankt!
Maandag 21 oktober werden de bedragen van Rabo
Clubsupport bekend gemaakt. Voor zowel VOW als
Stichting VOW Promotion hebben veel mensen hun
stemmen uitgebracht. Dit resulteerde in een mooi
bedrag van respectievelijk € 1.061,23 en € 693,34.
Wij bedanken iedereen voor hun stem!

Grootouders in een stiefgezin…
Wanneer je gescheiden zoon of dochter een nieuwe relatie
aangaat, dan is het niet gemakkelijk voor de grootouders.
Stel je voor: je zoon heeft een nieuwe liefde en jij was
destijds best blij met je schoondochter. Zij heeft jou
bovendien nog enkele mooie kleinkinderen geschonken.
De veranderingen
De relatie met schoondochter is misschien wat bekoeld
sinds de scheiding van je zoon. Je begint net te wennen aan
het afgenomen contact met de kleinkinderen. Voorheen liep
je gemakkelijk even binnen. Dat is al veel minder geworden
en nu komt er een nieuwe vrouw in het leven van je
zoon….. Wat gaat het voor je kleinkinderen betekenen?
Wat zijn de gevolgen voor jou??
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Pietenboot
De pieten van Sinterklaas hebben
UITpunt Veghel ingefluisterd dat zij
dit jaar op zondag 24 november een
stukje gaan varen met één van hun
boten. Jij hebt de kans om gezellig met
ze mee te gaan. Dans in de pietendisco
of doe mee met een spelletje. Het
wordt echt hartstikke leuk! Kom je
ook?
Passagiers (per gezin één volwassene) kunnen op zondag
24 november om 13:00, 14:00 of 15:00 uur meevaren met
de boot van de pieten die aanmeert in de Veghels haven.
Opstappen aan de Noordkade ter hoogte van de ‘oude
Gamma’. Samen met je (groot)ouder, broertjes of zusjes ga
je aan boord en vaar je ongeveer 45 minuten over de
Veghelse wateren. Speel samen met de aanwezige pieten
een spelletje of dans op je favoriete sintmuziek tijdens de
pietendisco. Natuurlijk zorgen de pieten ook voor een leuk
presentje. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar op de boot. Per gezin mag één volwassene aan
boord.
Ouders kunnen vooraf de naam van hun kind doorgeven
zodat de pieten alvast kunnen oefenen op de namen van de

kinderen die meevaren. Deze info kunt u doorgeven aan de
balie van het UITpunt bij het kopen van uw kaartje.
Let op: de boottocht is minder geschikt voor mensen die
niet goed ter been zijn.
De kosten voor deze boottocht, inclusief koffie/thee, ranja
en presentje, zijn € 7,50 per persoon. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de balie van het UITpunt of Bibliotheek
Veghel.

Mijn eerste 100 dagen als wethouder
Regelmatig krijg ik de
vraag: “hoe bevalt het
wethouderschap?”. Ik geef
dan vaak aan dat het even
wennen was, maar mij erg
goed bevalt. Na 100 dagen
is het leuk om hier iets
uitgebreider bij stil te staan.
Het is natuurlijk niet niks,
jong gezin, leuke baan,
collega’s, alles prima voor
mekaar. En vervolgens
word je gebeld door Mari
met de vraag: “Wil je
wethouder worden?”. Het is en was ‘life changing’. Maar
een goede keuze!
Het begin bestond uiteraard veel uit kennismaking.
Kennismaking met: de dossiers, het college, de raad, de
ambtelijke organisatie en alle externe partijen. Daarnaast
sprong ik ook op een rijdende trein waarin nog veel werk
gedaan moet worden. Ik merk dat ik, door mezelf open en
transparant op te stellen, veel mooie en informatieve
gesprekken heb en zaken ook tot concreetheid kan brengen.
Hierbij heb ik veel aan mijn ruime ervaring als ambtenaar.
Overigens is het werk ook nog eens heel erg leuk! Denk aan
vergaderingen, openingen, bijeenkomsten, festiviteiten en
zo. Er gebeurt veel in Meierijstad. Je kan daadwerkelijk iets
betekenen voor mensen en voor je doelen. Mijn motto
daarbij is en blijft dat iedereen mee moet kunnen doen.
De keuze voor deze rol kan dan misschien ‘life changing’
zijn, ik heb mijzelf voorgenomen zelf niet te veranderen.
Niet als persoon, maar ook niet in mijn idealen!
Rik Compagne
Wethouder HIER
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Zondagmiddag 17 november kunt u genieten van
mooie accordeonmuziek tijdens het
accordeonconcert van twee accordeonverenigingen.
Dirigente Marianne van Eeten leidt de verschillende
orkesten die zowel apart als gezamenlijk gevarieerde
muziek spelen.
Accordeonvereniging Tutta La Forza uit Schijndel
komt met twee orkesten: Prima en Secunda.
Accordeonvereniging Concertina uit ’sHertogenbosch speelt met het orkest Concertina.
Bovendien is er een optreden van het ensemble
REMM, waarin Marianne van Eeten zelf meespeelt.
De accordeonisten van het orkest Prima spelen bijvoorbeeld
Air van Bach, Back tot the 60’s en Sugar Honey. Orkest
Secunda laat u o.a. genieten van El Condor Pasa, Marina,
Hooray it’s a Holiday en Pour un Flirt. Deze twee orkesten
samen laten een swingende Tutta La Forza Mars horen, die
door Marianne van Eeten speciaal voor dit orkest
gecomponeerd is. Concertina speelt vijf stukken, waaronder
Concertinado, Klezmer Karnival en Modern Suite: deel 3
Charleston en deel 5 Beguine. Het ensemble REMM speelt
Rhapsodia Andalusia en Spanischer Mars. Natuurlijk
worden alle orkesten ook samengevoegd tot één groot
orkest. Dit grote orkest laat u als afsluiting genieten van La
Vita è Bella en Het Laatste Rondje.
Alle musici zullen er een muzikale en mooie middag van
maken, dus kom gerust met meerdere personen gezellig
luisteren en genieten. Het concert vindt plaats in

S.C.C. De Vink, Hoevenbraaksestraat 28 in

Schijndel. De entree is gratis en het begint om
14.00 uur.

Nadere informatie over Accordeonvereniging Tutta La
Forza vindt u op: http://www.tuttalaforza.nl

Uden, Bernheze en Veghel doen mee
met Nationale Natuurwerkdag
Stg. Vrijwillig Landschapsbeheer Uden/IVN Uden, IVN
Bernheze en IVN Veghel doen zaterdag 2 november a.s. mee met
de Nationale Natuurwerkdag 2019. Landschaps-beheer is nodig
voor het behoud van landschapswaarden. Iedereen, die van frisse
lucht, lekker samen buiten werken en koffie/thee houdt, is van
harte welkom op één van de 3 locaties. Nieuwe vrijwilligers
worden begeleid door ervaren landschapsbeheerders.
Volgens woordvoerder Ernest de Groot (SVLU/IVNUden) is de
Nationale Natuurwerkdag een ideale gelegenheid om kennis te
komen maken met vrijwillig landschapsbeheer. Joost Willems
(IVN Bernheze) vult aan: “voor vele planten en dieren zijn goed
onderhouden landschappen van groot belang. Fer Kalis (IVN
Veghel) tenslotte: “landschapselementen zijn in feite kleine
natuurgebiedjes. Die moet je zorgvuldig beheren”. We adviseren
belangstellenden om laarzen, stevige schoenen en
werkhandschoenen mee te nemen. Voor gereedschap wordt
gezorgd.
Keuze uit drie locaties
Bernheze werkt van 09.00-12.00 uur bij het pompstation van
Brabant Water (Loosbroek). We gaan op het terrein van Brabant
Water (pompstation) in Loosbroek berkenbomen omzagen om
zodoende de aanplant meer open te maken. Door selectief te
zagen hopen we de begroeiing rijker te maken en daardoor te
zorgen voor meer diversiteit. Het terrein is bereikbaar vanaf de
Bleken te Loosbroek (nabij de Broekdijk). Men verzamelt om
9.00 uur. Nadere info bij Joost Willems werkgroepvenel@ivnbernheze.nl of (06) 543 977 53.

Veghel werkt van 09.00-12.00 uur nabij het Hurkske /
Rauwven (Erp). Daar wordt boom-opslag verwijderd door
volwassenen en grote kinderen. Verzamelen om 09.00 uur
bij Parkeerplaats Boswachter Gemertsedijk 10 te Erp. Er
wordt voor koffie/thee en soep gezorgd. Nadere info bij Fer
Kalis secretariaat@ivn-veghel.nl of( 0413) 34 13 48.

Uden werkt van 9.00-12.00 uur bij de kersenboomgaard aan de
Patrijsweg (Uden-Zuid). Hier worden een nieuw klimaatbos
aangeplant. Verzamelen om 09.00 uur halverwege de Patrijsweg
bij het voorerf van de boomgaard. Er is koffie/thee en koek
aanwezig. Nadere info bij Ernest de Groot info@svlu.nl of (0413)
25 13 70.
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Berry Knapen opent Dienstenveiling
Zijtaart op 17 november
Op zondag 17 november is in het Dorpshuis van Zijtaart
weer een dienstenveiling.
Eens in de vijf jaar
organiseren
Carnavalsvereniging De
Reigers en
Muziekvereniging Sint
Cecilia de dienstenveiling.
Een traditie in Zijtaart van
alweer 25 jaar. Binnenkort
ontvangt u het
dienstenveilingboekje in uw
brievenbus. De
dienstenveiling is natuurlijk
in ons Dorpshuis. Om 12.30
uur gaat de zaal open en om
13.00 uur opent Berry
Knapen de veiling.

Tonprater Berry Knapen
Om het jubileum van 25
jaar dienstenveiling te
vieren hebben we Berry
Knapen gevraagd om op
een ludieke manier de
dienstenveiling te openen.
Berry is meervoudig
Brabants kampioen
tonpraten. Hij noemt
zichzelf Absurdist. Absurde
typetjes, absurde humor.
Eerlijk gezegd is hij zo maf als een deur.
Dienstenveiling
Na deze ludieke opening starten we met het per ‘opbod’
veilen van de aangeboden diensten. Ook dit jaar is het
gelukt om veel diverse diensten bij elkaar te verzamelen.
Met dank aan alle aanbieders en begunstigers. Er is voor
ieder wat wils, voor jong en oud, van groot tot klein en van
duur tot goedkoop. De organisatie streeft natuurlijk naar
een goede opbrengst voor de carnavalsvereniging en de
muziekvereniging van Zijtaart. Daarvoor hebben we
natuurlijk u allen als kopers nodig. U sponsort hiermee niet
alleen de organiserende verenigingen, maar krijgt er ook
een mooie dienst voor terug!
Alle ingrediënten om er een geslaagde middag van te
maken zijn aanwezig. Voor de kleintjes is er een
kinderhoek waar de kinderen worden vermaakt. Als u
honger of dorst krijgt hoeft u niet naar huis, want ook aan
de innerlijke mens is gedacht.
Dienstenveilingboekje binnenkort in de bus
Binnenkort ontvangt u het dienstenveilingboekje in uw
brievenbus. Veel plezier met het uitzoeken van de diensten
waar u op gaat bieden. Hopelijk zien we u allemaal in het
Dorpshuis op zondag 17 november 2019.
Dienstenveilingcommissie 2019
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Jubileumtoernooi Poedelpret
Biljartvereniging Poedelpret bestaat op 4 november a.s. 45
jaar en dat betekent dat voor de 5e keer het libre
biljarttoernooi voor teams wordt gehouden. De vorige keren
was het een groot succes en we hopen ook nu weer. Het
toernooi wordt gehouden van maandag 23 maart t/m vrijdag
3 april 2020. De opzet van het toernooi blijft hetzelfde als
de vorige drie keren.
Het duurt nog wel een hele tijd voordat het 23 maart 2020
is, maar om het organisatorisch goed te kunnen regelen is
het belangrijk om te weten hoe de belangstelling voor dit
jubileumtoernooi is. Tijdens de Zijtaartse
kampioenschappen kunnen teams zich daarom al
inschrijven voor dit jubileumtoernooi en is men er zeker
van dat men mee kan doen.
Evenals de vorige keren kunnen de teams voor het libretoernooi bestaan uit familieleden, vrienden, kennissen,
buren, enz. Het team moet uit minimaal 4 spelers bestaan
en er mogen daarnaast 2 spelers als reserve worden
opgegeven. Tijdens de speelavonden moeten er minimaal 2
deelnemers spelen die woonachtig zijn in Zijtaart. Dus ook
familie en kennissen die niet in Zijtaart wonen, kunnen aan
dit toernooi deelnemen. Spelers van Poedelpret en De
Zwijntjes en spelers die nu aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen meedoen, worden als Zijtaartse
spelers gezien. De teams worden ingedeeld in poules van 4
of 5 teams. Men mag dus, evenals bij de Zijtaartse
kampioenschappen, minimaal 3 keer spelen. Het
inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per team.
Voor meer informatie, het reglement en inschrijven kan
men tijdens de Zijtaartse biljartkampioenschappen terecht
bij Martien Verbruggen.
B.V. Poedelpret

ZIJTAARTSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen maandag zijn in zaal Kleijngeld voor de 34e
keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre van start
gegaan. 77 Deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven De
kampioenschappen duren tot en met vrijdag 8 november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Tot en
met maandag 4 november zijn de poulewedstrijden. Dit
betekent dat de spelers zijn ingedeeld in een poule van 4 of
5 spelers en zij in die poule een halve competitie spelen.
Vanaf dinsdag 5 november gaat het toernooi verder volgens
het knock-out systeem en dit betekent dat als men de partij
wint verder gaat, maar als men de partij verliest eruit ligt.
Op vrijdag 8 november zijn de finales en zal bekend
worden wie zich een jaar lang Zijtaarts biljartkampioen
libre mag noemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers,
maar ook publiek is van harte welkom. Misschien heb je zin
in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen
mee kan doen.
Wilt u op de hoogte blijven van deze kampioenschappen,
stuur dan een mail naar m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en u
ontvangt dagelijks de laatste stand van zaken.
De Zwijntjes en Poedelpret

