Succesvol weekend voor Muziekvereniging Sint Cecilia
Afgelopen weekend heeft in ons eigen Dorpshuis te Zijtaart het Jumbo Muziekfestival
plaatsgevonden. Op zaterdag heeft onze slagwerkgroep laten horen hoe ze ervoor staan op
hun weg naar het concours. Op zondag was het de beurt aan de fanfare. Er werden mooie
successen behaald.
De slagwerkgroep werd op zaterdag beloond met een 8,2 gemiddeld, een hele nette eerste
prijs in hun categorie waarvoor ze een mooie trofee in ontvangst namen. Ook de
inhoudelijke opmerkingen in het juryrapport zijn flinke opstekers voor de slagwerkgroep.
Ze weten nu aan welke punten ze nog moeten sleutelen. Het grote doel waar zij naar
toewerken is het concours op zaterdag 7 december in Etten-Leur.
Het fanfarekorps mocht op zondag aantreden, als vierde van in totaal tien verenigingen. In
een goedgevulde zaal werden er prachtige muzikale hoogstandjes neergezet. Door het hoge
niveau van deze dag was het extra mooi om de eerste prijs in de hoogste categorie te
winnen, met een 8,6 als gemiddeld cijfer. Maar de kroon op het werk was de felbegeerde
Albert van Zutphen-wisselbeker (prijs voor algemeen winnaar). Het blijft bijzonder om
deze mooie beker te mogen ontvangen uit de handen van onze “eigen” Ria van Zutphen.
Hiermee werd de wisselbeker geprolongeerd; in totaal ging de titel zes keer naar onze
muziekvereniging in het 35-jaar bestaan van het festival.
Naast de geweldige muzikale prestaties hebben we ook een geweldig weekend
georganiseerd. Via deze weg willen we dan ook alle vrijwilligers van onze vereniging en
het Dorpshuis hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben wederom laten blijken hoe
sterk een vereniging kan zijn!
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 10 november 10.30 uur: Ceciliafeest Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Alle overleden leden van het Gemengd Koor; Overl.ouders J.van Lankveltvan der Linden en kinderen; Overl.ouders van Zutphen-van Asseldonk en overl.familie;
Hans van Zoggel (nms. de vrienden en vriendinnen); Intentie uit dankbaarheid.

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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Opleidingsorkest St. Cecilia heeft
uitwisselingsconcert met Volkel
Het opleidingsorkest van St. Cecilia heeft zondag 10
november een muzikale uitwisseling in Volkel. Vanaf
11.00 uur tot 13.00 uur zullen zij samen met Erp en Volkel
optreden in het Muziekhuis te Volkel (Forelstraat 2).

Brabantse Kampioenschappen Majoretten
in Waalwijk
Op zaterdag 9 november nemen het B, C en D-team van de
majoretten deel aan de Brabantse Kampioenschappen. Deze
vinden plaats in sporthal de Slagen, De Gaard 2 te
Waalwijk. Om 12.00 uur treedt het C-team op, om 12.30
uur het D-team en om 15.00 uur laat het B-team haar show
zien.
Zondag 10 november om 15.00 uur gaat het A-team van de
majoretten deelnemen aan de Brabantse
Kampioenschappen. Wanneer zij bij de eerste drie
eindigen, maken ze kans op een ticket voor de NK.

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.

Zondag 1 december vieren wij
Sinterklaasfeest in Zijtaart
Alle kinderen, kleinkinderen,
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn
van harte welkom.
Om 10.45 uur verzamelen we op
het schoolplein en daar
verwelkomen we sinterklaas en zijn
pieten.
Daarna gaan we gezellig spelletjes spelen in de gymzaal.
Voor de kinderen van de bovenbouw wordt er een coole
hiphop dansworkshop gegeven, georganiseerd door Dance
Centre-Extreme! Zit je in groep 5, dan mag je kiezen waar
je bij aansluit. Rond 13.00 uur is het programma afgelopen
en zwaaien we sinterklaas en zijn pieten met zijn allen uit.
Graag tot ziens op zondag 1 december.
EGZ Sinterklaascommissie
P.s.: Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om dit mooie feest
ieder jaar weer te kunnen organiseren. Lijkt het jou leuk om
ons volgend jaar te komen helpen, stuur dan een berichtje
naar hannekevanasseldonk@home.nl
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Zijtaart 30 oktober 2019
Hierbij willen wij onze hartelijke
dank betuigen voor de vele kaarten,
bloemen, cadeaus, de muzikale
serenade van de fanfare die wij
mochten ontvangen bij ons
60 jarig huwelijksfeest op 20
oktober 2019.
Het gaf ons een warm gevoel.
Hartelijk dank hiervoor
Fam. C Mollen – Hoeks.
Dorpsschouw Zijtaart
De dorpsschouw in Zijtaart is op zaterdag 16
november. Op die zaterdag zijn wij van 10.00 tot 10.10
uur op het plein tegenover Het Klooster
aandachtspunten kunt U dan persoonlijk aan ons
doorgeven. Vanaf 10.10 uur maken we een rondgang
door het Zijtaart.
Heeft U aandachtspunten voor deze dorpsschouw dan
kunt U deze ook nu al aan ons doorgeven.
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Voor al uw friet en snacks!

Notulen openbare vergadering
woensdag 30 oktober 2019
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle
aanwezigen (25 belangstellenden) welkom. In het
bijzonder ook aan wethouder Harrie van Rooijen en
Buurtadviseur Reny Nijssen, namens de gemeente.
Wijkagent Henk van der Bruggen heeft bericht van
verhindering gestuurd.
2. Mededelingen
• Twee nieuwe leden in de raad: De dorpsraad mag zich
verheugen met 2 nieuwe leden.
Het betreft Harrie van der Linden en Jochen
Hesselberth, die beide, na een proefperiode, hebben
toegezegd door te willen gaan voor de dorpsraad. De
voorzitter spreekt namens de dorpsraad zijn groot
genoegen uit over het besluit van de heren. Harrie kon
helaas deze vergadering niet aanwezig zijn. Jochen heeft
zich met een kort woordje voorgesteld aan de
aanwezigen.
• World Cleanup Day – Zijtaart: Enkele weken geleden
heeft Zijtaart deelgenomen aan de grote schoonmaakactie
in de openbare ruimte, door vrijwilligers uit ons dorp.
Hulde aan de initiatiefnemer, Harrie van der Linden. Het
is een groot succes geworden, dat een vervolg verdient.
De Evenementengroep Zijtaart heeft toegezegd dit
project te adopteren, en in de toekomst voor zijn rekening
te willen nemen.
• Opening Watertappunt Brabant Water: Brabant Water
vindt dat kraanwater altijd en overal beschikbaar moet
zijn. Onlangs is een openbaar watertappunt gerealiseerd
op het Edith Steinplein, dat op 25 sept. j.l. officieel in
gebruik is gesteld door wethouder Rik Compagne in
aanwezigheid van medewerkers van de gemeente en van
de dorpsraad.
• AED – EHBO Zijtaart: Aan de EHBO-vereniging is door
de Rabobank een bedrag toegekend voor
onderhoud/aanschaf AED’s. (draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand).
Zijtaart beschikt nu over 5 openbaar bereikbare AED’s
waarmee mensen met een acuut hartfalen het leven gered
kan worden in de tijd vóórdat een ambulance aanwezig
kan zijn.
De EHBO vereniging Zijtaart verzorgt cursussen voor
iedereen die wil leren reanimeren, en het AED-apparaat
wil leren toepassen.

WEEKENDSNACK

Goulashkroket
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
De dorpsraad heeft besloten zijn waardering te tonen aan
alle AED-opgeleiden in Zijtaart door een mondkapje voor
veilig reanimeren, verpakt in een sleutelhanger, te
schenken.
Uit de Zaal: Henri Brugmans spreekt namens de EHBO zijn
dank uit voor deze aardige geste. Hij neemt deze
gelegenheid te baat erbij te melden dat er nooit genoeg
AED-opgeleiden kunnen zijn. Het blijkt vooral moeilijk om
jongeren bereid te vinden, om het reanimatie diploma te
halen en te blijven onderhouden. Bij dezen een oproep!
Uit de Zaal: Is deze attentie ook voor andere AEDgediplomeerden? Denk aan BHV-ers uit de bedrijven?
Ja het is een waardering aan alle AED-opgeleiden in
Zijtaart.
Brugmans: Om hulpverleners te bereiken kan men zich als
AED-er aanmelden bij het AED-burgernet via
Hartslag.nl/burgerhulpverlening. In voorkomende
noodgevallen worden alle aangesloten gediplomeerden in
de directe omgeving door 112 via een app opgeroepen.
Uit de zaal: Hierop aansluitend meldt Cor vd Aa namens de
KBO dat op 28 November a.s. er in het dorpshuis een
thema-avond wordt verzorgd door de Zijtaartse cardioloog
Jan van Asseldonk over alles wat je wil weten rond het
thema hart. Vanwege dit onderwerp is bij deze lezing
behalve alle KBO-leden iedere belangstellende van harte
welkom. Aanvang 19:00 uur.
3. Herinrichting Pastoor Clercxstraat
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Joop Versantvoort geeft a.d.h.v. projectiebeelden een
toelichting op de gemeentelijke herinrichtingsplannen van
de Pastoor Clercxstraat ter hoogte van het Edith Steinplein
en de daar nieuwgebouwde woningen. Een aantal leilinden
wordt vervangen en een zieke eik zal worden weggehaald.
Enkele van de sierlantarens worden verplaatst, zodat er in
de hele straat voldoende licht zal zijn.
4. Dorpsschouw
Op zaterdagochtend 16 november 10:00 uur zal de
halfjaarlijkse dorpsschouw weer worden gelopen. Er wordt
dan ter plaatse bekeken welke zaken zich voordoen, die
door de gemeente moeten worden aangepast, hersteld of
anders aangepakt. Belangstellenden kunnen meelopen, of
vooraf bij de dorpsraad melding doen van gesignaleerde
problemen.
Het is natuurlijk niet nodig, bij meldingen over onderhoud
aan de openbare ruimte, om te wachten tot het moment van
de dorpsschouw. Iedere burger kan de gemeente bellen op
0413 of de “mijnmeierijstad” mobiele app over wat stuk is
of onveilig. (installeer de “mijngemeente app” en selecteer
Meierijstad).
De voorzitter noemde enkele voorbeelden, waar de
gemeente snel voor de oplossing had gezorgd.
Uit de zaal: …en als iemand niet mobiel appt?
De bereikbaarheid van de gemeente is met de app sterk
verbeterd, de app wordt steeds gebruikelijker. Maar men
kan ook altijd nog telefonisch melden.
Er kwamen echter ook wel kritische geluiden uit de zaal,
over problemen die meermalen gemeld, alsnog niet waren
opgelost. “Op de Erpse Steeg is de rommel uit de sloot niet
opgeruimd”.
De wethouder geeft hierop reactie: Het kan ooit misgaan.
Maar het kan ook zijn dat iets in de planning gewoon meer
tijd nodig heeft.
Reactie uit de zaal: Als het langer moet duren, zou de
gemeente er goed aan doen dat óók door te geven aan de
melder, dan weet men waar men aan toe is. Dat kan veel
schelen in de irritatie.
5. Werkgroep Zorg & Welzijn.
Annika de Koning voert het woord namens de werkgroep,
die momenteel bestaat uit 6 dames.
- De werkgroep heeft begin oktober in samenwerking met
Centrum voor Jeugd en Gezin een Oppascursus
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aangeboden voor jongeren. Helaas was de belangstelling
onvoldoende om de cursus doorgang te laten vinden.
- De Duofiets gaat heel goed. Er wordt dankbaar gebruik
gemaakt. Men is nog steeds op zoek naar meer
vrijwilligers die nog wat tijd over hebben en bereid zijn
met mensen te gaan fietsen. Meld je daarvoor bij Marleen
Krol of bij de Fietsenwinkel.
- Project “Samen aan Tafel” (elke 3e woensdag van de
maand) en het “Eetpunt” van Ons Welzijn (2x per week,
Dinsdag en donderdag 12.00- 13.00 uur) heeft nog ruimte
voor meer deelnemers.
6. Klankbordgroep IBOR (Integraal Beleid Openbare
Ruimte)
Sinds de gemeentelijke fusie komen er veel klachten over
het onderhoud in de openbare ruimte. Met de
klankbordgroep wil de gemeente duidelijk krijgen waar het
eventueel misgaat. Denk daarbij aan onveilige situaties,
uitblijvend onderhoud aan bomen en bermen, vervuilde
paden etc., etc. De dorpsraad vraagt nu inbreng uit de
gemeenschap. Wij kunnen immers ook niet alles zien wat er
zich voordoet.
Het gaat vooral om beleid, niet om incidenten. Jochen
noemde het voorbeeld n.a.v. de World Cleanup Day: Als de
bermen kort vóór het maaien zijn schoongemaakt voorkom
je het versnipperen van afval, en met veel afval kan het
maaisel niet als groenafval verwerkt worden.. Die
activiteiten zouden dus afgestemd mogen/moeten worden.
Uit de zaal: Zijn de bomen aan de wegen niet van
particulieren?
Antwoord: Nee, dat is op enkele plaatsen nog zo, op grond
van het oude pootrecht. Maar de bomen in het openbare
gebied vallen voor het overgrote deel onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar ook als een
boom niet van de gemeente is, kan men in geval van
overlast of onveiligheid (de eigenaar via) de gemeente
benaderen.
Uit de zaal: Als ik meld dat de fietspaden steeds smaller
worden (door overgroeiende bermen) wordt er dan ooit iets
mee gedaan? Niet dus…
Antwoord: Met de Dorpsschouw zullen we daar nogmaals
de aandacht op vestigen, maar daar hebben we in het
verleden idd al meerdere malen op gewezen. Van de
gemeente moeten we dan horen dat fietspaden elders in de
gemeente even meer prioriteit hebben, helaas.
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Opnieuw kritische geluiden en zorgen. Voor de
gemeentefusie ging het veel beter. Betekent “harmoniseren”
dat het in Veghel straks ook veel minder gedaan wordt,
zoals in Rooi? En kan de gemeente bekend maken wanneer
en waar er gesnoeid gaat worden? Het onderhoud moet
Europees aanbesteed worden, maar goedkoopste uitvoerder
bleek het werk niet te kunnen realiseren…
We hopen dat het beleid blijft als in Veghel gebruikelijk
was...
Wethouder van Rooijen: Allemaal terechte vragen. Plannen
is altijd lastig. Aanbesteden betekent geen garantie. We
zullen een aanbesteding echter niet alleen beoordelen op de
prijs, maar ook op kwaliteit. Als opdrachtgever kunnen we
zelf onze eisen stellen. De 3 voormalige gemeenten deden
het onderhoud allemaal op verschillende wijze, maar
harmoniseren moet. Meierijstad telt nu wel 120.000 bomen,
waarvan 15.000 monumentaal. Men is bezig het totale
bomenbestand in kaart te brengen, daar is tijd voor nodig.
Bijvoorbeeld met het maaien lopen we ook tegen de
financiële grenzen aan, en zijn we genoodzaakt prioriteiten
te stellen. Men heeft kritiek op het niet of laat reageren op
meldingen. Er zijn echter ook positieve geluiden.
Meierijstad krijgt in een jaar 15.000 meldingen. Als het 150
keer misgaat, dan is dat niet goed, maar dan praten we over
1%. Dan doen we het toch niet zo verkeerd? Het is een
weerbarstige materie, en spanningen zijn hier en daar
onvermijdelijk. De gemeente vraagt hierin het begrip bij de
burgers.
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We hebben uit de media vernomen dat de Corsica
voorrangsweg zal worden? - Daarvoor is het wachten op de
bezwaartermijn.
Uit de zaal: Maar bij veiligheidskwesties zou de gemeente
toch direct in actie komen?
Wethouder van Rooijen: We zijn er druk mee bezig. De
situaties wordt beoordeeld door verkeersdeskundigen.
De burger dringt aan op een directe – eventueel tijdelijke –
maatregel omwille van de veiligheid.
Reny Nijssen: Het overleg bij de gemeente vindt morgen
(31 okt) plaats. Ik zal morgen direct terugkoppelen naar de
dorpsraad.
8. Verbindingsweg N279 /Doornhoek.
Voorzitter: De ontsluitingsweg N279/Doornhoek verkeert
nog steeds in de onderzoeksfase die moet leiden tot een
M.E.R. (Milieu Effect Rapportage). De M.E.R.- commissie
heeft zelf het onderzoek naar 3 varianten uitgebreid met de
“nul-optie”. Dat is de optie dat er helemaal geen
ontsluitingsweg komt en de verkeersafwikkeling moet
worden geregeld langs de bestaande tracés. De
eindrapportage werd verwacht in oktober, later in februari,
dat wordt nu eind 1e kwartaal 2020. We zullen nog even
geduld moeten betrachten.

9. Stand van zaken toekomstige uitbreiding
woongebied Zijtaart.
Verschillende onderzoeken in de procedure voor het
bestemmingsplan in Zijtaart Zuid zijn afgerond. Tot heden
zijn geen belemmeringen aangetroffen. Er is géén probleem
7. Foodpark / Doornhoek 2
m.b.t. “natura 2000”gebieden (stikstofproblematiek), maar
Gemeente heeft laten weten de komborden op de Corsica en voor wat betreft de Pfas is het nog niet duidelijk. Er is géén
de Corridor te gaan verplaatsen. Daarmee wordt ook de
sprake van mogelijke geurhinder (stankcirkels). Nu is er
voorrangssituatie bij Udea geregeld. Bij dit voornemen
onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor
hoort ook een inspraakprocedure met een verplichte
bereikbaarheid en ontsluiting van het plan. Daarna is onze
bezwaartermijn. Hoewel de voorrang formeel is geregeld is eigen werkgroep aan de beurt voor zijn inbreng met de
het rijgedrag van met name vrachtwagens niet altijd veilig. woonwensen-inventarisatie.
Bovendien is de ruimte tussen fietspad en Corridor te klein Tijdpad: Het bestemmingsplan kan er zijn begin 2020. Dan
voor een vrachtwagen, wordt het fietspad geblokkeerd.
kan, met normaal verloop van de procedures, na een jaar
Uit de zaal: Waarom handhaaft men niet de
daadwerkelijk gebouwd gaan worden.
Uit de zaal: Is realisatie van appartementen in het
uitritconstructie? De voorrangssituatie is niet duidelijk, en
dus gevaarlijk.
voormalige Dorpskaffee nog van invloed op het aantal te
Uit de zaal: Er rust ook een verantwoordelijkheid bij Udea, bouwen woningen? Antwoord: Nee.
chauffeurs moeten op weggedrag worden aangesproken.
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10. BIN (Buurt InformatieNetwerk)
Het netwerk functioneert goed, gelukkig is het aantal
meldingen gering. Ons BIN Zijtaart is nu bijna geheel
dekkend, we missen nog het Grootveld, De Boskamp en
een deel van de Keslaerstraat.
Aan de toegangswegen van de kom en in het buitengebied
zijn inmiddels overal de BIN-borden geplaatst, die op een
enkele plaats nog moet worden aangevuld met het Buurtpreventiebord.
Eind november vindt er een centraal overleg plaats van BIN
Meierijstad; Harrie van der Linden zal daar namens Zijtaart
bij aansluiten. Ook rond die tijd zal er weer een loopronde
worden georganiseerd met de wijkagent, voor het
signaleren van onveilige of onbeveiligde situaties. Lees
hiervoor Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.
11. Rondvraag:
- Er wordt weer steeds meer verkeer gezien langs het
kanaal richting Keldonk, wat niet is toegestaan.
De versperring is daar weggehaald en wordt niet meer
teruggeplaatst.
Reny Nijssen: Daar kan de gemeente niet veel aan
veranderen aangezien het een weg van Rijkswaterstaat
betreft.
Reactie uit de zaal: De gemeente kan handhaven? Reny
neemt de tip mee.
- De aanplant in de groenstrook bij het terrein van
VanDenBosch is er nog steeds niet.
- De toegezegde verhoogde kruising bij V.O.W.? - Gaat
nog niet lukken dit jaar vanwege het budget.
- Kan er een bord “verboden voor honden” komen bij de
kinderspeelplaats? - Reny gaat het aanvragen.
- Hoe lang is de stookvergunning nog geldig? –
Onbekend. Dit jaar november nog wel.
- Waarom moet de groencontainer in het buitengebied –
telkens - worden aangemeld?
Wethouder van Rooijen: Op basis van ervaring heeft
men voor het buitengebied een andere regeling.
De regelingen van het afval worden nog geëvalueerd.
Maar nu is het even zoals het is.
Kan men zorgen dat men in het systeem voor meerdere
data kan aanmelden? Dit idee wordt meegenomen.
12. Sluiting
De voorzitter wil nog even kwijt dat de raad ondanks de
welkome aanwas van 2 leden nog steeds versterking zoekt,
bijvoorbeeld door een vrouwelijk lid?
Vervolgens sluit hij de vergadering met dank aan alle
aanwezigen en een consumptie van de raad.
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TONEEL
KBO Zijtaart kondigt alvast aan de
toneelmiddag van

zaterdagmiddag 16

november om 14.00 uur.
Deze houden we wederom in de
kapel van Het Klooster, waar ons
beloofd is dat het nu wel lekker
warm wordt gestookt.
De toneelgroep ”Nooit te oud”
van KBO Wijnu speelt die
middag voor ons de komedie “NOSTALGIE MAG WAT
KOSTEN”. Deze uitvoering is openbaar voor alle
inwoners van Zijtaart. De toegangsprijs voor niet-leden is
slechts € 4,00, dit is inclusief een consumptie. Voor onze
eigen leden is deze activiteit (inclusief consumptie) gratis.
Korte inhoud: Het verhaal speelt zich af in de huiskamer
van een rijke vrijgezel, die wilde plannen heeft om zijn zuur
verdiende miljoenen te beleggen in een droomproject. Dit
zorgt voor vele hilarische momenten.

RESERVEER DEZE DATUM OP DE
KALENDER

KBO Afdeling Zijtaart organiseert een speciale
thema-avond met als titel:
“Hart voor de zaak”

Voor jong en oud inzage in risicofactoren,
symptomen en juist handelen

Deze informatieavond is openbaar voor alle inwoners
van Zijtaart, om te laten zien dat wij activiteiten
organiseren die voor zowel jongeren als senioren van
belang kunnen zijn.
Voor verslag: Fried van Otterdijk Het thema wordt verzorgd door onze “oud”
dorpsgenoot cardioloog Jan van Asseldonk.

Donderdagavond 28 november om
19:00 uur in het Dorpshuis
RESERVEER DEZE DATUM OP DE
KALENDER
Nadere berichtgeving volgt in een latere uitgave van
het Zijtaarts Belang
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KBO
AGENDA
Maandag 11 november 13.30 uur: Najaarsvergadering
Dinsdag 12 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 12 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 november 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 12 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 13 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 13 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 14 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 14 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 november 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 14 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 november 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 24 oktober 2019:
Jokeren:
Cisca Coppens
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Rikken:
Annie v.Kessel
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij:
Tonny Rijkers

136 pnt.
95 pnt.
27 pnt.
74 pnt.
44 pnt.
-49 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 22 oktober 2019:
A-lijn:
1.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
60,00 %
2.Bert & Diny Kanters
58,85 %
3.Cees & Riet v.Hout
57,81 %
4.Ria Veldhuis & Mien Vissers
55,63 %
5.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 55,21 %
6.Sjan Kanters & Riet Koevoets
51,88 %
B-lijn:
1.Chris & Christien v.Helvoirt
59,57 %
2.Harrie & Rina v.Berlo
56,96 %
Albert & Petra v.d.Hurk
56,96 %
4.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 56,09 %
5.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 54,78 %
6.Ad Koevoets & Tonny Rijkers
53.04 %

6 nov. 2019 – 13 nov. 2019
Uitslagen van 25 oktober 2019:
A-lijn:
1.Riet & Ad Koevoets
2.Cees & Riet v.Hout
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
B-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien v.Berkel
1.Harrie v.d.Hurk & Bert v.Helvoort
3.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
4.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
Maria Rijken & Mariet v.d.Wijgert
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60,42 %
59,90 %
52,60 %
68,75 %
55,21 %
53,65 %
51,56 %
51,56 %

Kaarten
Uitslagen van 31 oktober 2019:
Rikken:
Chris v.Helvoirt
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Lenie Henst
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Annie v.Kessel
Uitslagen van 4 november 2019:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Rikken:
Toon v.Bakel
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Piet vd Hurk
Loterij:
Rieky v.Zutphen

105- pnt.
75 pnt.
- 71 pnt.
144 pnt
81 pnt.
21 pnt.
153 pnt.
91 pnt.
89 pnt.
62 pnt.
-14 pnt.

Uitslagen van 29 oktober 2019:
A-lijn:
1.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
61,25 %
2.Sjan Kanters & Riet Koevoets
60,83 %
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
60,00 %
4.Toon & Marietje v.Schaijk
56,67 %
5.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 52,50 %
6.Cees & Riet v.Hout
50,00 %
B-lijn:
1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
62,50 %
2.Ad Koevoets & Tonny Rijkers
59,90 %
3.Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert 56,77 %
4.Clasien Nolle & Trudy Smulders
52,60 %
5.Chris & Christien v.Helvoirt
51,56 %
Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijkers 51,56 %
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Uitslagen van 1 november 2019:
A-lijn:
1.Ad & Nelly Vervoort
2.Cees & Riet v.Hout
3.Rien & Helma v.d.Heuvel
4.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
6.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
7.Toon & Marietje v.Schaijk
B-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
2.Mien Verhoeven & Mien v.Berkel
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
4.Harrie & Thea v.d.Hurk
5.Bert v.Helvoort & Adriaan v.d.Tillart

6 nov. 2019 – 13 nov. 2019
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63,89 %
59,02 %
56,25 %
55,56 %
52,08 %
50,69 %
50,00 %
61,98 %
57,50 %
56,25 %
53,13 %
51,56 %

Altijd wat te bieden tijdens
Dienstenveiling in Zijtaart

Vandaag ontvangt u samen met het Zijtaarts Belang het
dienstenveilingboekje in uw brievenbus. De dienstenveiling
Biljartclub KBO Zijtaart
is op zondag 17 november in ons Dorpshuis. Om 12.30 uur
gaat de zaal open en om 13.00 uur opent tonprater Berry
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Knapen de veiling. Eens in de vijf jaar organiseren
Zijtaart - Lieshout d.d. 28-10-2019
Carnavalsvereniging De Reigers en Muziekvereniging Sint
Cecilia de dienstenveiling. Een traditie in Zijtaart van
Toon Cissen
52 79 - Hans Habraken
35 31
alweer 25 jaar.
Frans van Leuken 44 47 - Theo van Eck
33 33
Tonprater Berry Knapen
Wim vd Sanden
36 28 - Carel de Beer
25 21
Om het jubileum van 25 jaar dienstenveiling te vieren,
Andre Schepers
36 39 - Johan Meulendijks 22 20
hebben we Berry Knapen gevraagd om op een ludieke
Ad vd Ven
33 46 - Jan vd Avoort
22 18
manier de dienstenveiling te openen. Berry is meervoudig
Tonnie van Uden 32 43 - Jan van Eck
20 11
Brabants kampioen tonpraten. Hij noemt zichzelf
Toon Opsteen
28 27 - Martien vd Heijden 21 10
Absurdist. Absurde typetjes, absurde humor.
Cor Coppens
21 25 - Jan vd Velden
18 15
Veel verschillende diensten
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Na deze ludieke opening starten we met het per ‘opbod’
veilen van de aangeboden diensten. Ook dit jaar is het
Zijtaart d.d. 29-10-2019
gelukt om heel veel verschillende diensten te verzamelen.
Jan vd Oever - Frans van Leuken
4-2
Afgelopen week zijn nog enkele nieuwe diensten
Rien van Tiel - Toon Cissen
3-4
binnengekomen. Deze diensten konden we niet meer
Andre Schepers - Willy vd Berkmortel
3-6
opnemen in het boekje, maar ze gaan natuurlijk tijdens de
Hans van Erp - Frans vd Broek
3-2
veiling wel geveild worden. Tijdens de veiling is er voor
Wim Kremers - Tonnie van Uden
1-5
ieder wat wils: voor jong en oud, van groot tot klein en van
duur tot goedkoop. Aan vermaak voor de kinderen is ook
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO gedacht, zo is een kinderhoek ingericht en is een
Zijtaart week 44
springkussen aanwezig.
Cor van Zutphen
60 65 - Chris v Helvoirt
18 17 De organisatie streeft natuurlijk naar een goede opbrengst
Theo vd Laar
18 16 - Willy Henst
24 25 voor de carnavalsvereniging en de muziekvereniging van
Cor Coppens
21 28 - Toon vd Oever
30 32 Zijtaart. Daarvoor hebben we u allen als kopers nodig. U
Tonn Verbruggen 25 27 - Jan de Wit
25 43 sponsort hiermee niet alleen de organiserende verenigingen,
Henk vd Ven
18 19 - Toon Nelissen
34 26 maar krijgt er ook een mooie dienst voor terug!
Willy vd Berkmortel 25 23 - Wim Kremers
27 16 Veel plezier met het uitzoeken van de diensten waarop u
Harrie vd Hurk
20 17 - Tonnie van Uden
32 32 gaat bieden. En we zien u graag in het Dorpshuis op zondag
Rien van Tiel
30 34 - Frans vd Broek
20 21 17 november 2019.
Mies Gibbels
33 44 - Martien van Eert
19 18
Cor Vissers
12 14 - Hans van Erp
63 64 Dienstenveilingcommissie 2019
Martien Verbruggen 64 56 - Cor van Zutphen
60 34
Willy Henst
24 29 - Toon vd Oever
30 35
Frans van Leuken 41 26 - Toon Cissen
58 36
Theo van Eert
36 50 - Jan vd Oever
18 7
Wim vd Sanden
39 21 - Andre Schepers
38 73
Ad vd Ven
32 39 - Toon Opsteen
27 25
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 9 nov. 2019

VOW Senioren 2 nov 2019
VOW VETERANEN SCMH
VOW Senioren 3 nov 2019
WEC 1
VOW 1
VOW 2
Erp 4
Avanti'31 4
VOW 3
Ollandia 3
VOW 4
VOW 5
Rhode/Van Stiphout Bouw 10
Festilent VR1
VOW VR1
VOW VR2
Erp VR1

VOW JO19-1
Vorstenbossche Boys JO19-2 14:30u
Vorstenbossche Boys JO17-1 VOW JO17-1
14:30u
VOW JO15-1
Mariahout JO15-2G
13:00u
VOW JO13-1
Irene JO13-1
11:30u
VOW JO11-1G WHV JO11-1
9:30u
VOW JO10-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-5 10:45u
Boskant JO9-2G VOW JO9-1M
10:00u
VOW JO8-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-3 10:45u
FC de Rakt MO19-1 VOW MO19-1
15:00u
Boekel Sport MO15-1 VOW MO15-1
13:00u
VOW MO13-1
Avanti'31 MO13-1
11:30u
VOW MO11-1
vrij
Blauw Geel JO7-3 VOW J07-1M
10:15u
VOW JO7-2 G
Blauw Geel JO7-5
10:30u
Ollandia JO7-1
VOW JO7-3 G
9:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
VOW Senioren 9 nov 2019
17:00u Boekel
VOW VETERANEN
17:00u VOW VR30+1 Avanti'31 VR30+1
VOW Senioren 10 nov 2019
14:30u VOW 1
Vorstenbossche Boys 1
11:30u ASV'33 4
VOW 2
11:00u VOW 3
Mariahout 4
12:00u Rhode/Van Stiphout Bouw 9
VOW 4
11:00u VOW 5
Heeswijk 8
12:30u VOW VR1
Nijnsel/TVE Reclame VR1
10:00u Odiliapeel/Braks Gro VR1
VOW VR2

3-0
3-1
3-0
0-1
2-3
0-7
3-1
1-2

Meierijstad Tenniskampioenschappen
Alle clubkampioenen van de
tennisverenigingen in Meierijstad
kwam afgelopen week bij elkaar op de
tennisvelden van Frisselstein in Veghel
om uit te maken wie zich kampioen van
Meierijstad mag noemen. TV Zijtaart
was hierbij flink vertegenwoordigd. In verschillende
categorieën kwamen leden van onze tennisvereniging in
actie. Op zondag werden de finales gespeeld en gingen er
ook enkele prijzen naar Zijtaart.
1e plaats Heren Dubbel 6:
Jeroen van Sleuwen en Ruud van Berlo
1e plaats Heren Dubbel 8:
Johan van Berkel en Rob Segeren
2e plaats Heren Dubbel 6 35+:
Rini Raaijmakers en Martien Schepers
2e plaats Dames Dubbel 7 35+:
Manuela Elissen en Astrid Verbakel
2e plaats Dames Dubbel 8:
Ellen van Asseldonk en Willemien Schepers
2e plaats Gemengd Dubbel 8:
Jolan van Meer en Piet vd Hurk
Een extra woord van dank gaat uit naar Rien Janssen die
namens TV Zijtaart deel uit maakte van de organisatie van
dit prachtige toernooi.

INFORMATIE-AVOND
JE BURNOUT TE LIJF!
Op woensdagavond 13 november
organiseren wij een gratis themaavond over onze aanpak bij burnoutklachten. Tijdens deze
informatiebijeenkomst geven wij
informatie over Burn-out. Wat is het? Wat merk je?
Waardoor komt het? En wat kan je er allemaal zelf aan
doen? Deze vragen gaan we beantwoorden tijdens deze
avond. Ook laten we je kennismaken met onze
lichaamsgerichte aanpak van een burn-out. Locatie:
Fysioplus Oss, Gezondheidslaan 1-e (Plein Zwanenberg).
Om 18.30 uur staat de koffie voor u klaar. De bijeenkomst
start om 19.00 uur. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld
via info@jeburnouttelijf.com.
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Nieuwe afdelingsnaam Alzheimer
Nederland
De plaatselijke afdeling van Alzheimer Nederland gaat verder
onder de naam NoordoostBrabant. Met deze wijziging
loopt de afdeling - voorheen
Oss-Uden-Meierijstad - vooruit
op de fusie van Uden en
Landerd tot de nieuwe
gemeente Maashorst. Daarnaast bleek dat sommige gemeenten in
het gebied zichzelf onvoldoende herkenden in die naam. Het
werkgebied omvat momenteel de volgende gemeenten: Oss,
Meierijstad, Uden, Landerd, Bernheze en Boekel. Het nieuwe emailadres is: noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl.

24 uur van Zijtaart: inschrijving
gesloten + verzoek aan teams

De inschrijving voor de 4de editie van De 24 uur van
Zijtaart is gesloten. 18 Teams gaan strijden tijdens deze
editie. Onderstaand de lijst van deelnemers met
teamnummer.
Diverse teams hebben een eigen mailadres aangemaakt,
speciaal voor de 24 uur. Graag verzoeken we de
teamcaptains om (als dit nog niet gedaan is) de mail te
beantwoorden die zij afgelopen week van ons hebben
ontvangen.
Groetjes,
De 24 uur van Zijtaart ! van EGZ. Evenementen Groep
Zijtaart
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam team
Ex-prinsen en prinsessen
Seiterse nonnekes
De Kammerui
Loopgroepen Klein
De Kluts
Wooly Bully
Happy Together
Strijden met familie v/d
Heijden
Jong Nederland
Kneup & Friends
Loeks & Breens
C.V. de Reigers
Effe Dimme 2.0
Witte Wellie Veul
PMV
Ut Boeit nie
VOW
VOW Dames

Geen kind is zo aanwezig als het kind
dat wordt gemist.
Voor wie brandt u een kaarsje tijdens
Wereldlichtjesdag?
Claassen Uitvaartzorg organiseert dit jaar op zondag 8
december voor de negende keer Wereldlichtjesdag, een dag
ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen. Tijdens de
herdenkingsbijeenkomst die ook dit jaar in de kapel van de
Zusters Franciscanessen georganiseerd wordt, is er
gelegenheid om een kaarsje te branden en te luisteren naar
livemuziek, troostende woorden en gedichten. Omdat het
branden van kaarsen over de gehele wereld om 19.00 uur
lokale tijd plaatsvindt, is de wereld letterlijk een etmaal wat
lichter. Deze golf van licht is een troost voor mensen die
een kind verloren hebben.
Ieder jaar, op de tweede zondag van december, herdenkt de
wereld alle kinderen die vroegtijdig, om wat voor reden dan
ook, van ons heen zijn gegaan. Het initiatief voor World
Wide Candle Lightning ontstond eind jaren negentig in
Amerika. Ook in Nederland wordt Wereldlichtjesdag, zoals
het initiatief inmiddels heet steeds bekender.
Claassen Uitvaartzorg is al enkele jaren actief betrokken bij
het initiatief Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag kan
iedereen om 19.00 uur een kaarsje aansteken, ter ere van
alle kinderen die gestorven zijn. Door dit te doen in de
verschillende tijdszones gaat er in 24 uur als het ware een
golf van licht over de wereld. Het geeft mensen die een
kind verloren hebben het besef dat men niet alleen staat in
het verdriet.
Ook dit jaar zal Wereldlichtjesdag worden gehouden bij de
kapel van de Zusters Franciscanessen, Deken van
Miertstraat 8 te Veghel.
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Claassen Uitvaartzorg zal samen met
ritueelbegeleider Martien Korsten invulling
geven aan deze bijzondere avond.
Iedereen die zich betrokken voelt bij
Wereldlichtjesdag is van harte welkom. Claassen
Uitvaartzorg stelt het op prijs als
belangstellenden zich vooraf aanmelden. Dit kan
telefonisch (085-7441024) of per mail
(wld@claassen.eu), met vermelding van de
naam van de persoon die men wil herdenken en
met hoeveel personen men aanwezig is.
Belangstellenden zijn welkom vanaf 18.00 uur.
De herdenking begint om 18.30 uur, zodat om
19.00 uur alle kaarsjes kunnen branden.
Er is ruimte voor eigen inbreng zoals een gedicht
of lied. Dit wel graag vooraf aangeven zodat dit
in het programma opgenomen kan worden.

de feestdagen, vooral omdat die ene stoel leeg blijft, omdat
het mooie gezinnetje met kindertjes er niet meer is.
Soorten verlies
Want niet alleen een overlijden is een verlies, een scheiding
is dat ook. Of het verlies van gezondheid, het verlies van
zicht op een mooie toekomst. Ik heb ooit een boek gelezen
(Noodzakelijk verlies, Judith Viorst) waarin werd beweerd
dat je verliezen nodig hebt om te groeien. Ik ben het
daarmee eens, maar ik kan me voorstellen als je net zo’n
De donkere dagen en verlies
verlies hebt geleden, dat je geen behoefte hebt aan dit soort
beweringen. Wat in dat boek ook naar voren kwam is
De donkere dagen voor Kerst zijn er weer. Als de klok
eigenlijk, dat je vanaf je geboorte alleen maar verliezen te
verzet is (hopelijk is dat nu bijna voor het laatst), begint het verwerken krijgt. Verlies van geborgenheid van de
’s avonds vroeger donker te worden, maar deze periode is
baarmoeder is daarbij het eerste verlies, en zo gaat het maar
sowieso al donkerder. Minder zon, somber weer.
door. Een leven zonder verlies bestaat niet. Iedereen lijdt
Gezelligheid of niet
verlies.
Sommige mensen vinden dat gezellig, met kaarsjes aan.
Voor iedereen anders
Maar anderen hebben het extra zwaar. Ik denk dan vooral
Maar het ene verlies is niet vergelijkbaar met het andere.
aan degenen die een verlies hebben te verwerken. Sommige Hoe je dat verlies verwerkt, is ook per persoon verschillend.
verliezen zijn al jaren geleden, maar het is net alsof juist
Sommige mensen blijven gebroken over. Anderen worden
rond die feestdagen (die eigenlijk gezellig zouden moeten
bitter. Weer anderen maken inderdaad een soort “groei”
zijn) dat verlies nog zwaarder valt.
door, hoewel ik het best begrijp als men soms bepaalde
Balans opmaken
groei liever niet had hoeven meemaken.
Dat heeft ook te maken met het feit dat je jaarlijks een soort De belangrijkste tip die ik geven kan is: ga naar buiten,
balans opmaakt: waar staan we? Waar willen we heen?
wandelen of fietsen. Dat doet een mens goed.
Voornemens? Sommige mensen zien als een berg op tegen

Diakonie vervoersdienst
Zijtaart met vrijwilligers uit
0413 - 35.22.32
Zijtaart
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. 7

6 nov. 2019 – 13 nov. 2019

pagina 12

NATUURTHEATER DE
KERSOUWE WINT
EPIDAURUS-PRIJS
Heeswijk Dinter, 4 november 2019 Natuurtheater de Kersouwe uit HeeswijkDinther is afgelopen weekend verkozen tot
meest innovatieve openluchttheater van
Nederland en won daarmee de Epidaurusprijs. De uitreiking van deze verkiezing vond
plaats tijdens de Jaardag van
OPENLUCHTTHEATERS.NL; de
Vereniging van Nederlandse
Openluchttheaters.
De Kersouwe won deze felbegeerde Epidaurusprijs met de wijze waarop het theater dit seizoen
is overgestapt op het gebruik van herbruikbare glazen. Met
deze innovatie liet De Kersouwe de andere genomineerden
Openluchttheater Cabrio uit Soest en Bostheater Ommen
achter zich.
Dit seizoen is het natuurtheater gestart met het gebruik van
recyclebare bekers bij activiteiten. Er is voor gekozen om
geen statiegeld te heffen op bekers, maar uit te gaan van
vertrouwen bij bezoekers dat de bekers gewoon netjes
worden terug gebracht. En die insteek is geslaagd. Na
afloop van de voorstelling nemen bezoekers de bekers mee
terug naar de bar, of laten ze ze achter in de bakken achter
bij de tribune. Na een succesvolle introductie dit jaar zullen
de herbruikbare bekers in 2020 - als het theater 75 jaar
bestaat - bij alle voorstellingen gebruikt worden.
Over De Kersouwe
De Kersouwe is een natuurtheater, verscholen in de bossen
van het Brabantse Heeswijk-Dinther. Sinds 1945
organiseert en produceert het theater toneelproducties
voor een breed publiek. Inmiddels ontvangt De Kersouwe

elk seizoen ruim 20.000 bezoekers die genieten van lokaal
talent, bekende cabaretiers, concerten, live-bands, festivals
en meer. Het geliefde natuurtheater is een stichting, en
wordt gerund door vrijwilligers.
Over de Epidaurus-prijs
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend het meest innovatieve
openluchttheater met als doel nieuwe initiatieven te
stimuleren en theaters uit te dagen hun innovaties te delen.
De prijs is vernoemd naar het best bewaarde
openluchttheater uit de Griekse oudheid; het theater van
Epidaurus.
Over OPENLUCHTTHEATERS.NL
Bij de vereniging van Nederlandse Openluchttheaters zijn
41 theaters aangesloten. Dit seizoen ontvingen zij samen
ruim 452.000 bezoekers verdeeld over 817 voorstellingen.
Hiermee werd het record aantal van vorig jaar verbeterd en
het lijkt erop dat deze groei zich komende jaren nog gaat
voortzetten
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Stand na 2e ronde buurtkeezen

Meteen al na de uitslag van de 2e ronde werd de
avondprijs uitgereikt. Afgelopen vrijdagavond waren 7
teams ongeslagen. Zo wisselend zijn
de kansen! Aan 2 teams werden de
passende avondprijzen overhandigd;
beide teams eindigden exact gelijk.
Grootveld en Her en Der behaalden
de stand 60 – 41 winstpunten.
Er begint zich een groep van
kanshebbers te vormen. Opvallend is dat er veel namen
van krachtige teams uit eerdere edities sterk
vertegenwoordigd zijn in de bovenste regionen. De
stand zegt momenteel nog niet al te veel, maar op
Krijtenburg 1 zou zomaar eens flink gegokt kunnen
worden.
Alles blijft natuurlijk mogelijk: elke speelavond kunnen
maximaal 6 punten verzameld worden. De hele ranglijst
kan dus flink veranderen op 6 december tijdens de
volgende ronde. Mooi op tijd eindigde de 2e uiterst
gezellige ronde van november.
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

LEZING VOEDSELBOS
SCHIJNDEL DOOR MARC
BUITER
Bibliotheek Schijndel organiseert op vrijdag 22
november een lezing over het Voedselbos. November
is de maand van Nederland leest en het thema is
Duurzaamheid.
Marc Buiter van Stichting Voedselbosbouw Nederland
vertelt vrijdag 22 november in Bibliotheek Schijndel
over het Voedselbos in Schijndel. Op dit moment is dat
in de aanplant fase en wordt dat het grootste voedselbos
in Nederland. Deze avond is er ook ruimte om vragen te
stellen.
Wat is een voedselbos?
In voedselbossen wordt landbouw met natuur
gecombineerd voor een duurzame voedselproductie.
Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor
voedselproductie zorgt. Een voedselbos is een door
mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten,
bomen en struiken) met een extreem hoog aantal
eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische)
veerkracht en productiviteit van een voedselbos zijn
hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend én
klimaatbestendig.
Kaartverkoop
Kaarten voor de lezing kosten € 2,50 en zijn
verkrijgbaar in de bibliotheek en via de online
kaartverkoop.
Wilt u meer weten over de activiteiten die wij
organiseren of wilt u een abonnement? Kijk dan op:
www.bibliotheekmeierijstad.nl
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Naam
(22) Krijtenburg 1
(20) Boskamp
(34) In Keez of Import(ance)
(16) De Pasopperkes
(37) Meester vd Venstraat 2
(38) Weievenseweg 1
(42) Keez Erger je niet
(52) De Bruggie's
(19) Leinrecht
(09) Party Chicks
(31) Keslaerstraat - Zuid
(41) SlimKeezen
(23) Krijtenburg 2
(04) Maan
(06) Buurvrouw en
ex Buurvrouw
(51) Broer en Zus
(47) Ma-Ri
(24) Krijtenburg 3
(15) Bospater
(35) Soffelt (2)
(18) Soffelt (1)
(21) PepTeam
(28) Grootveld
(01) HLV
(11) Her en Der
(12) Klets en Klats
(27) Vanderaatjes
(45) Burgtjes
(07) Keez-Moatjes
(10) Hartenvrouwen
(14) De Boschnutjes
(25) Krijtenburg 4
(33) Brosch
(26) De Achterburen
(40) Weieven
(49) De Kniegroep
(02) Rond de Bulte (1)
(32) Jeroen & Mia
(08) BeautyKeez
(50) Select
(55) Nunen 9
(44) De Koorknapen
(13) Kampstraat
(30) De Keslearstraot
(03) Rudebroek 2
(39) Keez & Co
(53) Team Lakefield
(36) Meester vd Venstraat 1
(43) M&M vd Doornhoek
(17) De Clercxjes
(46) Rudebroek 4
(54) Seven
(48) VD Wijgert
(05) De Akkertjes
(29) Kletskeezen
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Spel
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

W
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pt
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Pionsaldo
120-106
118-103
118-106
118-108
117-110
118-99
116-100
107-91
116-105
118-113
116-111
110-105
109-105
114-113
111-110

6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
3
6

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

2
2
2
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
5
5
5
5
3
6

8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
0
0

111-112
111-114
104-109
117-99
116-104
60-53
111-104
110-103
111-106
108-103
116-112
114-111
112-110
110-109
104-106
111-113
113-115
109-113
57-46
58-54
106-107
108-111
109-112
97-102
109-114
109-114
109-115
101-111
102-113
104-116
96-112
94-115
95-117
57-59
108-113
108-119
101-117
98-119
53-60
96-120
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CASINO

JEUGDONTHULLING
ZATERDAG 16 NOVEMBER
AANVANG
PROGRAMMA
14:00 UUR

DEELNEMERS
AANWEZIG
13:30 UUR

LOCATIE
DORPSHUIS
ZIJTAART

