Jubileumtoernooi Poedelpret
Er hebben zich al enkele teams opgegeven voor het jubileumtoernooi van biljartvereniging
Poedelpret. Ook zijn er mensen bezig een team te formeren. Toch is het zo zondag 16 februari,
de dag waarop de inschrijving sluit.
Het toernooi wordt gehouden in zaal Kleijngeld van maandag 23 maart t/m vrijdag 3 april
2020. Aan de opzet van het toernooi is niets gewijzigd ten opzichte van vorige edities. Evenals
5 jaar geleden kunnen de teams voor het libre-toernooi 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 met 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 inschrijfformulier kan men terecht bij terecht bij
Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29 in Zijtaart, tel. 06 - 543 788 32,
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
Wil je meedoen, maar je krijgt geen team bij elkaar, geef dit door aan Martien Verbruggen en
misschien kunnen er toch nog enkele teams worden gevormd.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 2 februari 10.30 uur Maria-Lichtmisviering Woord- en Communie
m.m.v. de dames Dayenne en Sabine van gitaarclub “Pizzicato” (tijdens deze viering
worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar uitgereikt)
Wij gedenken: Jan en Nel van de Ven- van Berkel en zoon Rob: Henriëtte van den Hurkde Koning (vanw.verjaardag): Mari van den Hurk: Overl. ouders Jonkers- van Asseldonk
en overl. familieleden: Adriaan en Anna van Dommelen- Thijssen: André van den Oever:
Dientje Thijssen: Jaargetijde André van der Heijden en overl. familieleden

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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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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.

Help ons om Koningsdag in Zijtaart te
kunnen blijven vieren!

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op Beste ouders en inwoners van Zijtaart,
te halen)
Op 27 april vieren we jaarlijks Koningsdag in ons dorp.

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)

Een gezellig plein vol blije kinderen die een oud Hollands
spel spelen, genieten van een lekkere pannenkoek,
gebakken door Prins Jeroen en Adjudant Twan. Niet te
vergeten de optocht met versierde fietsen. Voor deze
activiteit zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die
deze dag willen organiseren voor de Zijtaartse kinderen.
Zijn er andere ideeën voor invulling van deze dag, dan
staan wij hier zeker voor open. Laat deze traditie niet
verloren gaan.
Voor verdere informatie en/of aanmelden kun je terecht bij
Anja van Boxmeer, tel. 06 - 432 302 92 of Twan van de
Meerakker, tel. 06 - 294 698 65.
Het organiseren van deze dag kost je ca. 2 avonden van je
tijd en op deze dag zelf van 10.00 uur tot ca. 17.00 uur.
“Koningsdag” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

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.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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HET ONDERONSJE
in gesprek met BOA
De Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA)
Wilco van der Schans van de gemeente
Meierijstad is uitgenodigd om met de
bezoekers van het Onderonsje in gesprek te
gaan over het werk van een BOA. Wat komt
hij zoal tegen tijdens zijn werkzaamheden?
We kennen de BOA als degene die
parkeerbonnen uitschrijft, maar in de praktijk heeft hij veel
meer taken. Binnen onze gemeente is gekozen voor
wijkgerichte werken,
waarbij de wijk-boa, in
ons geval Wilco v/d
Schans, het eerste
aanspreekpunt is voor
inwoners van Zijtaart bij
overlast. Bijzondere aandacht krijgt de jeugd omdat hun
gedrag soms een bepaalde impact kan hebben op het
veiligheidsgevoel in een wijk. Op straat is hij het
visitekaartje van de gemeente, een vraagbaak voor burgers
én de ogen en oren van de gemeente.
“Handhaving” is een heel breed begrip, geeft hij aan. Denk
aan overlast van honden, jeugd, parkeren, parkeerboetes in
blauwe zone, drank en horeca wet enz. De bezoekers
kunnen alvast nadenken over wat ze willen vragen. Voor
deelnemers van het Onderonsje is er volop gelegenheid om
mee te praten en vragen te stellen. De toegang is zoals altijd
gratis.
Komt U ook luisteren??.
Voor wie: voor alle 50+ers
Wanneer: maandag 2 februari 2020 van 10.00 uur tot 11.00
uur
Waar: Het Klooster in
Kosten: gratis
Koffie of thee voor eigen rekening

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Kroket
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

Luc Vos Pupil van de week bij VOW 1
Zondag 25 januari was Luc Vos Pupil van de week bij de
wedstrijd tussen VOW 1 - HHC’09 1.

Naam: Luc Vos
Leeftijd: 10 jaar
Ik voetbal bij VOW in: JO-11
Mijn positie op het veld: verdediger
Dit vind ik het leuk aan voetbal: samenwerken
De beste voetbalclub: VOW
Mijn favoriete voetbalspeler: Donyell Malen
Mijn hobby’s zijn: voetbal en Lego
Het lekkerste eten vind ik: pizza
Favoriete muziek: Believer
Dit wil ik later worden: profvoetballer

Mijn ervaring als Pupil van de week: Ik vond het Pupil
van de week zijn superrrrrrrr leuk!!!!! Het leukste vond ik
om te laten zien hoe je moet scoren. Zij hebben met 1-0
gewonnen en dat was super leuk. Ik mocht ook op tafel
staan en ik kreeg ook nog een voetbal met alle namen van
de spelers erop.
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KBO
AGENDA
Maandag 3 februari 10.00 uur Onderonsje
Maandag 3 februari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 4 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 4 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 4 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 4 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 5 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 5 februari 13.30 uur Keezen
Donderdag 6 februari 09.00 uur wandelen
Donderdag 6 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 6 februari 13.00 uur Comp. biljarten
Donderdag 6 februari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 7 februari 13.30 uur Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 23 jan 2020.
Rikken:
Riek v.d.Tillart
78 pnt.
Marjo Vissers
57 pnt.
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden -17 pnt.
Jokeren:
Mien Raaijmakers
130 pnt
Rieky v.Zutphen
108 pnt.
Poedelprijs
Jo v.Boxmeer
23 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren
Uitslagen van 27 jan. 2020.
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
163 pnt.
Jo v.Boxmeer
139 pnt.
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
30 pnt.
Rikken:
Mieke v.Uden
88 pnt.
Bert Vissers
77 pnt.
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden -111 pnt.
Loterij:
Ad v.Cuijck
BRIDGEN
Uitslagen van 21 jan. 2020
A-lijn:
1.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
57,50 %
2.Ben v.d.Steen & Toos v.Berlo
53,75 %
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 53,33 %
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4.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
52,50 %
5.Toon & Marietje v.Schaijk
52,50 %
6.Cees & Riet v.Hout
50,42 %
7.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
50,42 %
B-lijn:
1.Maria & Fien Rooijakkers
62,50 %
2.Ad & Riet Koevoets
61,11 %
3.Thea Brugmans & Marietje vd.Wijgert55,56 %
4.Anneke Jans & Maria Pepers
51,39 %
5. Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 50,69 %
6.Hein & Jo de Wit
50,00 %
Uitslagen van 24 jan.2020.
A-lijn:
1.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
64,93 %
2.Ad & Nellie Vervoort
56,25 %
3.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
54,86 %
4.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
54,51 %
5.Cees & Riet v.Hout
51,04 %
6.Mari & Nellie v.d.Vleuten
50,35 %
7.Jan Rijkers & Tonnie Kivits
50,00 %
B-lijn:
1.Chris & Christien v.Helvoirt
65,42 %
2.Harrie & Thea v.d.Hurk
57,92 %
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
56,25 %
4.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 53,33 %
5.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
52,92 %
6.Harrie & Rina v.Berlo
52,08 %
BILJARTEN

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 21-01-2020
Toon Nelissen - Jan vd Oever
Henk vd Ven - Tonnie van Uden
Willy vd Berkmortel - Cor Coppens
Chris van Helvoirt - Toon Opsteen
Toon Cissen - Andre schepers
Frans van Leuken - Hans van Erp

2-5
4-2
4-0
4-1
5-4
6-0

Uitslag nederlaagtoernooi Deurne 't Trefpunt KBO Zijtaart 10 - 6.
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO S.V. Brandevoort MO19-1 VOW MO19-1
VOW MO15-1 SV Budel MO15-1
Zijtaart week 4
Willy Henst
Harrie vd Hurk
Toon vd Oever
Tonn Verbruggen
Martien v Eert
Cor Coppens
Toon Nelissen
Cor van Zutphen

24
20
30
25
19
21
34
60
Willy vd Berkmortel 25
Henk vd Ven
18
Wim Kremers
27
Jan de Wit
25
Mies Gibbels
33
Toon Opsteen
27
Theo vd Laar
18
Cor Vissers
12

24
13
51
20
13
19
17
30
29
24
16
14
18
23
20
10

Ad vd Ven
32
Wim Kremers
27
Jan de Wit
25
Rien van Tiel
30
Theo v Eert
36
Frans v Leuken
41
Jan vd Oever
18
Frans vd Broek
20
Toon Cissen
58
Martien Verbruggen 64
Tonnie van Uden 32
Hans v Erp
63
Andre Schepers
38
Wim vd Sanden
39
Ton de Rooij
16
Chris van Helvoirt 17

22
17
18
18
47
39
23
23
60
64
12
92
47
35
14
19

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 1 februari 2020
VOW JO19-1
Gemert JO19-2
Wilhelmina Boys JO17-3 VOW JO17-1
VOW JO15-1
Sparta'25 JO15-3
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1G Zwaluw VFC JO11-3
VOW JO10-1
Zwaluw VFC JO10-7
VOW JO9-1M SBC JO9-4
Acht JO9-2
VOW JO9-2
SBC JO8-4G
VOW JO8-1G

14:30u
14:45u
13:00u
9:30u
10:45u
10:45u
9:00u
9:00u

15:45u
13:00u

VOW MO13-1 vrij
VOW MO11-1 SJO Vianen Vooruit HBV MO11-2 9:30u
zaal Zwijsencollege Veghel VOW JO7-1G
14:00u
zaal Zwijsencollege Veghel VOW JO7-2
14:00u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 1 februari 2020:
15:30 VOW VETERANEN Riethoven
VOW Senioren 2 februari 2020:
14:00 Essche Boys 1
VOW 1
12:00 HVCH 7
VOW 2
11:00 VOW 3
Schijndel/DE WIT 6
11:15 ELI 5
VOW 4
11:00 VOW 5
DVG 7
11:30 VOW VR1
Constantia VR1
10:00 WHV VR1
VOW VR2
Uitslag afgelopen weekend:
1-0
VOW 1
HHC'09 1
2-4
VOW 2
Sparta'25 5
2-1
VOW 5
Avesteyn 5

TV Zijtaart
Winnaars interne najaarscompetitie
Afgelopen maanden hebben zo'n 130 spelers van TV
Zijtaart deelgenomen aan de interne najaarscompetitie.
Hieronder de uiteindelijke winnaars:
HE-poule A: Jeroen van Sleuwen
HE-poule B: Mark van de Ven
DE-poule A: Jolanda van Zutphen
DE-poule B: Tiny Bouwens
DE-poule C: Monique van Kollenburg
HD-poule A: Niels van Dommelen en Martijn van de Rijt
HD-poule B: Johnny van der Sanden en Michel Tielemans
HD-poule C: Johan van Berkel en Rob Segeren
DD-poule A: Monique van den Hurk en Jolanda van
Zutphen
DD-poule B: Manita van den Akker en Diane Biemans
DD-poule C: Dorethe van de Ven en Ivonne van de Ven
DD-poule D: Monique van Kollenburg en Anniek
Muselaers
GD-poule A: Jet Kanters en Niels van Dommelen
GD-poule B: Anouska van der Heijden en Antoin van den
Akker
GD-poule C: Jonneke Vissers en Michel Tielemans
GD-poule D: Angela Donkers en Mark van der Linden
GD-poule E: Jilly van den Boogaard en Jeroen Bosch
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waar als iets niet in orde is. Maar in zo’n grote gemeente
kunnen ze niet overal zijn, dus onze inwoners zijn ook de
ogen en oren van de gemeente. We hebben hun meldingen
echt nodig om gericht actie te kunnen ondernemen daar
waar iets kapot is of voor een gevaarlijke situatie zorgt.
Onze verwachting is dat de app de drempel verlaagt om een
duidelijke melding te doen”.
De gemeente promoot de app al enige tijd op de digitale
informatieborden in elke kern, via de social media en in
berichtgeving over openbare ruimte. Binnenkort komen er
op meer plekken flyers te liggen, gaan medewerkers van de
buitendienst de flyer uitreiken en wordt de app gepromoot
via reclames in abri’s en op de auto’s van de buitendienst.
Terugkoppeling
Inwoners die dat wensen, krijgen altijd een terugkoppeling
van hun melding. Daar staat ook op welke termijn de
melding afgehandeld wordt. Soms kan het snel opgelost
worden, bijv. een tak die de weg blokkeert of een kapotte
straatlantaarn. Er zijn ook meldingen waar de aanpak meer
tijd vraagt, bijv. omdat het meegenomen wordt bij gepland
onderhoud of omdat een verkeerssituatie nader onderzocht
moet worden. Als persoonsgegevens ontbreken, omdat een
melding anoniem verstuurd is, kan er geen terugkoppeling
plaatsvinden. En de gemeente kan dan ook geen
aanvullende informatie vragen als een melding
onvoldoende duidelijk is.

Meldingen via MijnGemeente app
In 2018 is gemeente Meierijstad aangesloten bij de
MijnGemeente app. Via deze app kunnen mensen een
melding maken over de openbare ruimte. Daarmee is
een extra en eigentijds kanaal ingezet voor meldingen;
naast telefoon en website. Uit een analyse van de
meldingen blijkt dat inmiddels 18% van de meldingen
via de app gedaan wordt. De gemeente gaat de app extra
onder de aandacht brengen omdat deze wijze van
melden voor zowel inwoner áls gemeente grote
voordelen heeft.

LUISTERCAFÉ OVER DE
MUZIKALE FAMILIE MATHIJSEN

Op vrijdag 7 februari staat tijdens het Luistercafé
Noordkade de muzikale familie Mathijsen uit Schijndel
centraal. De 'Groep Mathijsen' is een begrip in
Schijndel en omgeving. Vorig jaar verscheen de roman
De moederbanden, gebaseerd op de geschiedenis van
deze familie.
Gebruiksgemak
In de jaren vijftig en zestig timmerde het tien kinderen
De gemeente wil meer mensen attenderen op deze handige
tellende arbeidersgezin muzikaal flink aan de weg. Piet
app en ze stimuleren de app te downloaden en te gebruiken.
Mathijsen bijvoorbeeld, mocht in 1961 als eerste Brabander
Op dit moment bellen de meeste mensen nog als ze een
voor de Nederlandse Opera in Amsterdam zingen. Een
melding willen maken. Maar dat biedt alleen maar soelaas
groot aantal nakomelingen is nog steeds actief in de
tijdens kantooruren; ’s avonds en in het weekend hebben de
muziek. De muziek op deze avond wordt verzorgd door
mensen daar niets aan. Met de gratis MijnGemeente app
leden van de tweede en derde generatie van de familie
kan de inwoner direct ter plekke een melding maken, de
Mathijsen. Zij spelen en zingen een groot aantal liedjes uit
exacte locatie koppelen en een foto van de aangetroffen
het repertoire van de familie. Een gesprek is er met René
situatie meesturen. Het voordeel van het gebruik van de app
den Ouden, de auteur van de roman De moederbanden.
( in tegenstelling tot de website) is ook dat de melder maar
Het Luistercafé Noordkade is een initiatief van Bibliotheek
eenmalig zijn gegevens hoeft in te vullen.
Meierijstad in samenwerking met Cultuur Haven Veghel.
‘Inwoners zijn onze ogen en oren’
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur in De
Wethouder van Rooijen benadrukt het belang van
Apotheek op de Noordkade. De entree is gratis. De
meldingen: “We willen de openbare ruimte schoon, heel en
volgende editie is op vrijdag 6 maart. Centraal staat dan de
veilig houden. Onze mensen van de buitendienst en
jonge Elvis Presley.
aannemers zijn daar dagelijks mee bezig en nemen zelf ook
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KLEURWEDSTRIJD KINDERMIDDAG CARNAVAL
Lever je kleurplaat uiterlijk 17 februari 2020 in bij Aniek van der Heijden, Pater
Vervoortstraat 33 te Zijtaart en maak kans op één van de vele mooie prijzen!

PRIJSUITREIKING: MAANDAG 24 FEBRUARI TUSSEN 13.30 EN 16.30 UUR!
Beoordelaars: Prins Jeroen en Jeugdprins Rink. De winnaars worden uiteraard
anoniem gekozen zodat de wedstrijd eerlijk verloopt. Tevens worden de
tekeningen beoordeeld in drie verschillende leeftijdscategorieën.

De kleurplaten worden uitgedeeld op basisschool Edith Stein.. Daarnaast komt deze
in het Zijtaarts Belang en zijn ze extra af te halen in het Dorpshuis. Deelname voor
kinderen van 0 – 13 jaar.

PRIJZEN MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Het Gouden Woud - Liempde
Openluchttheater - Mariahout
Zwembad De Molenhey - Schijndel
Hullie Speelboerderij - Uden
Theater De Blauwe Kei - Veghel
Jumpsquare - Veghel
Monkey Town - Veghel
Industry Bioscoop - Veghel
Dierenpark Zie-ZOO - Volkel

Naam: ________________________________________
Leeftijd: ________________________________________
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KLEURWEDSTRIJD CV DE REIGERS
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kregen zij de handen op elkaar van het publiek. Wat een
swingende, vrolijke, jonge meiden van 6 en 7 jaar!
De juryleden beoordeelden de show met 73,9 punten, goed
voor een zilveren medaille. Van harte gefeliciteerd Yade,
Lieke, Elze, Nina, Caitlin, Liz en Pien en hun trainsters
Anne en Marjan. Wij zijn hartstikke trots op deze meiden
met hun deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen,
want dat je een plek weet te veroveren om hier naartoe te
mogen, is al een prestatie op zich!

VANAF 1 FEBRUARI: BLIK
EN ANDERE METALEN
VERPAKKINGEN BIJ HET
PLASTIC AFVAL

Nederlandse Kampioenschappen

Blik en andere metalen verpakkingen
mogen vanaf 1 februari 2020 worden
ingeleverd in de zakken voor plastic en
drankkartons. De ophaaldagen blijven
hetzelfde en zijn terug te vinden op de
afvalwijzer app of via
www.mijnafvalwijzer.nl.
Huidige voorraad zakken worden
opgemaakt
Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt
de huidige voorraad PDzakken eerst
opgemaakt, ook al kloppen de opschriften
niet meer. Daarna komen er op alle
afhaalpunten nieuwe PMD-zakken
(Plasticverpakkingen,
Metaalverpakkingen, Drankkartons),
waarop de juiste instructies en tips

vermeld staan.
Wat mag er in?
In de topsporthal van Almere stonden dit weekend zo’n 650 PMD staat voor plasticverpakkingen, metaalverpakkingen
en drankkartons. Metalen verpakkingen die in de zak
unieke sporters van ruim 80 verenigingen uit heel
mogen zijn bijvoorbeeld conservenblikken, blikjes van
Nederland op de wedstrijdvloer. Zo ook ons D-team van
frisdrank of bier, waxinelichtcupjes, afdekfolies en
Majoretten St.Cecilia uit Zijtaart. Zij mochten in deze
aluminium schaaltjes.
enorme sporthal hun cowboydans laten zien aan een tafel
Welke lege metalen verpakkingen mogen niet in de
vol juryleden en het meegereisde publiek. Met hun dans
plastic zak?
Lege verfblikken, lege chipszakken en
lege spuitbussen (bijvoorbeeld verf,
ovenreiniger, deo en haarlak) mogen
niet in de PMD zakken, maar moeten
bij het restafval. Vul lege blikken niet
met ander afval, zoals plastic. Dat
maakt het lastiger om het blik te
recyclen.
Afval scheiden loont
Met het inzamelen van plastic,
metalenverpakkingen en drankkartons
bij elkaar, verwachten we dat het
aantal afgekeurde zakken minder
wordt. Ook wordt het restafval
aanzienlijk minder en dat is ook goed
voor uw portemonnee. Restafval
wordt namelijk verbrand en dat kost
geld, terwijl het PMD gerecycled
wordt en geld oplevert.
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constant mobiel over al het lokale nieuws binnen te krijgen.
De campagne die overal zichtbaar zal zijn heet KLapp,
verwijzend naar de grote klap die nu op de app wordt
gegeven.
Namens Jumbo Veghel doen enkele collega’s mee aan
Prijzenfestival
estafetteloop Roparun om op die manier geld op te halen
Inwoners die de app downloaden in de campagneperiode
voor hospice De Goudsbloem. Op zondag 2 februari reikt
kunnen meedoen aan een loterij. Hierbij zijn 14 tickets voor
Wiljan Vloet, directeur van Roparun, een cheque ter waarde Paaspop te winnen, waaronder twee combitickets voor het
van € 18.000,00 uit aan hospice De Goudsbloem.
gehele festival en 12 tickets voor de vrijdageditie. Verder
worden een flink aantal winkelbonnen met een waarde van
Roparun
€ 25,00 tot € 100,00 verloot. De deelnemers dienen dan via
Roparun is de langste estafetteloop ter wereld. De loop staat de app een bericht aan de redactie sturen. Ze vermelden hun
in het teken van ondersteunende zorg voor mensen met
naam en e- mailadres. Bij het onderwerp geven zij aan dat
kanker. Het geld dat wordt opgehaald tijdens Roparun
ze de app hebben gedownload. Op vrijdag 28 februari
wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of
worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
projecten die bijdragen aan dit motto. Deelnemers kunnen
zich als team inschrijven en ook zelf aangeven voor welk
goed doel zij lopen. De 29e editie van Roparun vindt dit jaar
plaats in het Pinksterweekend van 30 mei tot en met 1 juni.

Hospice De Goudsbloem ontvangt
€ 18.000,00 namens Roparun

Jumbo Veghel voor hospice De Goudsbloem
Een team van 22 collega’s gaat namens Jumbo Veghel
meedoen aan Roparun. Dit team bestaat niet alleen uit
lopers, maar ook uit mensen die zorgen voor de catering en
het vervoer van het team. Het goede doel waar Jumbo
Veghel voor loopt, is hospice De Goudsbloem. Deze
hospice is ook gevestigd in Veghel en verleent zorg in de
laatste levensfase aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De
palliatieve zorg is vooral gericht op de psychosociale en
spirituele behoeften van cliënten en naasten. Daarnaast is er
veel aandacht voor het beheersen van de pijn en andere
symptomen van de ziekte. In de hospice draait het om een
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en op een waardige
manier sterven.

POËZIEWEEK IN BIBLIOTHEEK VEGHEL MET
SCHRIJVERSCOLLECTIEF MEIERIJ
VEGHEL – Bibliotheek Veghel organiseert op zaterdag
1 februari samen met Schrijverscollectief Meierij een
poëziemiddag. Van 30 januari tot en met 5 februari is
het Poëzieweek en kunnen bezoekers op deze zaterdag
gratis naar poëzie komen luisteren in de bibliotheek.

Poëzieweek
De Poëzieweek staat in het teken van de nieuwe generatie
dichters. In elke generatie staan dichters op die een stem
MEIERIJSTAD - Burgemeester Kees van Rooij
geven aan wat nieuw is en onbekend en kleur en klank
downloadt 30 januari als eerste de nieuwe app van
geven aan de tijd van nu. Ook vandaag spreken dichters
Omroep Meierij. Dat gebeurt om 9.30 uur in het
luid en duidelijk, met nieuwe woorden en nieuwe vormen.
gemeentehuis van Veghel. Het is het startschot van een
Hun gedichten begeleiden je bij elke stap in de richting van
uitgebreide campagne om inwoners van Meierijstad uit de toekomst. De toekomst is nu!
te nodigen kennis te maken met het gevarieerde
Schrijverscollectief Meierij
nieuwsaanbod dat hun lokale omroep dagelijks
Schrijverscollectief Meierij zal zaterdag 1 februari van
presenteert. Een speciale loterij voor alle downloaders
13.30 tot 16.00 uur in de Bibliotheek poëzie voordragen
tussen 1 t/m 14 februari maakt dit extra aantrekkelijk.
in het thema van de poëzieweek: De toekomst is nu!
Volop in ontwikkeling
Bezoekers mogen gratis komen luisteren naar de
Het nieuwsaanbod van Omroep Meierij is sinds de
verschillende dichters.
gemeentelijke fusie flink veranderd. De website is compleet Deze week start ook de expositie van de kunstenaar Mari
vernieuwd en er wordt een constante stroom van actueel
Kapteijns in het cultuurcafé van Bibliotheek Veghel.
nieuws geleverd. Televisie- en radioprogramma’s zijn
grondig aangepast, zodat inwoners aantrekkelijk en
Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
interessant nieuws krijgen aangeboden.
vrijwilligers
uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft Omroep
Meierij een substantieel bedrag toegekend, zodat er
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
binnenkort twee extra journalisten kunnen worden
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
aangetrokken om verder te professionaliseren.
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
Professionele krachten zorgen voor een moderne en
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
eigentijdse aanpak van de totale nieuwsorganisatie. Het
tot 11:00 uur.
gemeentebestuur en de gemeenteraad kennen de omroep
een belangrijke functie toe in de verbinding van alle dertien Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
kernen waaruit Meierijstad bestaat. De app die nu aan de
inwoners wordt gepresenteerd maakt het makkelijk om
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Maar ook verschillende culturen zijn lastig. Het ene gezin is
gewend veel te snacken, het andere gezin niet. Het ene
gezin heeft het financieel altijd ruim gehad, het andere niet.
Het ene gezin is sportief, het andere niet. Het ene gezin is
netjes en opgeruimd, het andere niet.
En dan heb je nog situaties als een van de partners die ver
heeft moeten verhuizen, die zijn/haar hele leven heeft
moeten omgooien om het Samengestelde Gezin te vormen.
Waarom alles maatwerk MOET zijn…
Deze partner heeft veel moeten opofferen, misschien zelfs
het intensievere contact met de eigen kinderen! Maar ook
Sowieso is alles wat om mensen gaat belangrijk om goed af vrienden, vriendinnen, familie, werk, hobbyclubs… Je moet
te stemmen op degene(n) die je voor je hebt. Mensen zijn
soms veel over hebben voor je liefdesrelatie, maar… wat
nu eenmaal verschillend, reageren verschillend, hebben
krijg je ervoor terug??
andere normen en waarden en ze hebben een verschillende Zo lang men verliefd is, lijkt het een mooi sprookje, maar
geschiedenis. Hoe meer het onderwerp met emoties te
sprookjes bestaan niet. De rauwe werkelijkheid is dat
maken heeft…hoe nauwer het luistert.
puberkinderen van je partner jou misschien niet groeten. Is
Er zijn redelijk wat boeken op de markt over
dat uit dwarsheid of regelrechte haat? Is dat omdat men het
Samengestelde Gezinnen. En over het algemeen zeer
vergeet? Weten ze zich geen raad met de situatie? Voelen
zinvolle boeken, boeken waar je het nodige van kunt leren, ze zich disloyaal aan hun eigen ouder als ze goed met jou
zowel voor mensen in zo’n stiefgezin* als voor degenen
omgaan?
eromheen. Toch blijkt, dat (stief-)gezinnen met problemen En ook voor jezelf: hoe moet jij omgaan met het feit dat je
hun probleem niet oplossen, al lezen ze alle boeken die
hun vader of moeder niet bent, maar wel last hebt van
erover geschreven zijn.
dingen die zij uitspoken? Hoe moet je daarmee omgaan.
Er is geen één situatie hetzelfde. Een stiefgezin waarin
Wat ik vaak hoor is dat men in stilte lijdt. Totdat
kinderen niet of wel met elkaar kunnen opschieten, een
uiteindelijk de bom barst en men boos wordt.
bonusgezin waar ex-partners veel druk op het gezin in
Moet dat zo? Is het nodig dat je alles slikt? Is het nodig dat
kwestie leggen, het plusgezin waarbij een van de ouders
er af en toe een woede-uitbarsting komt? En: maakt dat dan
van de kinderen is overleden. En dan maakt het ook nog uit niet heel veel kapot? Maar hoe en wat dan wel? Maak een
of er kinderen waren die een speciale band hadden met hun afspraak als je hierin geholpen wilt worden. En natuurlijk is
overleden ouder, op welke leeftijd zij waren, of zij het
het maatwerk.
overlijden konden zien aankomen of niet, hoe de omgeving
gereageerd heeft, etc.
*stiefgezin, bonusgezin, plusgezin, kies zelf maar wat je het
meest aanspreekt.
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Provincie lanceert nieuwe website
tegen voedselverspilling
Op 24 januari werd
op het provinciehuis
de nieuwe site
www.watrestje.nu
gelanceerd.
Watrestje.nu probeert
met een uitdaging en
website
bewustwording te creëren bij de consument om
voedselverspilling terug te dringen. Doel is om het aantal
kilo’s dat dagelijks in de afvalbak verdwijnt te verminderen
en mensen over de streep te trekken om door middel van
een uitdaging te koken met de restjes uit de koelkast.
De website voorziet de consument van informatie en er
staan diverse initiatieven gerangschikt over de aanpak van
voedselverspilling. Dit initiatief is een van de projecten, die
is gestart na het voedsel 1000 programma van de provincie,
dat gestart was om een transitie te maken naar een
duurzame voedselsector. Namens HIER was raadslid Arie
Smetsers bij deze bijeenkomsten.
De uitdaging
Kook een lekker gerecht met de restjes uit je koelkast, deel
dit op social media en daag andere personen in je omgeving
uit hetzelfde te doen.
Hoe meer mensen meedoen, hoe minder voedsel verspild
wordt. Kun je niet meedoen of wil je niet meedoen, maar
vind je het wel een sympathiek idee, steun dan de
Voedselbank met een donatie van € 3,40 (het symbolische
bedrag van de 34 kilo die per persoon per jaar in de
afvalbak verdwijnt).
De fractie van HIER neemt de uitdaging aan: volg onze
social media voor onze restjesgerechten!
Voor vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met
Arie Smetsers ariesmetsers@wijzijnhier.nu
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Basiscursus fotografie
Cursus IVN Veghel door Bjorn van Lieshout
Start 7 april, aanmelden vóór 21 maart
Heb je een goede camera, maar
gebruik je die eigenlijk alleen maar
tijdens de vakantie? Wil je graag
leren hoe je betere foto’s kan
maken, maar verdwaal je in alle
knopjes en menu’s van de camera?
Heb je de camera eigenlijk altijd
op de stand ‘auto’ staan? Wil je graag mooiere
natuurfoto’s maken, maar heb je jezelf er nog nooit echt
in verdiept? Wellicht is de basiscursus natuurfotografie
dan iets voor jou.
Natuurvereniging IVN Veghel organiseert dit voorjaar een
basiscursus natuurfotografie o.l.v. Bjorn van Lieshout. De
theorielessen zijn op dinsdagavond 7 april, 12 mei en 26
mei; de praktijklessen zijn op zondagochtend op 19 april,
17 mei en 7 juni waarbij één les al vanaf zonsopkomst start.
Deelname kost € 25,00 voor IVN leden en € 35,00 voor
niet-leden. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 maart, maar wil
je zeker zijn van een plekje, schrijf dan zo snel mogelijk in
via een mailtje aan bjornvanlieshout.bvl@gmail.com.
Tijdens deze cursus wordt de basis van de fotografie
uitgelegd, onderwerpen als belichting, kleurbalans en
compositie komen hierbij uitgebreid aan de orde. Daarnaast
worden ook veel onderwerpen behandeld die specifiek op
natuurfotografie gericht zijn, zoals het benaderen van wilde
dieren en fotograferen bij natuurlijk licht.
Om deel te nemen aan deze cursus moet je camera de
mogelijkheid hebben om sluitertijd en diafragma manueel
in te stellen, dus digitale spiegelreflexcamera, hybride- of
compact-camera. Meer informatie over deze cursus: Bjorn
van Lieshout, tel. 06 - 117 407 38.
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