20 JAAR – 4e LUSTRUM
DORPSNIEUWS ZIJTAARTS BELANG
Op 23 september 2011 is het precies 20 jaar geleden dat bij de familie van de Bilt
de Zijtaartse krant het levenslicht zag. Niemand verwachtte destijds dat er na 20
jaar nog steeds mensen zouden zijn om deze krant te maken. Jac, Bert en Ietje zijn
er vanaf het begin bij, al snel versterkt door Lenie en later door Tonny en Lonneke.
Al deze jaren iedere week kopij verzamelen, corrigeren en adverteerders inpassen,
een gigaklus! In het eerste nummer (zie pagina 3-4) stond één advertentie van
Christ Broks Bloemen, nu nog steeds een bloeiend bedrijf. Misschien is dit ook een
beetje vanwege onze krant.
Wij als redactie hopen nog vele jaren deze klus te klaren en dit kan alleen dankzij
onze donateurs, maar liefst 98% van alle inwoners steunt ons. Bedankt!
Ook de adverteerders zijn belangrijk en het is gelukkig niet bij Broks gebleven.
Velen zijn hem gevolgd, hiervoor heel veel dank. Ook nog een bedankje aan
medeoprichters Louis van de Bilt, Cisca Coppens, Riek Vervoort, Ton Rietbergen
en niet te vergeten Toon van de Aa, die ons helaas veel te vroeg is ontvallen.

KERKBERICHTEN
Vrijdag: 23 september 14.30 u. Pastoor J. Biemans, huwelijksviering van:
Frank van de Valk en Yvonne Hooijdonk.
Zondag: 25 september 9.30 u. Pater van Delden (Vivace).
Wij gedenken in deze viering: Jrgt. Jan Henst; Jrgt. Riek van de Wetering; Jrgt. Dien
Cissen-van Zutphen; Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter
Ellie; Sientje Pennings-van der Eerden (vanwege verjaardag); Jrgt. Janus en Anna
Vervoort-van Eijndhoven; Hans van Zoggel (vanwege trouwdag);
Overl.oud. van den Tillart-van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria en kleinzoon Piet;
Johan van den Bogaard; Harrie van Berkel en overl.oud. van Berkel-van de Beeten;
Mnd.ged. Jo van de Wetering, overl.oud. van de Wetering-van de Biggelaar en van de
Maat; Chris Ketelaars (vanwege verjaardag).

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Huisarts J.M.Bonnet
(0413) 35 22 23
Meldpunt Ouderenzorg
0900-8803
Thuiszorg en Kraamzorg
0900-8803
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Brandweer direct
(073) 612 31 23
Ambulance direct
(0412) 63 15 15
Stadhuis Veghel
14 - 0413
14 - 0413
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
(0413) 36 51 68
Tennispark Zijtaart
(0413) 76 90 25
De Korenmolen (dorpshuis)
(0413) 36 66 79
De Vonders (VOW)
(0413) 35 03 77
De Molensteen
(0413) 36 73 73
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GEVRAAGD
HUISHOUDELIJKE HULP

BELANGETJES
Te koop: John van Zutphen Diervoeders,
Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor
al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk,
moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook
kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na
18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

ochtend of middag
(voor 5 á 6 uur)
Graag reageren via tel.
(06) 515 684 53
of (0413) 31 01 11
’s avonds na 20.00 uur
Fam. van Hout, Veghel

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.
Te koop: wegens omstandigheden paard te koop. Jo van
de Wetering, tel. (0413) 36 26 55.

Collecte Kankerbestrijding

Rode Kruis

De collecte voor de Kankerbestrijding heeft in Zijtaart €
1.079,57 opgebracht. Alle gevers en voornamelijk de
collectanten namens KWF hartelijk dank!

Maandag 26 september 2011 om 14.00 uur is er door de
werkgroep van het Rode Kruis een ontspanningsmiddag
gepland. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis de Korenmolen.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th.
v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34
of bij mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

Buurtvereniging Rudebroeck
Zijtaart organiseert •

Kinderkleding
&
Speelgoedbeurs

Uitnodiging
24-25 september
Open Atelier Route Zijtaart/Veghel
U bent van harte uitgenodigd om gezellig een kijkje te
komen nemen bij kunstenaars uit Zijtaart en Veghel.
De route is te downloaden op
www.openatelierrouteveghel.nl
In Zijtaart kunt u deze dagen komen kijken bij Jolan
van Meer waar zij en Jacqueline Klein-Breteler een
verkoopexpositie houden aan de Weievenseweg.
Verder kunt u een kijkje komen nemen bij de
verkoopexpositie van Iris Hurkmans-van de Bilt aan
de Pater Vervoortstraat. De koffie staat klaar, dus tot
ziens in Zijtaart!

Wanneer? Zondag 9 oktober 2011
Waar?
Café-zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 53-55
5465 RE Zijtaart
Tijd?
10.00u tot 12.30u
Wat?”
2e hands speelgoed,

Te Koop: Pastoor Clercxstraat 56
Direct instapklare compleet verbouwde woning met leefkeuken, 4
slaapkamers, grote ruime badkamer, riante zolderkamer met dakkapel,
veranda, vrijstaande berging, dubbele garage met plaats voor drie
auto’s. Gelegen op ruim perceel van 500 m².
Inhoud woonhuis ca. 400 m3 (excl. bergingen en garages).
Voor meer informatie en foto’s:
http://www.gratishuisaanbod.nl/woning-informatie.php?woning=7012
http://www.mijnalbum.nl/Album=TMRZBHBY
Of neem contact op via tel. (0413) 37 70 92.

kinderkleding, baby
uitzet, etc.
1 euro
Entree?
Alle tafels nu al
verhuurd. Kom dus
een kijkje nemen
voor leuke
tweedehands
artikelen!
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Agenda:
Zondag 25 september: 9.30 uur; Viering m.m.v. koor Vivace.
Zondag 2 oktober: viering van de H. Franciscus.
4 oktober: Feestdag van de H. Franciscus.

Dierenzegening voor Veghel e.o. 4 oktober 2011, Werelddierendag.
Alle dieren zijn uit liefde geschapen. Wij mensen hebben daarom een zorgplicht voor
dieren. De heilige Franciscus van Assisi kon Christus ontmoeten in een lammetje en
trok levenslessen uit het gedrag van vogels. Een regenworm noemde hij zijn broeder.
Zijn liefde voor dieren was zelfs zo groot dat hij opkwam voor een wolf die mensen lastigviel in de stad Grubbio in Italië.
Toen hij zei dat ze de wolf te eten moesten geven, liet de wolf de mensen met rust.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de sterfdag van Franciscus (4 oktober) is uitgeroepen tot Werelddierendag.
Op dinsdag 4 oktober 2011 kunt u uw huisdier meenemen naar het grasveld voor de pastorie van de Lambertuskerk,
Burg. De Kuyperlaan 1 te Veghel, om Gods bescherming en liefde te vragen voor uw geliefde dier en de liefde tussen u
en uw dier te laten zegenen.
Tussen 16.00 uur en 18.00 uur bent u van harte uitgenodigd! Wij hopen op een grote opkomst.
Voor meer informatie kunt u bellen naar diaken Hans van Bemmel: 0413-363115.
Vrede en alle goeds!
Pastoraal team Veghel.

Zegening afbeelding H. Franciscus.
Tijdens de Eucharistieviering van zondag 2 oktober zal in de Heilig Hartkerk een afbeelding van de H. Franciscus worden
gezegend. Daarna zal deze afbeelding een vaste plek gaan krijgen in de deze kerk. Pastor Groot Zevert zal in deze viering
voorgaan, samen met de diaken Hans van Bemmel. De laatst genoemde zal ook preken over deze inspirerende heilige.
Het koor zal het mooie Zonnelied van Franciscus ten gehore brengen. U bent van harte bij deze viering uitgenodigd.
Zondag 2 oktober, aanvang 10.00 uur.
Pastor J.H. Groot Zevert, diaken Hans van Bemmel ofm.
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Opening Het Klooster
Na een lang traject van voorbereiding, sloop en bouw is het
dan eindelijk zover, de aannemers zijn vrijwel klaar, de
school is het nieuwe schooljaar in het klooster begonnen en
ook het dorpshuis staat op het punt de overstap te maken.
Uiteraard laten we het in gebruik nemen van het unieke
gebouw niet ongemerkt voorbij gaan. Om de opening
feestelijk te vieren hebben we een gevarieerd programma
samengesteld voor de gehele Zijtaartse bevolking. Dit alles
vindt plaats in het openingsweekend van vrijdag 14 oktober
t/m zondag 16 oktober a.s..
x Op vrijdagochtend gaat basisschool Edith Stein van
start met een feestelijke activiteit voor alle leerlingen.
x Vrijdagmiddag vindt de officiële opening voor
genodigden plaats, dit wordt geheel georganiseerd door
de gemeente.
x Vrijdagavond wordt de alcoholvrije game-avond voor
de jeugd gehouden en diezelfde avond bieden we alle
50-plussers en genodigden een gezellige Brabantse
avond aan.
x Zaterdagavond is het feest voor iedereen! De band Still
Working zorgt voor de life muziek.
x Op zondag beginnen we om 9.30 uur met een H.Mis in
de voormalige kapel die nu als aula voor de basisschool
in gebruik is. Na afloop is er van 11.00 uur tot 16.00
uur gelegenheid tot het bezichtigen van het gehele
pand.

Oproep aan alle besturen van
verenigingen en stichtingen in Zijtaart
Einde van dit jaar komt wederom de Z.O.V. kalender uit.
Wij verzoeken u om tijdig, maar uiterlijk 30 oktober, uw
evenementen van 2012 te melden. Dit kunt u doen in de
brievenbus van Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29 of bij
Raaijmakers Drukwerk, Reibroekstraat 5. Nog liever
hebben wij dat u het per mail stuurt naar
info@raaijmakersdrukwerk.nl. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw medewerking.
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AFHALEN GRATIS
TOEGANGSBEWIJZEN
Om een beter inzicht te krijgen op het aantal te verwachten
gasten en een en ander in goede banen te kunnen leiden,
zijn er gratis toegangsbewijzen (tevens goed voor 2
consumptiebonnen) verkrijgbaar voor de navolgende
openingsactiviteiten:
•
Game-avond,
•
Brabantse Avond voor 50-plussers,
•
Feestavond.
De toegangsbewijzen zijn zo lang de voorraad strekt t/m 5
oktober 2011 te verkrijgen bij:

Het Dorpshuis, Hetty’s Dorpswinkel en Café-zaal
Kleijngeld.
In de komende weken zullen in Zijtaarts Belang de
programma onderdelen verder toegelicht worden.
Hierbij als eerste de Brabantse avond.
Op deze 14 oktober treed als eerste op Nico van de
Wetering, een Brabants dialectzanger uit Sint-Oedenrode.
Nico geniet in Brabant bekendheid als dialectzanger, zijn
uit de hand gelopen hobby, waar hij al bijna 20 jaar furore
mee maakt. Behalve zelfgemaakte liedjes vertolkt Nico ook
liedjes van zijn oom Thieu Sijbers. U kunt volop genieten
van Nico’s liedjes en korte verhaaltjes.
Als tweede treed Annelieke Merx uit Erp op. Zij brengt
liedjes van toen en nu, van Brabants Zachte G tot
herkenning van Internationale Evergreens, 60ties/70ties, en
Nederlands repertoire, aan elkaar gepraat door haar
gezellige babbel.
Wij ontvangen u graag om 20.00 uur in de ontmoetingszaal
van ons Dorpshuis. Toegangskaarten, tevens goed voor
twee consumptiebonnen, zijn gratis af te halen zolang de
voorraad strekt bij het Dorpshuis, nu nog in de
Korenmolen, Hetty’s Dorpswinkel en Zaal Kleijngeld.
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Aanvragen identiteitskaart
Na een uitspraak van de rechter op vrijdag 9 september
2011 mogen gemeenten geen leges meer in rekening
brengen voor de identiteitskaart (ID-kaart). Hierdoor is het
aantal aanvragen zodanig toegenomen dat de producent niet
aan de vraag kan voldoen. Dit betekent dat de gemeente
Veghel niet meer de levertijden kan na komen.
Op 14 september 2011 heeft de gemeente Veghel een
instructie ontvangen van het ministerie hoe om te gaan met
de grote toeloop van aanvragen van de gratis ID-kaart.
De gevolgen
• De levertijd van een ID-kaart wordt langer dan één week.
• De ID-kaart kan niet met spoed worden aangevraagd.
Heeft u met spoed een reisdocument nodig, dan kunt u een
spoedaanvraag doen voor een paspoort. De levertijd van
een paspoort is dan één werkdag.
• Tussen donderdag 15 september en dinsdag 11 oktober
2011 mag de gemeente alleen aanvragen voor een ID-kaart
doorzenden als:
- de aanvrager niet in het bezit is van een geldige ID-kaart
of paspoort.
- de geldigheidsduur van een ID-kaart of paspoort binnen 2
maanden verloopt.
• Alle andere aanvragen worden na dinsdag 11 oktober
2011 in behandeling genomen.
De gemeente stuurt een berich wanneer het document
afgehaald kan worden.
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Van Godin tot Madonna
25000 Jaar vrouwen in de kunst: een kunstgeschiedenis en
thematische kunstbeschouwingscursus door Ton
Rietbergen. Na 4 succesvolle thematische cursussen nu een
oermenselijk en interessant thema: De vrouw in de kunst.
Duizenden jaren lang is de vrouw en haar uitbeelding
onderwerp geweest van inspiratie en wanhoop van de
meestal mannelijke kunstenaars. Hun zoektocht naar het
wezen van de vrouw en dat in beelden vangen was en is een
opgave die leidde tot de meest meesterlijke scheppingen in
de kunst.
De cursus behandelt de (kunst)geschiedenis van die
verwerking en uitbeelding.
Van de vroegste godinnen, de Egyptische tijd, de Venus
van Milo, Romeinse godinnen, Cleopatra, de uitbeelding
van Maria als Madonna in de loop van de tijd, de ikonen, de
geboorte van Venus van Botticelli, de welgedane vrouwen
van Rubens en de verleidelijke maitresses van het latere
Rococo, de Romantische vrouw,de harde realiteit van een
Courbet, Renoir, Mucha en Picasso met hun heel eigen
visie op de vrouw, de onnavolgbare Klimt, Rodin, Salvador
Dali en andere grootmeesters van de Moderne tijd.
Onvermijdelijk natuurlijk de eigen tijd met daarin de grote
vertolksters van filmrollen en popsterren als Madonna.
Natuurlijk komen ook de vrouwen aan bod die zich een
plaats veroverden in het mannenbolwerk van de beeldende
kunst.
De cursus bestaat uit 5 lessen (kosten: € 50,00) en wordt
om de 14 dagen (start: begin oktober) op 4 tijden en 3
plaatsen gegeven: maandagavond te Sint-Oedenrode,
woensdagavond te Zijtaart en op donderdag overdag te
Zijtaart en Uden.
Verdere inlichtingen: Ton Rietbergen, tel (0413) 36 76 27
of ton.rietbergen@hotmail.com

Gezocht:
Stichting vivaan, centrum voor participatie is op zoek naar
vrouwen die een comité willen vormen voor de
activiteiten in de Toplocatie.
Vind jij het leuk om dingen te organiseren en zou je graag
een bijdrage willen leveren aan deze multi culturele
maatschappij, dan zijn wij op zoek naar jou.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Latifa
Laaroussi.
latifa.laaroussi@vivaan.nl
0413-340842
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Aniek van Kemenade grote winnares
op de Zijtaartse kampioenschappen
Afgelopen zaterdag barstte de strijd los voor de Cor
Coppens Wisselbokaal. De wedstrijd werd gereden op de
nieuwe bodem van het
ruitersportterrein, die de
club heeft kunnen
financieren dankzij het
succes van de Brabantse
Kampioenschappen in
2008.
Er waren maar liefst 27
deelnemers van jong en
oud die samen met hun
pony en paard een proef
hebben verreden. Ze
hebben allemaal hun
best gedaan, maar er
konden er maar zeven
overkampen. Zij
mochten nog een keer
laten zien wat zij in huis
hadden. Maar uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn.
En dat was Aniek van Kemenade met haar pony Pebbles!
Zij is trotste eigenaresse van een grote wisselbeker. De
rijvereniging feliciteert haar dan ook met dit mooie
resultaat.
De overige uitslagen van de overkamping luiden als volgt:
1. Aniek van Kemenade
Pebbles
389
2. July Schrama
Ziementa
380
3. Marjolein van Erp
Arlaika
377
4. Loes van Asseldonk
Aida
372
5. Joyce van Heertum
Sally
368
6. Tess Husmann
Frits
366
7. Eva Verhagen
Tessa
365
Deze dag werd afgesloten met een gezellige barbecue tot in
de late uurtjes.
Overige resultaten van de afgelopen weken:
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3 september te Odiliapeel
Klasse L2
Pl. Pnt. (1ste proef) Pl. Pnt. (2de proef)
1ste 195
Loes van Asseldonk
Aida
4de 188

Veel belangstelling voor
Proef-Prarietuin, 18 september.
Een nieuwe tuin, die onderhoudsvriendelijk, duurzaam en
milieuvriendelijk is! Veel informatie werd in korte tijd
uitgestrooid over de belangstellenden, die in grote getale
waren gekomen. Zowel Geert van Boxmeer als Mieke
Hurkmans stonden vele Veghelnaren te woord bij de
opening van hun, nog jonge prairietuin. Ook Udenaren,
mensen uit Eerde, Zijtaart en Schijndel kwamen lekker op
de fiets naar de prairietuin kijken.
Men reageerde enthousiast en verrast, toen men de rijk
bloeiende borders met siergrassen en sterke vast planten, en
een overdekte bodem met lavasteentjes aanschouwde. De
lava met een dikte van 5-7 cm, houdt de warmte en het
vocht vast, daarom hoeft een prairietuin niet gesproeid te
worden. Door een plantdichtheid van 7-10 planten per m2
en een afdekking van lava, kan er minder onkruid

ontkiemen. Veel gezoem van bijen en gefladder van
vlinders neemt men waar in de prairietuin, omdat er veel
nectarrijke planten in staan, dus goed voor de biodiversiteit.
Wethouder v.d. Ven was een van de
vele bezoekers en liet zich graag
informeren over deze
onderhoudsvriendelijke tuin. Ze prees
het project van Hurkmans en v.
Boxmeer en wil de ontwikkelingen
graag blijven volgen. Zo zullen in het
najaar nog honderden bollen in de
prarietuin worden gestopt, zodat er in
het voorjaar net zoveel kleur is als in
de zomer en in de lange herfst. Het
mooie weer, dat aanhield tot 15 uur,
gaf een zonnig en gezellig karakter
aan de sfeer daar in Zijtaart. De proefprarietuin is voorlopig (mits redelijk
weer) nog elke zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen met
uitleg van Tuinontwerp de Weieven
tot eind oktober 2011.
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KBO
AGENDA:
Vanaf dinsdag 27 september a.s. is het biljarten in het
Klooster.
De overige activiteiten zijn nog in De Korenmolen.
Dinsdag 27 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 27 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 27 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 28 september 09.00 uur: Gym
Woensdag 28 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 29 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 29 september 13.30-14.30 uur: Bibliotheek
Vrijdag 30 september 13.30 uur: Bridgen
BRIDGEN:
De uitslagen van vrijdag 16 september 2011:
A-lijn:
1. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven
2. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits
3. Bert en Diny Kanters
4. Ben en Tiny v.d. Steen
5. Wim en Tiny v. lieshout
6. Toon v. Creij en Wim v. Os
7. Chris en Christien v. Helvoirt
8. Henk v.d. Linden en Mien Vissers
9. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg
10. Harrie en Marietje v.d. Wijgert
11. Jan v. Helvoirt en Mien v. Asseldonk
12. Toon v. Schaijk en Maria v.d. Steen
13. Bert en Anneke v. Helvoort
14. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk

60,42 %
57,64 %
57,29 %
55,56 %
52,78 %
52,78 %
51,74 %
51,04 %
50,35 %
48,26 %
43,40 %
40,97 %
39,93 %
37,85 %

B-lijn:
1. Harrie en Rina v. Berlo
2. Cor en Marietje Mollen
3. Harrie en Jana v.d. Acker
4. Annie en Josien v.d. Berkmortel
5. Fien v. Boxmeer en An Thijssen
6. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken
7. Ad en Riet Koevoets
8. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst
9. Diny v.d. Zanden en José v. Kessel
10. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers
11. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel
12.Harrie v. Boxmeer en Riek Vervoort
13.Ger Aarts en Tonnie Lukassen

63,00 %
62,50 %
59,00 %
54,17 %
53,50 %
52,92 %
52,92 %
48,75 %
48,75 %
43,00 %
40,83 %
37,00 %
36,67 %

BILJARTEN:
De uitslagen van donderdag 15 september 2011:
Rien v. Tiel
25 42-Gerard Oppers
14 13
Piet v.d. Hurk
39 49-Tonn Verbruggen
20 21
Wim v.d. Sanden 54 65-Jan Rijkers
18 19
Cor v. Zutphen 64 79-Chris v. Helvoirt
20 12
Piet v.d. Tillaart 38 46-Piet v.d. Hurk
39 26
Grard v. Eert
18 21-Mart. v. Zutphen
17 19
Mies Gibbels
42 49-Johan v. Zutphen
23 17
Rien Kemps
37 39-Tonnie v. Uden
32 32

21 sept 2011 – 28 sept 2011
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Cor Coppens
20 18-W.vd.Berkmortel
Jan Rijkers
18 17-Rien v. Tiel
Johan v. Zutphen 23 19-W.vd.Berkmortel

24 18
25 19
24 17

Wim v.d. Sanden van harte gefeliciteerd met het behaalde
kampioenschap driebanden klein 3e klasse
van het District Den Bosch 2011/2012.
Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)
De uitslagen van dinsdag 13 september 2011:
A-lijn:
1. Harrie en Marietje v.d. Wijgert
2. Toon en Marietje v. Schaijk
3. Piet Thijssens en Riek Rijkers
4. Mieke Toebast en Frans v.d. Boom
5. Bert en Diny Kanters
6. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels
7. Mien Vissers en Jeanne v.d. Zanden
8. Cees v. Hout en Jo Verhoeven
9. Anneke Jans en Maria Pepers
10. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt
11. Jan Rijkers en Corry Kastelijn
12. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden
13. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk

59,58 %
57,92 %
55,42 %
55,00 %
53,75 %
50 83%
50,42 %
50,42 %
47,92 %
47,50 %
44,17 %
41,67 %
35,42 %

B-lijn:
1. Joke Petit en Maria Rijken
2. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts
3. Mientje v.d. Tillaart en Ria Veldhuis
4. Harrie en Rina v. Berlo
5. Cor en Marietje Mollen
6. Albert en Petra v.d. Hurk
7. Anny en Josien v.d. Berkmortel
8. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen
9. Piet en Toos Reijbroek
10. Chris en Christien v. Helvoirt
11. Noud en Toos v. Zutven

66,15 %
58,33 %
55,73 %
53,85 %
50,00 %
48,54 %
47,50 %
46,88 %
42,50 %
40,42 %
40,10 %

OPEN LES MiKkenie
CIRCUSLES
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Vind jij het leuk om met
acrobatiek, toneelspel, jongleren, diabolo’s en
eenwielfietsen bezig te zijn? Schrijf je dan in bij MiK voor
de circustheatercursus MiKkenie. Op woensdag 5 oktober
is er een OPEN LES in gymzaal De Leest in Veghel (bij
wijkcentrum De Lapvoet), daarna start de cursus bij
voldoende deelname. Circus is vooral ook theater maken,
dus er wordt gewerkt naar een mooie presentatie toe in mei
20102 voor het hoog geeerde publiek! Het bevat 29 lessen
van 1,5 uur op de woensdag van 18.00 tot 19.30 uur. Vanaf
januari zijn er clinics waardoor de kinderen zich kunnen
verdiepen in verschillende specialiteiten. Kijk op
www.mikweb.nl en meld je aan!
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SPORTAGENDA
VOW jeugd zaterdag 24 september 2011
VOW B1
uit Blauw Geel'38/OtterW B314:30
VOW C1
uit Schijndel/VITAM C3
12:00u
VOW C2
thuis Irene C2
13:00u
VOW D1
thuis Nijnsel D1
11:30u
VOW E1
thuis Mierlo Hout E3
9:30u
VOW E2
uit Schijndel/VITAM E5
9:00u
VOW F1
thuis ELI F1G
10:30u
VOW F2
thuis Gemert F5
10:30u
VOW F3
uit Blauw Geel'38/OtterW F8 10:15u
VOW F4
uit Gemert F12
10:30u
VOW MA1 uit Erp MA1
14:45u
VOW MC1 uit OSS'20 MC2
16:00u
VOW MD1 uit HVCH MD2
10:00u
VOW Veteranen zaterdag 24 september 2011
VOW Vet
Thuis VENHORST 16.30u
V.O.W. senioren zondag 25 september 2011
VOW H1
Uit
RAVENSTEIN
14.30u
VOW H2
Thuis MULO 2
11.30u
VOW H3
Uit
ERP 5 12.00u
VOW H4
Thuis HEESWIJK 7 11.00 UUR
DAMES
VOW D1
Uit
AVESTEYN 10.00u
VOW D2
Thuis NLC’03
10.00u
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Senioren: woensdag 28 september,
Defensiekanaal/Peelkanaal, pauze in De Rips ‘De
Viersprong’, 82 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: donderdag 29 september, Culturele en Culinaire
Dag met partner, 60 km, vertrek 9.00 uur.

Soloconcert Mehmet Polat bij De
Compagnie
Veghel - Alweer een uniek concert bij Kunstgroep de
Compagnie in Veghel. Op zondagmiddag 25 september
is er, als onderbreking van zijn wereldtournee met het
Arifa kwartet, een solo-optreden van de vermaarde udspeler Mehmet Polat. Het concert vindt plaats in het
galariecafé van De Compagnie aan het Middegaal 23-25
in Veghel. De galerie is open om 14.00 uur, aanvang
van het concert 15.00 uur en de toegang is gratis.

Mehmet Polat, afkomstig uit Urfa in Turkije, is opgegroeid
met de Anatolische volksmuziek. Na zijn studie Turkse en
Arabische klassieke muziek, eerst in Urfa en daarna in
Istanbul, ontwikkelde hij een nieuwe manier van ud-spelen.
SPORTUITSLAGEN
In 2007 verhuisde hij naar Nederland waar hij aan het
Rotterdams conservatorium masterstudies deed van de
VOW jeugd teams 17 september 2011
VOW B1
Avanti'31 B2
2-2 Indiase muziek. Hij werkte zowel als componist en als
VOW C1
MVC C1
0-6 solist met bekende muzikanten en orkesten zoals het
VOW C2
Blauw Geel'38/OtterW C7
6-2 Nederlands Blazers Ensemble en het Metropole Orkest. Als
VOW D1
MULO D3
2-9 solist trad hij op o.a. in het Concertgebouw en het Bimhuis
VOW E1
Boskant E1
6-0 in Amsterdam, het Ataturk Culture Center en de Cemal
VOW E2
Rhode E6G
6-1 Resit Rey in Istanbul, het Midden-Oosten, Japan en Latijns
VOW E3
Gemert E8
2-11 Amerika.
VOW F1
Venhorst F1
2-9 Kijk voor meer informatie op www.arifamusic.com
VOW F2
ASV'33 F2
3-2
VOW F3
Schijndel/VITAM F7
2-5
Theater ‘Droomhuis’ van
VOW F4
Blauw Geel'38/Otter-Westelaken F13G 6-9
Theaterkoor Rooi nadert voltooiing
VOW MA1 vrij
Het
theater dat Theaterkoor Rooi speciaal voor de musical
VOW MC1 Ulysses MC1
7-2
‘Droomhuis’
aan het bouwen is, nadert zijn voltooiing. De
VOW MD1 UDI'19/Beter Bed MD1
4-1
bedrijfshal en kas van Boomkwekerij vd Hurk in SintVOW jeugd teams 18 september 2011
Oedenrode ondergaan een ware gedaantewisseling om
VOW F3
Keldonk F1
1-6 straks meer dan 400 bezoekers per voorstelling te kunnen
V.O.W. veteranen zaterdag 17 september 2011
ontvangen. De hal wordt omgebouwd tot compleet theater,
VETERANEN VOW - BOERDONK 3 - 1
met tribune, podium, orkestbak en vooral veel licht en
V.O.W. senioren zondag 18 september 2011
geluid. De kas wordt omgebouwd naar een gezellig
VOW H1
RKVV KELDONK
1-3
theatercafé annex restaurant. Over 4 dagen is het al zover:
VOW H2
SOMEREN 5
1-3
dan gaat ‘Droomhuis’ in première.
VOW H3
FC UDEN 4
3-0
De nieuwe musical is in alle opzichten grootser dan de
VOW H4
UDI’19/BB 16
0-2
vorige productie ‘Afri-Kaas’: de groep is voor de
DAMES
gelegenheid uitgebreid met 17 kinderen tussen de 8 en 14
VOW D1
BAVOS
1-1
jaar die allemaal meezingen en -dansen. Sommigen hebben
VOW D2
DAMES HBV
1 -4
ook spreektekst in het stuk. Verder is het orkest uitgebreid
naar 40 muzikanten en wordt de show maar liefst 8 keer
uitgevoerd: op vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 en
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 25 september, De Renstal, pauze in Esch,85 vrijdag 30 september en op zaterdag 1 en zondag 2 oktober.
De kaartverkoop loopt zeer voorspoedig, maar voor de
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 25 september, De Renstal, pauze in Esch,75 zondagmiddagvoorstellingen zijn nog aardig wat kaartjes te
koop.
km, vertrek 8.30 uur.
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TENNISLESSEN TV ZIJTAART
TV Zijtaart gaat in september 2011 wederom van start met tennislessen voor senioren (beginners of gevorderden).
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:
- woensdagavond van 28 september tot en met 07 december, in de herfstvakantie (26 oktober) gaat de les niet door.
Mochten er lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldatums 26 oktober, 14 december en 21 december. (zie onderaan
inhaalreglement).
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra uren te krijgen op vrijdagavond van 19 tot 21 uur
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p.)
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het paviljoen of via
e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 23 september 2011.
Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja van Hamond. Tel.nr.: 0413-490500 of
e-mail info@tvzijtaart.nl

Naam : _____________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode : ___________________________________________________________
Telefoonnummer : _____________________________________________________
e-mail adres : _________________________________________________________
speelsterkte : __________________________________________________________
kan les volgen op vrijdagavond: Ja/Nee
P.s.: Ben je geen lid van onze vereniging dan dien je eerst lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de
tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde regenles wordt
ingehaald. Dit tot een maximum van twee inhaallessen;
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan wordt deze les ingehaald
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Openingsprogramma
Het Klooster
Vrijdag 14 oktober:
Ochtend:

¾ programma voor leerlingen basisschool

Middag:

¾ officiële opening voor genodigden

Avond:

¾ GAME-AVOND met muziek
(alcoholvrij) voor de jeugd van 12-16 jaar in de evenementenzaal
van 20.30 uur tot 22.45 uur meer info op hyves
¾ BRABANTSE AVOND VOOR 50-PLUSSERS en
GENODIGDEN
in de ontmoetingszaal van 20.00 uur tot 23.00 uur
m.m.v. Nico van de Wetering en Annelieke Merx

Zaterdag 15 oktober:

¾ Feestavond voor iedereen
in de evenementenzaal van 20.00 uur tot 01.00 uur m.m.v. de
band Still Working en …..

Zondag 16 oktober:

¾ H. Mis in de voormalige kapel om 9.30 uur
Voorgangers Pater Van Delden en Pater J. Janssen m.m.v.
Gemengd Koor
¾ OPEN DAG van 11.00 uur tot 16.00 uur
Gelegenheid tot bezichtiging van het dorpshuis, de basisschool en
de peuterspeelzaal annex kinderdagverblijf, met optredens en
presentaties van o.a. Lambertus parochie, Koor Vivace, De
Vrolijke Zangers, Gitaarclub Pizzicato, Old Swing Band,
schildersclub Seit-Art, de Boemelaars, de Majoretten e.a.

