INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART
Het inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen loopt op z’n eind. Wie zich nog
niet heeft ingeschreven en toch graag mee wil doen, kan zich nog tot en met a.s. donderdag
26 september opgeven. Daarna is dit niet meer mogelijk, omdat op vrijdagmiddag de loting
gaat plaatsvinden.
De Zijtaartse biljartkampioenschappen zijn van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8
november en worden georganiseerd door de biljartverenigingen De Zwijntjes en
Poedelpret.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar
meedoen, evenals de leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook oud
inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners van Zijtaart wordt verstaan, zij die het
afgelopen jaar hebben meegedaan en zij die in de jaren 2008 t/m 2012 minimaal 3 keer
hebben meegedaan. De bedoeling hiervan is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten
Zijtaart te gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook krijgen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 en moet bij het inschrijven worden voldaan.
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan bij:
Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
’t Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;
Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van
maandag 28 oktober t/m maandag 4 november kunnen we hiermee rekening houden. Toch
verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering op te geven, omdat het voor ons
anders onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt
slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de wedstrijden
al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers).
De Zwijntjes en Poedelpret

KERKBERICHTEN
Zondag: 29 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Riek van de Wetering en overl.ouders; Zus van de Ven en
overl.ouders van de Ven-Aarts (vanw.verjaardag); Corrie van den Berkmortel-Verbruggen
(vanw.verjaardag); Overl.ouders Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter
Ellie; Adrianus en Wilhelmina van den Tillart-van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria
en kleinzoon Piet; Johan van den Bogaard.

Mededeling:
Dierenzegening vrijdag 4 oktober tussen 12.00 uur en 13.00 uur op de binnenplaats van Het
Dorpshuis door Diaken Hans van Bemmel (zie verder in dit blad).

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
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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.
Gevonden: Op het fietspad ter hoogte van de rotonde
(poort van Veghel0 1 bos sleutels met diverse plaatjes. Op
te halen bij Raaijmakers Drukwerk
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Dierenzegening rond
Werelddierendag
In Veghel is het rond Werelddierendag (4 oktober) weer
mogelijk om je huisdier te laten zegenen. Bij de zegening
wordt Gods hulp gevraagd om de liefde tussen mens en dier
te bezegelen. Diaken Hans van Bemmel nodigt hiervoor
inwoners met huisdieren uit.
EERDE:- zaterdag 28 september om 20.00 uur bij de kerk.
Dit is na de gezinsviering van 19.00 uur die in het teken
staat van ಫvrede en dierenಬ.

BOERDONK: - donderdag 3 oktober van 16.00 ದ 17.00 uur
RODE KRUIS
bij de Corneliuskapel.
ZIJTAART: - vrijdag 4 oktober van 12.00 ದ 13.00 uur
De werkgroep van het Rode Kruis afd. Zijtaart organiseert
op de binnenplaats van Het Dorpshuis.
op maandag 30 september 2013 om 14.00 uur een
VEGHEL: - vrijdag 4 oktober van 16.00 ದ 17.00 op het
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in Het
Dorpshuis.
grasveld voor de Lambertuspastorie.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. KELDONK: - zaterdag 5 oktober van 12.00 ದ 13.00 uur
v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of
voor de Antonius van Padua kerk.
mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.
De negen geloofsgemeenschappen in de gemeente Veghel
zijn sinds 22 september verenigd in de H.
Franciscusparochie. Reden temeer om op Werelddierendag
Bewegen is gezond
stil te staan bij de betekenis van de eeuwenoude relatie
tussen mens en dier.
Er is elke Donderdagmorgen gelegenheid om een
Sint Franciscus staat bekend om zijn liefde voor de natuur
uurtje sportief te wandelen. Kom gerust meedoen.
en de dieren. Met zijn preek tot de vogels, geeft Franciscus
Vertrek om 9 uur vanaf Zijkant Dorpshuis.
nog steeds inspiratie aan mensen. In de twintigste eeuw
ontstond er een sterke opleving van Franciscus als
dierenvriend. Onder invloed hiervan is in 1929 de sterfdag
Bibliotheekpunt Zijtaart
van Sint Franciscus uitgeroepen tot de internationale dag
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
van het dier.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
Dierendag is door de internationale verenigingen van
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur
dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het
publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten
hebben en beschermd moeten worden.

BYTZ drive-in movie
verzet naar het voorjaar.
In verband met het gelijktijdig plaatsvinden van twee
jeugdactiviteiten hadden wij, om de jeugd niet tot een keuze
te dwingen, ervoor gekozen om onze activiteit te
verplaatsen naar het voorjaar.
Echter afgelopen vrijdag is niet zomaar voorbij gegaan. Om
de jeugd niet teleur te stellen hebben we een alternatief
aangeboden en zijn we naar de bioscoop gegaan. Het was
een geslaagde avond.
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdagavond 25
oktober. We houden dan een BYTZavond. Vanaf 20.00 uur
zijn jullie van harte welkom in
onze ruimte!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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KBO

BRIDGEN

AGENDA

Bridge ZBC 17 sept 2013
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(4) Bert Kanters & Diny Kanters
(4) Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Anneke Jans & Cor Mollen
9 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
11 Jan Rijkers & Toos v. Berlo

Maandag 30 september 13.00 uur: Regio biljarten
Dinsdag 1 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 1 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 1 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 1 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 2 oktober 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 3 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 3 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 4 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 18 sept. 2013:
Jokeren:
Marie Habraken
127 pnt.
Rikken:
1. Pieta v.d.Hurk
116 pnt.
2. Lies v.Zutphen
116 pnt.
3. Wim v.Hoof
102 pnt.
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
- 43 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars

BILJARTEN

KBO Onderling 23 sept 2013
Cor Coppens
Jan v.Uden
Rien v.Tiel
Jos Claassen
Cor v.Zutphen
Johan v.Zutphen
Grard v.Eert
Johan v.Zutphen

21
18
28
21
62
20
18
20

32
21
32
22
58
17
14
12

- Jos Claassen
- Gerard Oppers
- Willy Henst
- Jan de Wit
- Willy Henst
- Martien v.Zutphen
- Willy vdBerkmortel
- Chris v.Helvoirt

21 13
13 12
30 29
29 28
30 23
15 10
25 9
19 10

De Biljartclub KBO feliciteert haar wedstrijdleider met het
behaalde kampioenschap in het district Den Bosch
driebanden 3e Klasse. In oktober is hij afgevaardigd naar
het gewestelijk kampioenschap in Nijmegen waar wij hem
veel succes wensen.

58,33
57,19
53,02
52,08
52,08
50,52
49,58
48,02
45,63
43,75
39,79

Lijn B
1 Mieke Toebast & Toos Vissers
60,00
2 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
57,92
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
54,17
4 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
52,50
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 51,25
6 Joke Petit & Maria Rijken
50,42
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
50,00
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
49,58
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 48,75
10 Ad Koevoets & Mien Vermeulen
46,67
11 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
45,42
12 Clasien Nolle & Trudy Smulders
42,92
13 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
40,42
Bridgeclub KBO 20 sept 2013
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
4 Toos v. Berlo & Anny v.d. Hurk
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
6 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
(7) Cees v. Hout & Riet v. Hout
(7) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
11 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
12 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken

61,25
57,08
55,83
53,75
52,08
51,25
50,83
50,83
48,33
42,92
38,75
37,08

Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(8) Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
(8) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
(8) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
11 Toon v. Creij & Wim v. Os
12 Harry v Boxmeer & Riek Vervoort

63,33
57,08
56,25
54,17
52,08
50,42
47,08
46,25
46,25
46,25
43,33
37,50
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beschikking te stellen. De Voedselbanken beschikken
echter niet over voldoende koffie. Daarom blijft het
Damiaancentrum zich inzetten om pakken koffie in te
Sinds de oprichting ben ik in de gemeente Veghel
zamelen. De Voedselbank zorgt er dan voor dat de koffie
betrokken bij het CDA. Eerst als lid van het bestuur, vanaf
bij de juiste mensen terecht komt .
11 januari 1979 als raadslid en sinds 23 maart 1987 als
Het Damiaancentrum is gevestigd in een bijgebouw van
voorzitter van de CDA-fractie. Ik dank iedereen van harte
Novadic-Kentron aan de Schijndelseweg 46 te Sint
die mij in de gelegenheid heeft gesteld de
Oedenrode. Zo ver hoeft u echter niet te rijden, want in
verantwoordelijke en prachtige werkzaamheden, die
Eerde kunt u pakken koffie voor dit project afgeven of in
verbonden zijn aan het lidmaatschap van het hoogste
de brievenbus stoppen bij Annie van Geffenದvan der
bestuursorgaan van de gemeente, te mogen verrichten.
Daarbij houd ik steeds zo goed mogelijk het welzijn voor
Meijden, Valkenbergstraat 4. In Zijtaart kan de koffie
ogen van allen die in Veghel, Erp, Boerdonk, Eerde,
worden afgegeven bij Piet van den Tillaart, Pastoor
Keldonk, Mariaheide en Zijtaart wonen, werken en
Clercxstraat 5B.
verblijven.
Ook is het mogelijk dat ik de koffie bij u kom ophalen. Een
Het mooiste cadeau ontvangen raadsleden aan het einde van telefoontje naar nr. 06 535 396 24 is voldoende. Alle
een verkiezingsdag: het moment, waarop de uitslag bekend ingezamelde koffie komt voor 100% bij de Voedselbank
terecht.
wordt gemaakt. Negen keer mocht ik zoಬn prachtig cadeau
In het afgelopen jaar hebben we meer dan 1500 pakken
ontvangen. Ik ben en blijf de kiezers dankbaar voor het in
koffie aan de Voedselbank kunnen afgeven. Daardoor
mij gestelde vertrouwen en hoop oprecht, dat ze tevreden
hebben we veel mensen (een bakje) troost kunnen bieden.
zijn over mijn inzet in de afgelopen (bijna) 35 jaar.
Hiervoor danken wij alle gulle gevers hartelijk. Het biedt
ons tevens een stimulans om met deze actie door te gaan.
In maart 2014 komt er een einde aan mijn politieke
Informatie over de achtergrond en projecten van het
loopbaan. Daarna ga ik mij, als vrijwilliger, op andere
Damiaancentrum kunt u lezen op de website
wijzen inzetten voor het welzijn van de inwoners van
www.damiaancentrum.nl.
Veghel, Erp, Boerdonk, Eerde, Keldonk, Mariaheide en
Zijtaart.
Piet van den Tillaart,
Medewerker/vrijwilliger Damiaancentrum.
Frans Zegers
Fractievoorzitter CDA-Veghel/Erp

Afscheid Frans Zegers

Motorclub Veghel: Picknickrit
Een kopje koffie blijft lekker
Geniet u er ook zo van om samen
met vrienden en familie een
lekker kopje koffie te drinken?
Helaas is dit niet voor iedereen
mogelijk.
Er zijn in Nederland steeds meer
mensen die onder de
armoedegrens leven en geen
koffie kunnen betalen. De Voedselbank kan deze mensen
ondersteuning bieden door (gratis) levensmiddelen ter

Motorclub Veghel (MCV) organiseert op 29 september een
picknickrit.
Het is een tocht van ca. 120 km en dan gaan we in de natuur
lekker picknicken, compleet met eitje en een toetje.
Iedereen met een motor kan meerijden. Wil je er zeker van
zijn dat er voldoende is van al dit lekkers, geef je dan op via
onze website www.motorclubveghel.nl., tot uiterlijk 27
september. Kosten zijn € 5,00. We verzamelen om 10:30
uur bij D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.
Graag tot ziens en neem de zon mee.
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De entree bedraagt € 3,00 (is voor de zaalhuur), maar
“Zes!” geeft ook meteen een consumptie weg om de
stemming te verhogen. De avond sluit rond 23.00 uur.
“Zes!” spellenwerkgroep van EGZ.

DVD wereldrecordpogingen Zijtaart

Vrijdagavond 4 oktober:
Spellenavond in Het Klooster.
Vanaf 19.00 uur staan de deuren weer open voor een
gezellige spellenavond voor jong en oud! Langzamerhand
nadert het einde van de zomertijd en komt er ruimte voor
nieuwe activiteiten. In een goede sfeer in de “huiskamer
van Zijtaart” kunnen weer fantastische spellen gespeeld
worden. Kom dus met velen, het is een goede ervaring om
anderen in een sportieve en uitdagende omgeving te
ontmoeten en gezamenlijk een spel te spelen.
Veel keuzes zijn mogelijk: “Zes!” beschikt over een aardig
aantal spellen. Korte, intensieve en soms gemakkelijke
spellen. Daarnaast worden ook grotere, wat moeilijkere
spellen aangeboden. Door de spellenavond te bezoeken en
diverse spellen daadwerkelijk te spelen kan het
gemakkelijker worden om te weten of een spel geschikt is
als bijvoorbeeld een verrassing bij Sint- of bij de
Kerstcadeau’s of als verjaardagscadeau. Spelen is weten!
Spel van de maand: Kolonisten
van Catan. Mét de nieuwste
uitbreiding!
Beginners en gevorderden.
We hebben gekozen voor een al
langer bekend favoriet spel: de
“Kolonisten van Catan”, met de
nieuwste uitbreiding “Piraten en
Ontdekkers”. Voorafgaand aan de
uitleg van deze variant, zal “Zes!”
eerst de standaard versie van Catan uitleggen en spelen met
“beginners”. Dat gebeurt om 19.30. Zorg dat je er dán bij
bent! Altijd prettig om daadwerkelijk een wat moeilijker
spel uitgelegd te krijgen; dus: grijp je kans! Het spel duurt
ongeveer een uur. (voor beginners)
Rond 20.30 wordt de nieuwe variatie
met de piraten en ontdekkers uitgelegd
en gespeeld. Natuurlijk is dit spel
gebaseerd op het klassieke spel van de
kolonisten, maar nu met spannende
extra’s. Een uitdaging voor gezinnen of
vriendengroepen die het klassieke spel
graag thuis spelen en nu iets nieuws
willen uitproberen. Kom maar eens kennis maken!
Uiteraard zijn de eerdere varianten óók beschikbaar.

Het is al weer enkele weken geleden dat Zijtaart in de ban
was van de wereldrecordpogingen van de Bromvliegers.
Martien Peepers heeft op 18 augustus de hele dag gefilmd
en is nu zowat klaar met de montage van een prachtige
DVD. Op deze DVD van de Jumbo Langste Rij 2013
komen alle drie de onderdelen van de dag ruimschoots in
beeld. Dus naast de langste brommer en de langste rij
bromfietsen ook de wereldrecordpoging langste rij
trapskelters en traptractoren. Alle deelnemers aan de
FietsenWinkel Zijtaart skelterrit komen minstens 2 x
duidelijk in beeld.
Inmiddels zijn er door de liefhebbers van de brommers een
kleine honderd dvd’s besteld. Graag willen de
Bromvliegers de inwoners van Zijtaart en de ouders van de
deelnemende kinderen aan de skelterrit in de gelegenheid
stellen ook een dvd van de recorddag te bestellen.
De dvd kost € 10,00 per stuk en u kunt deze bestellen bij
Hans van Eck via tel.(0413) 34 36 36 of per e-mail via
hansvaneck@onsmail.nl
Wilt u dan a.u.b. het aantal dvd’s vermelden, uw naam,
adres en telefoonnummer.

Donderdag 17 oktober
organiseren wij

een wild avond.
Wij serveren dan een
4 gangen menu
voor 27,50 euro.
Reserveer tijdig om
teleurstelling te voorkomen.
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VOW Senioren 22 sept 2013

SPORTAGENDA

VOW H1
VOW H2
W.T.C. Zijtaart
ERP 10
Heren: zaterdag 28 september, Bommelerwaard, 120 BAVOS VR. 1

km, vertrek 8.00 uur
Heren: zondag 29 september, Siberië, pauze in
Merselo, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 29 september, Siberië, pauze in
Merselo, 80 km, vertrek 8.30 uur
VOW Jeugd 28 sept 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis

MVC B1
Gemert B4
Mariahout C1
MULO D3
Gemert E3
Stiphout Vooruit E4
Boekel Sport E4
Boekel Sport F2
Erp F5
Boekel Sport F6
Prinses Irene MB1
FC de Rakt MC1

15:00u
13:15u
13:00u
11:15u
9:15u
10:45u
9:30u
9:30u
10:30u
9:30u
14:30u
12:30u
Blauw Geel'38/JUMBO MD1 11:30u
SBV ME1
9:30u

VOW Senioren Zaterdag 28 sept 2013
SCMH VETERANEN - VOW VETERANEN 17.00u

VOW Senioren Zondag 29 sept 2013
BOSKANT
UDI’19/BB 5
GEMERT 11
VOW H4
VOW VR.1
VOW VR.2

- VOW H1
- VOW H2
- VOW H3
- AVANTI’31 11
- EXCELLENT VR.1
- FESTILENT VR.2

14.30u
13.00u
10.00u
11.30u
11.30u
10.00u

Dinsdag 24 sept 2013
ODILIAPEEL/BG. VR.1 - VOW VR.2

19.30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 21 sept 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

Venhorst B1
Schijndel/DE WIT B4
Irene C1
Rhode D3G
Boekel Sport E2
S.V. Brandevoort E8
Sparta'25 E4
Mariahout F1G
Boekel Sport F5
Gemert F10
WEC MB1
Gemert MC1
OSS'20 MD1
Nulandia ME1
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13-0
2-1
0-13
1-3
3-6
3-0
0-15
3-2
10-0
1-10
8-0
0-14
2-3
0-2

- NLC’03
- RKVV KELDONK 2
- VOW H4
- VOW VR.1

VOW-NLC'03 1- 0 (0- 0)

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

22-09-2013

Na de mooie overwinning van vorige week moesten we
vandaag tegen een concurrent voor handhaving in deze
vierde klasse. NLC'03 kwam naar Zijtaart toe. Vorige week
ook gewonnen en dus mogelijk aan de gang met een leuke
reeks. Vanmorgen werd onze afwezigen lijst aangevuld met
Ruud van Asseldonk. Hij was ziek. Dorus geblesseerd,
Ren« net een kleine en Bart was op zoek naar eigen
gestookte Vodka in Polen. Dus andere namen vandaag in
het veld dan vorige week. Om de gemiddelde leeftijd
enigszins richting de veertig op te krikken mocht Bas
vandaag ook weer eens zijn kunsten laten zien in het eerste.
Zeer verdienstelijk zou om vijf voor half vijf blijken!
De wedstrijd begon gelijkwaardig met in het begin voor
beide teams geen kansen om te noteren. Toen na een
minuut of tien kon Rick voor zowel de 1-0 als ook de 2-0
zorgen, maar de eerste mogelijkheid, na een mooie aanval
over rechts, ging tegen de paal en de tweede net voorlangs.
Hierna liet Niek weer zien wat hij in zijn mars had. Door
enkele schitterende reddingen liet hij de 0-0 op het
scorebord staan. Ook wij kregen enkele mogelijkheden,
maar de laatste pass was net niet goed genoeg om echt
gevaarlijk te worden. We kwamen nog een keer heel goed
weg voor de rust. Niek was gepasseerd en werkelijk waar
op de doellijn wist Bart van de Oever ons van een
achterstand te weerhouden. Via een NLCer tegen de lat en
gelukkig bleef het voor ons 0-0.
In de gehele tweede helft waren er weinig echte kansen te
bespeuren voor geen van beide teams. De gasten hadden
een gevaarlijke kopbal en een vrije trap die op de lat spatte.
En de wedstrijd leek op 0-0 af te stevenen. Schijnbaar had
Rick vrijdag het AD gelezen waarin een heel groot stuk
over 0-0 wedstrijden stond geschreven. Hij dacht hier
schijnbaar het zijne over en werkelijk waar, in de 96e
minuut middels een voorzet, naar onze mening Rick ;),
zagen we de bal in de verre hoek verdwijnen en zo zou hij
ons de drie punten schenken. Hoe mooi kan een
zondagmiddag zijn!?
En zo hebben we nu zes punten uit drie wedstrijden.
En potverdikke vele vele complimenten aan alle spelers van
vandaag voor de getoonde inzet waarmee je zoals je
vandaag kunt zien drie puntjes kunt pakken. Jonge honden,
enkele twintigers en een dikke dertiger en een mooi
resultaat was vandaag een feit.
En de dag zou nog mooier gaan eindigen iets verder op in
Brabant...
Volgende week op bezoek bij titel kandidaat Boskant!
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Grote Clubactie komt wederom naar
Zijtaart
Ook dit jaar zal fanfare St. Cecilia deelnemen aan de grote
clubactie. De grote clubactie is een organisatie die het
Nederlandse verenigingsleven financieel steunen. Maar
liefst 80% van de verkochte loten gaat direct naar de
clubkas van de vereniging. Zo kunnen wij weer nieuwe
instrumenten aanschaffen, opleidingen verzorgen en
deelnemen aan diverse wedstrijden en optredens.
Hoe werkt de grote clubactie?
De Grote Clubactie organiseert elk jaar een landelijke
loterij met fantastische prijzen. Jeugdleden van fanfare St.
Cecilia zullen op 28 september tussen 10.00 uur en 13.00
uur huis-aan-huis komen om loten te verkopen en daarna
t/m 1 november. Een lot van de Grote Clubactie kost 
3,00,daarvan gaat  2,40 naar de vereniging. De trekking
van de Grote Clubactie loterij is op 28 november 2013. De
uitslagen kunt u diezelfde dag nog vinden op
www.clubactie.nl, maar ook in de landelijke huis-aan-huis
bladen is de uitslag te lezen in de week nadat de trekking
heeft plaats gevonden.
Net als ieder jaar worden er weer fantastische prijzen
weggegeven. De hoofdprijs is maar liefst  100.000,00
belastingvrij.
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Beste carnavalsvrienden,
Nu de herfst al is begonnen en de dagen zienderogen korter
worden is de pronkzittingcommissie van
Carnavalsvereniging De Reigers weer begonnen met de
voorbereidingen voor de pronkzittingen van 2014.
Zoals elk jaar zijn we weer op zoek naar talentvolle
artiesten die op onze pronkzittingen willen optreden. Via
deze weg nodigen we vooral mensen uit die hun debuut op
het pronkzittingpodium nog moeten maken. Ook nodigen
we de artiesten uit die we al een paar jaar niet meer gezien
hebben en die weer nieuwe inspiratie hebben opgedaan.
Denk je als vriendengroep, familiegroep of solo een leuke
act op het podium neer te kunnen zetten, neem dan contact
op met ons. Denk er daar bij aan dat je optreden ongeveer
10 minuten mag duren. (max. 15 minuten inclusief
opbouwen en afbreken)
De pronkzittingcommissie wil, wanneer het mogelijk is,
zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten optreden.
De pronkzittingen 2014 zijn op vrijdag 17 en zaterdag 18
januari.
Als je op een of meerdere van deze avonden
op wilt treden, dan kun je contact opnemen
met Wiljan van Hoof (telnr. 353293)
Per e-mail is natuurlijk ook mogelijk:
wiljan.vanhoof@ziggo.nl
Pronkzittingcommissie
Carnavalsvereniging De Reigers.

Nieuws van de Prinsen Commissie:
Beste Reigers en Reigerinnen,
Hier wir un teken van leven van de Prinsen Commissie
De vurige keer zeiden we dat we nog efkes dur boemelde.
Nou da hebbe we ook gedaan , en ook gewete.
De Kistjes ware vort leeg ,ut waar vort te ZOT vur woorde,
nie Normaal
We han ur vort Meer as Elf bij elkaar.
Mar we moeste ur wel inne hebbe die net zoals de
Dansmariekes zun beste beentje voor kon zetten ,en
natuurlijk moest ie Ok B Zegge.
We wiste ons eige ginne Raad ,en Besturen mocht er ginne
inne van ons mer.
Toen de Slagwerkgroep mar opgetrommeld of die nog unne
moat over han.
Mar Hullie han ur ok ginne over Z.A.C. mar zegge.
Het waar dweile met de kraan open, ut zal nog wel un Ton
Proat koste.
We zalle toch un bietje op moete goan schiete want de
Troonswisseling kumt
toch zuutjes dichter bij.
Het wordt dan toch tijd
dat we afscheid goan
neme van onze
Maijesteit ,ma da vuult
ie wel op zun klompe
oan.
Dus Boemelen we nog
mar efkes dur
Groeten de Prinsen
Commissie
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B-team St. Cecilia plaatst zich voor
Brabantse Kampioenschappen!

Afgelopen zondag heeft het B-team van de majoretten van
St. Cecilia zich geplaatst voor de Brabantse
Kampioenschappen die plaatsvinden op 16 en 17 november
in Waalwijk.
Met 66,1 punten behaalde zij een mooie score. De show
werd voor het eerst uitgevoerd tijdens een officiële
wedstrijd. De show ging erg goed gelijk en de meiden
straalden tijdens de uitvoering. Alicia, Joëlle, Floor en
Marit staan sinds kort onder leiding van Emmy Jonkers en
Marlotte Habraken. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie.
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onze allerjongste meisjes die nu net een jaar bij de
majoretten zijn. Zij lieten in hun mooie nieuwe
stewardessenpakjes een show zien op het liedje Airlines
van K3. Het C-team liet hun show zien op muziek van de
musical Shrek waarmee zij op 27 oktober a.s. ook op
wedstrijd gaan.
Ook was er de gelegenheid om mee te oefenen met de
meisjes van de majoretten om te kijken hoe leuk majoretten
is. Tevens kon men zich aanmelden voor de 4 gratis
proeflessen. Opgeven kan nog steeds bij Anne-Marie van
Dinter (mvandinter@home.nl) of via
info@sintceciliazijtaart.nl
Na de pauze was het de beurt aan de A-groep van de
majoretten. Zij vertrekken 4 oktober naar Noorwegen om
Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Europese
Kampioenschappen. Een mooie gelegenheid voor familie
en vrienden om deze show nog te kunnen zien. De meiden
van de A-groep werden zelf ook nog verrast door Mari en
Wilma Koolen van Installatiebedrijf Koolen uit Erp. Zij
ontvingen vestjes, speciaal ontworpen voor het EK. Samen
met hun instructrice Yvonne van Ingen wensen wij ze in
hun geweldige nieuwe outfit veel succes toe in Noorwegen.

De laatste nieuwtjes over de
kienavonden!!!!

Zoals jullie vorige week al hebben kunnen lezen, gaan we
de op te zetten kienavonden verdubbelen. We gaan dit
seizoen niet met 3 maar met 6 avonden van start en dat
allemaal op de 2e woensdagavond van de maand. Een we
starten volgende maand al.
De data staan hieronder nogmaals vermeld.
9 oktober 2013
13 november 2013
11 december 2013
8 januari 2014
12 februari 2014
Demonstratie majoretten druk bezocht!
13 maart 2014
Afgelopen zaterdag presenteerden alle groepen van de
De kienavonden worden gehouden in kantine van V.O.W.
majoretten van St. Cecilia zich in een vol Dorpshuis. De
spits werd afgebeten door het B-team met hun nieuwe show op sportpark de Vonders in Zijtaart en starten om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
op muziek van Coldplay. Vervolgens was het de beurt aan
Er worden 13 rondes
gespeeld waarbij in de eerste
10 rondes ook prijzen vallen
te verdienen voor 1 rijtje vol.
De geldprijzen blijven
hetzelfde, maar de prijzen
voor 1 rijtje vol zijn nu nog
veel leuker en soms
smaakvoller!! In de laatste 3
rondes, ook wel de
jackpotrondes genoemd,
gaan we nog alleen voor de
geldprijzen.
Ook gaan we extra aandacht
schenken aan het Kerst
Kienen op woensdag
11december.
Dus er staat nog wat te
wachten. Noteer deze data en
ben erbij!!!!!!
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Het net sluit zich
Afgelopen weken hebben wij geschreven over de
onderzoeken die gedaan zijn naar nut en noodzaak voor de
omleiding N297 bij Zijtaart en Eerde. De politiek
interesseert zich niet of nauwelijks voor het onderwerp en
velen hebben, ook mensen in bestuurlijke functies waarvan
je dat niet zou verwachten, een mening zonder de stukken
zelfs ook maar gelezen te hebben.
Wij kunnen nog steeds niet begrijpen dat als twee compleet
verschillende onderzoeksbureaus alle twee concluderen dat
de aanleg van deze weg NIETS bijdraagt tot een
verbetering van het wegennet, dat er dan nog steeds mensen
zijn die beweren dat die weg er WEL moet komen.
Met deze weg wil, naar onze mening, de gemeente Veghel
slechts de roekeloze grondaankopen van de afgelopen jaren
legitimeren. Dat is de enige reden dat Veghel blijft
volhouden dat de weg nodig is. Laat ze de 350 miljoen
besteden aan het verdiept aanbrengen van de wegen, laten
vervallen van stoplichten om opstoppingen te voorkomen,
enz, enz.
Maar waar geen probleem is, hoeft niets opgelost te
worden.
Reacties op dekempkens@live.nl
Actiecomit« De Kempkens

Rapworkshop geslaagd!
Vrijdag 20 september was het zover! In samenwerking met
Stichting Plattelandsjongeren en Veilig Verkeer (NoordOost) Brabant was er een rapworkshop georganiseerd voor
de junioren 2 en 3.
Tijdens de workshop leerden we van twee jongemannen uit
Utrecht hoe je moet rappen en welke regels daar bij horen.
Door middel van allerlei oefeningen die de kelen deden
smeren en de rijmkunsten verbeterden werden de junioren
steeds beter in het rappen. Uiteindelijk werden de kinderen
uitgedaagd om zelf een rap te schrijven op de muziek die de
muzikanten gemaakt hadden. Individueel of in een groepje,
alles was toegestaan. Er was één regel aan verbonden: het
moest gaan over een (eigen) ervaring in het verkeer (en het
moest ook nog een beetje op het ritme van de beat zijn). Er
bleken genoeg creatieve geesten in onze groep te zitten,
want er kwamen veel goede ideeën voorbij. De een schreef
een rap waarin gevraagd werd om minder auto’s, omdat ze
zo asociaal waren en de ander maakte een vergelijking
tussen het verkeer in Nederland en Polen, inclusief echte
Poolse woorden!
Uiteindelijk mocht iedereen zijn rap voordragen en daar
zijn 3 genomineerden uit voortgekomen! Guus van Hoof,
Bieke van Hoof & Lieke van de Rijdt, Amber van den Hurk
& Anne van den Oever maken kans om hun zelfgeschreven
rap op te nemen in een echte studio wanneer een van hen
het beste van alle deelnemende groepen blijkt te zijn. Wij
gaan er dus vanuit dat er binnenkort een rap opgenomen
wordt door onze ledenOp www.jongnederlandzijtaart.nl staat een link die
doorverwijst naar de Facebookpagina van Stichting
Plattelandsjongeren. Hierop staan de foto’s die vrijdag
gemaakt zijn en een kort verslag geschreven door hen. Via
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deze weg willen wij deze stichting en Veilig Verkeer
Brabant van harte bedanken voor de ontzettend leuke en
leerzame workshop!
Groetjes
Jong Nederland Zijtaart
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