Bijeenkomst Dorpsraad met bewoners Doornhoek/De Hemel
Als dorpsraad vinden wij het belangrijk om tijdig met onze achterban in contact te komen
over actuele onderwerpen. De dreiging van een 4-baanse-autoweg ten noorden van ons
dorp is hét actuele onderwerp voor onze dorpsgemeenschap.
Daarom hebben wij op woensdag 25 september jl. met de bewoners van Doornhoek / De
Hemel en een deel van de Past. Clercxstraat een bijeenkomst gehouden over de situatie van
de ombuiging N279.
Aan de oproep van ons initiatief werd ruimschoots gehoor gegeven, want er waren 45
personen aanwezig in de “vergaderzaal” bij fam. Verbruggen.
Tijdens de bijeenkomst werden belangrijke opmerkingen naar voren gebracht door de
aanwezigen, die wij als Dorpsraad gaan inbrengen in de komende overlegbijeenkomsten
met gemeente en provincie tijdens de inspraakperiode die nu gaat lopen. Ondanks het
gegeven dat er ook verschillende persoonlijke visies kenbaar werden gemaakt, was er
vooral een eensgezind standpunt om de schade voor de directe omgeving zoveel mogelijk te
beperken en dat dit voor de Dorpsraad het belangrijkste standpunt moet zijn in de komende
besprekingen.
Op woensdag 9 oktober a.s. houden we een soortgelijke bijeenkomst voor de bewoners van
Corsica, De Biezendijk en Lage Biezen.
Ondertussen zoeken we naar een datum voor rechtstreeks overleg met wethouder Van
Burgsteden.
Op 21 augustus had de wethouder vanwege zijn vakantieperiode een zeer legitieme reden
van afwezigheid. Nu gaan wij na of de wethouder (ondanks zijn volle agenda) aanwezig
kan zijn bij onze volgende openbare vergadering in november.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN
Vrijdag: 4 oktober feestdag van de H.Franciscus:
Dierenzegening van 12.00 u. – 13.00 u. op de Binnenplaats van Het Klooster door Diaken
Hans van Bemmel.
Zondag: 6 oktober 9.30 u. Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Jrgt. Wim van Schaijk; Piet en Martina Vervoort- van Kessel; Overl.oud.
van den Hurk- van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Jrgt. Betsie van Rijbroek; Overl.oud.
Verbruggen- Ketelaars; Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden, zoon Hans en dochter
Marion (vanw.verjaardag); Overl.oud. van den Biggelaar- van der Sanden en Chris
Ketelaars (vanw.verjaardag); Jrgt. Jan Schoenmakers, zoon Johan en overl. fam.leden;
Martien van den Tillaart: Overl.oud. van Asseldonk- van Kessel.
Dopen:
14.00 u. Hein: zoon van Joop de Bekker en Anouk Welte
14.45 u. Pip: dochter van Mark en Miranda Fleskens- van Lankvelt
15.30 u. Daan: zoon van Patrick van Zutphen en Petri Visser

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

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
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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 zaterdag 14 september is een sleuteltje
gevonden op de patio van het dorpshuis. Betreft sleuteltje
van merk Abus, met sleutelhangertje in vorm van een
slippertje, gemaakt van staaldraad en kralen. Terug te halen
bij Raaijmakers Drukwerk.

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 ‘vrede en dieren’.
BOERDONK - donderdag 3 oktober van 16.00 – 17.00 uur
bij de Corneliuskapel.

ZIJTAART - vrijdag 4 oktober van 12.00 – 13.00
uur op de binnenplaats van Het Klooster
VEGHEL - vrijdag 4 oktober van 16.00 – 17.00 op het
grasveld voor de Lambertuspastorie.
KELDONK - zaterdag 5 oktober van 12.00 – 13.00 uur
voor de Antonius van Padua kerk.

De negen geloofsgemeenschappen in de gemeente Veghel
zijn sinds 22 september verenigd in de H.
Franciscusparochie. Reden temeer om op Werelddierendag
stil te staan bij de betekenis van de eeuwenoude relatie
tussen mens en dier.
Sint Franciscus staat bekend om zijn liefde voor de natuur
en de dieren. Met zijn preek tot de vogels, geeft Franciscus
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
van Sint Franciscus uitgeroepen tot de internationale dag
van het dier.
Dierendag is door de internationale verenigingen van
dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het
publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten
hebben en beschermd moeten worden.

Nederland moerasland
in Onderonsje Zijtaart
In het Onderonsje van Zijtaart in
het Dorpshuis komt op maandag 7
oktober van 10 tot 11 uur een
interessante gastspreker: Gert Jan
de Groot uit Uden, was fotograaf
bij de luchtmacht. Dat vak
beoefent hij nu als hobby, met
name tijdens zijn talloze
wandelingen. Door die
wandelingen is De Groot goed
thuis geraakt in de Maashorst, een
prachtig en intrigerend gebied,
met een grote variatie. In het
gebied kun je ook aflezen hoe dit
land vanaf de prehistorie is
ontstaan en gevormd. En daarover
kan Gert Jan de Groot urenlang
praten. Voor de bezoekers van het
Onderonsje is er volop
gelegenheid om mee te praten. De
toegang is zoals altijd gratis, de
consumpties voor eigen rekening.
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H. Franciscus van Assisi.
Franciscus is in 1181 te Assisi, in Italië geboren als
zoon van een rijke koopman.
Hij kende een zorgeloze, comfortabele jeugd en wilde
altijd ridder worden.
Maar na een visioen gaf hij alles op om God in
Armoede te volgen.
In jutten kleren begon hij in 1208 als bedelmonnik
Boetedoening te prediken.
Hij kreeg al snel gezelschap van
Chronologie van Franciscus’leven.
enkele volgelingen en
stichtte met instemming van Paus Inocentius de
1182 Geboorte van Franciscus
1202 Ten strijde tegen Perugia.
derde, de orde van de minderbroeders.
1203 Krijgsgevangen, vrijgekocht, ziekte.
In 1942 ontving hij het stigma.
1204 Genezing en eerste stadium van bekering,
(Dit zijn de wonden van Jezus)
ontmoeting met melaatse.
Ziek en bijna blind componeerde hij het zonnelied.
1206 Bedevaart naar Rome, de stem van het kruisbeeld
Hij is op 3 oktober 1226 overleden en in 1228 heilig
in San Damiano en proces voor bisschop Guido.
verklaard.
1208 Franciscus herstelt de kapellen van San Damiano,
Hij wordt afgebeeld in een bruin habijt en koord om
San Pietro en Maria ter Engelen.
het middel.
1209 Evangelie van de uitzending der apostelen.
Hij is de patroon van kooplieden, touwslagers,
Zijn eerste gezellen sluiten zich aan.
ecologen, bloemisten, handelaren, stoffeerders en
1210 Op bezoek bij paus Innocentius ǿǿǿ en mondelinge
dichters.
Goedkeuring van de levenswijze.
1212 Clara volgt Franciscus.
Franciscus is de patroonheilige van Italië.
Missiereis naar Syrië, schipbreuk in Dalmatië.
Zijn naam is afgeleid van de volkeren-naam Franken,
1214 Missiereis naar Marokko.
het Germaanse volk dat zich in Frankrijk heeft
1219 Franciscus reist naar het Oosten en bezoekt de sultan.
gevestigd.
1220 Hij bezoekt de heilige plaatsen.
Frank betekent vrijmoedig en oprecht.
1221 5000 broeders die met Franciscus samenzijn op het
Zijn feestdag is op 4 oktober.
Mattenkapittel aanvaarden de Leefregel.
Franciscus treedt af als minister-generaal.
1223 Goedkeuring van de definitieve Regelredactie door
Paus Honorius ǿǿǿ. Kerstviering te Greccio.
1224 Stigmatisatie op de Alverna.
1226 Dood van Franciscus.
1228 Heiligverklaring door paus Gregorius ǿX.

Zuster Germana van Ravestein.
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Mark van de Veerdonk
in het Klooster te Zijtaart
In oktober is het al weer
twee jaar geleden dat het
dorpshuis in Zijtaart
verhuisde naar het klooster.
Het bestuur van het
dorpshuis wil deze tweede
‘verjaardag’ niet ongemerkt
voor bij laten gaan. We
vieren het feestje op vrijdag
18 oktober met een optreden
van Mark van de Veerdonk.
Mark van de Veerdonk is een bekende Brabantse cabaretier
uit het al bijna net zo bekende buurtschap Slabroek. Hij
heeft in ruim 25 jaar al bijna 1.500 theatervoorstellingen op
zijn naam staan. In 1991 won hij zowel de jury- als
publieksprijs op het Leids Cabaret Festival. Met zijn show
“Weltebarsten” trekt hij langs de Nederlandse theaters, het
klooster in Zijtaart mag in dit rijtje niet ontbreken.
Weltebarsten’, de titel van zijn nieuwste show zegt het al.
Er zal weer gelachen worden. Sterker nog, het publiek van
Mark van de Veerdonk zal als vanouds worden bedolven
onder een dikke laag confetti van vreemde verdraaiingen,
absurde anekdotes en snelle oneliners.
Het vertrekpunt van ‘Weltebarsten’ is weer het
pretentieloze buurtschapje Slabroek, waar het leven nog
simpel is. Mocht de wereld toch nog vergaan, kom dan naar
Slabroek, want daar gebeurt alles ruim 15 jaar later.
U bent welkom op 18 oktober in het klooster te Zijtaart,
toegangskaarten zijn te koop voor € 12,50 bij Hetty’s
Dorpswinkel in Zijtaart, Het Uitpunt in Veghel en
natuurlijk bij het Dorpshuis.
Meer informatie; www.zijtaart.nl

Wilt u meer informatie over M25 of wilt u ons bestuur
versterken? Neem dan contact op met voorzitter Stan van
Hoof. ( 0413) 35 32 93 of 06 – 294 717 85
stan.vanhoof@hotmail.com
Keslaerstraat 63, 5465 RM Zijtaart
Groetjes
Bestuur M25 Zijtaart
P.s.:bezoek ook eens onze Facebookpagina voor alle foto’s
www.facebook.com/m25zijtaart

RUN FOR COLT

Op zondag 13 oktober gaan een
aantal fanatieke hardlopers uit
Zijtaart meedoen met Marathon
Eindhoven (5 km en 21,1 km).
Ze lopen voor het goede doel
COLT. Dit weeshuis in
Cambodja zorgt er voor dat ruim 30 kinderen onderdak en
onderwijs krijgen en meer dan 150 buurtbewoners en
M25 Zijtaart bij AAtrium
universiteitsstudenten Engels leren. In Cambodja is goed
Op 19 september was M25 aanwezig in het AAtrium in
onderwijs van groot belang voor een goede toekomst. De
Veghel. Zij hielpen daar met het verzorgen van een
opbrengsten van de sponsorloop gaan 100% naar het
ouderenkermis. Het was volgens de jongeren een leuke
studiefonds van COLT.
middag. Marjon Vogels (penningmeester) en Kristel vd
Wat kunt u doen?
Loop (Jongeren en Diaconie medewerker van het Bisdom
Het
zou fantastisch zijn als u een steentje wilt bijdragen.
‘s-Hertogenbosch) waren hierbij aanwezig. De kinderen
Sponsor
het COLT runningteam door een bijdrage over te
mochten helpen achter de bar en spelletjes begeleiden.
maken
naar
1200 24 942 t.n.v. Stichting COLT en o.v.v.
Lootjes verkopen en aan het Rad van Fortuin draaien was
RUN
FOR
COLT.
ook een zeer geliefde bezigheid. We zijn weer trots op onze
Ontzettend bedankt!
M25’ers.
Fieke en Karen van Nunen, Suzanne en Franka van
Zutphen en Maartje en Myke Habraken
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Rouwen is hard werken
Vrijwel iedereen die het overlijden heeft meegemaakt van
iemand die heel dichtbij hem of haar stond, zal deze
woorden kunnen beamen. Als iets dergelijks je overkomt,
lijkt het soms of je een ander mens bent geworden.
De eerste maanden is er nog veel aanloop, maar naarmate
de tijd verstrijkt wordt het stiller en voelt de pijn van het
verlies harder.
Het Steunpunt Rouwbegeleiding van de Hulpdienst
Diakonie Veghel organiseert ook dit jaar weer een
ontmoetingsochtend voor rouwenden. U wordt ontvangen
met een kopje koffie of thee en leden van het Steunpunt
vertellen over het rouwproces en wat daarbij komt kijken.
Ook krijgt u al enkele handvatten die u misschien wat
helpen in uw eigen proces.
Daarnaast wordt er op deze ochtend informatie gegeven
over de lotgenoten gespreksgroep, die in november van
start zal gaan.
De ontmoetings- en informatiebijeenkomst is voor iedereen
binnen en buiten Veghel vrij toegankelijk. De bijeenkomst
is op zaterdag 5 oktober om 10.00 uur in het
Parochiecentrum Lambertus, Burg. de Kuyperlaan 1.
Van harte welkom.

Basisschool Edith Stein maakt kans op
landelijke Scholenbouwprijs
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‘Kloppend hart van Zijtaart’
Wethouder Caroline van den Elsen: “Basisschool Edith
Stein is uit ruim 160 inzendingen geselecteerd. De school
zit bij de laatste vier in de categorie Primair Onderwijs. Een
hele prestatie! Vandaag hebben we de jury laten zien dat de
basisschool uniek is in zijn soort. Het multifunctionele
ontwerp biedt veel mogelijkheden tot onderwijskundige en
maatschappelijke verbindingen. Daarmee vormt de school,
samen met het dorpshuis, de peuterspeelzaal,
kinderdagopvang en de gymzaal terecht het kloppend hart
van Zijtaart”.
Beoordeling
De jury beoordeelt basisschool Edith Stein op diverse
manieren. Zo wordt o.a. gekeken op welke manier de
gemeente Veghel basisschool Edith Stein (als onderdeel
van MFA Het Klooster) heeft gerealiseerd. Ook wordt de
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit
beoordeeld, net zoals de wijze waarop het
onderwijsprogramma is vertaald in het gebouw. Tot slot
worden de ervaringen van de gebruikers met het gebouw
beoordeeld. Denk hierbij aan de maatschappelijke en
onderwijskundige kwaliteit, maar ook aan prestaties op het
gebied van duurzame kwaliteit en binnenklimaat.
Meer informatie?
Kijk dan op www.scholenbouwprijs.nl

Basisschool Edith Stein in Zijtaart maakt kans op de
landelijke Scholenbouwprijs 2013. Deze wedstrijd wordt
georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW). In 2012 werd basisschool ‘Edith
Stein’ ook uitgeroepen tot meest frisse school van
Nederland in de categorie Renovatie en Transformatie.
Rondleiding
Afgelopen woensdagmiddag kwam de landelijke jury, met
onder meer voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdie
Verbeet en presentatrice/ zangeres Angela Groothuizen,
langs om tijdens een rondleiding de school te beoordelen op
de thema’s ‘Onderwijskwaliteit en verbindingen’. De
rondleiding werd verzorgd door de directeur van de school
(Mariëtte van der Pas), architectenbureau Leenders uit
Veghel en de gemeente Veghel. Vier leerlingen van de
basisschool maakten via een presentatie de jury duidelijk
waarom hun school de mooiste en de fijnste is. Eind
november wordt duidelijk of de school in de prijzen valt.

Bezoek basisschool aan Barbaragilde
Veghel
Donderdag 26 sept. kwam groep 8 van de de Edith Stein
school 's middags op de fiets een bezoek brengen aan het
Barbaragilde in Veghel. Bijzonder was dat hun Juf Nathalie
de dochter is van de nieuwe gildekoning Benno Hofhuis.
Het werd een zeer genoeglijke ontmoeting, waarin de
kinderen veel te weten kwamen over wat het Gilde is en
doet.

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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Loterij 11-11 bal CV De Reigers
Binnenkort komen de leden van
carnavalsvereniging De Reigers weer met
loten bij u aan de deur voor de loterij,
welke gehouden wordt tijdens het 11-11
bal op vrijdag 15 november a.s.
De loten zijn te koop voor 1,00 per stuk.

Proeftrainingen voor nieuwe leden

Alle jongens en meisjes die voor eind februari 2014 6 jaar
worden en zin hebben om gaan te voetballen kunnen vanaf
woensdagavond 23 oktober deelnemen aan 3
tweede prijs  133,00 en de derde prijs 
proeftrainingen. Voordat je start met de training moet je je
77,00.
Natuurlijk zijn er nog diverse andere leuke naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via de
email) aan:
prijzen te winnen.
Patrick van Asseldonk
Tel. (0413) 35 56 64
Graag hopen wij u te zien tijdens het 11-11 bal op vrijdag
Email: pvasseldonk@home.nl
15 november.
De hoofdprijs bedraagt  188,00, de

De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 23 en 30
oktober en 6 november van 18.00 ದ 19.00 uur.
Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de nieuwe
leden kunnen we na de winterstop eventueel starten met een
IVN-paddenstoelenwandeling in ’t
F4 (zevental of miniಬs).
Hurkske.
Voor het trainen van deze groep zijn we ook nog op zoek
naar enthousiaste ouders. Dit is de kans om je zoon of
IVN-Veghel probeert zondagmorgen 13 oktober de
mysterieuze wereld van de zwammen te ontdekken tijdens een dochter te gaan trainen. Dus meld je nu ook aan bij de
wandeling in het Erpse bosgebied ’t Hurkske.
technisch co¸rdinator van de pupillen;
Deelnemers die willen carpoolen, vertrekken om 10.00 uur
Twan Gijsbers
vanaf het parkeerterrein naast het Stadhuis. De wandeling,
Tel. (0413) 35 23 89
veelal over onverharde bospaadjes, start om 10.15 uur op de
Email: twan.en.anja@home.nl
parkeerplaats achter het boswachtershuis Gemertsedijk 10
Carnavalsvereniging De Reigers

(weg Erp-Gemert) en duurt tot ongeveer 12.15 uur. Iedereen
is van harte welkom en de deelname is gratis.
De herfst is boeiend door het prachtige kleurenspel van
afstervend blad. Zeker zo interessant is echter het nieuwe leven
dat je er te zien krijgt: paddenstoelen die er gisteren nog niet
waren en vandaag plotseling volop groeien!
Ervaren gidsen willen aan jong en oud laten zien dat een zwam
meer is dan die overbekende kabouterpaddenstoel met steel, hoed
en rood-met-witte-stippen. Een spiegeltje is handig om onder de
paddenstoelen te kunnen kijken.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met dhr.
Raaijmakers, tel. (0413) 35 04 63.

Bibliotheekpunt
Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

Openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur

Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW
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ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2013
Afgelopen vrijdag 27 september heeft de loting voor de
diverse poule's plaatsgevonden. 100 spelers en speelsters
zullen vanaf maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8
november a.s. in zaal Kleijngeld om de diverse prijzen gaan
strijden.

Zodat iedere speler zich kan gaan voorbereiden op de te
spelen wedstrijden en kan gaan concentreren op te
verwachten tegenstander, volgt hieronder alvast de pouleindeling.

POULE A1

car.

POULE A2

POULE A3

Mark Verbruggen
Cor vd Hurk
Leon Cissen
Marcel Adriaans

110

Hans v Erp
Walter Vergeer
Jos de Wit
Theo v Eert

POULE A5

car.

Martien Verbruggen
Piet v Lierop
Antoon Cissen
Antoon v Eert

POULE B4

Martien v Zutphen
Jo vd Linden
Gerard v Tiel
Mark vd Heijden
POULDE C2

Arno v Dommelen
Franc Kleijngeld
Tonn Verbruggen
Robert v Uden
POULDE C6

Ed Diebels
Toon de Bie
Maarten v Dinter
Joop vd Cammen

POULDE D3

Yvonne Verbruggen
Kevin Versantvoort
Joop de Bekker
Sander Klomp

85
80
59

85
80
75
70

car.

53
50
44
44
car.

38
35
35
35
car.

38
38
35
35

car.

31
27
25
25

POULE B1

André Schepers
Jan de Wit
Toon vd Oever
Alco Brugmans
Rob vd Berkmortel
POULE B5

Tonnie v Uden
Bert vd Heijden
Dorus Dortmans
Willy Henst
POULDE C3

Eric v Tiel
Jan vd Oever
Twan vd Oever
Mickel vd Akker
POULDE C7

Patrick v Zutphen
Martijn vd Ven
Walter de Bie
Graard v Eert

POULDE D4

Jan Rijkers
Gerard Oppers
Henri vd Linden
Pim vd Klein

car.

90
75
62
56
car.

53
50
44
41
41
car.

53
47
44
44
car.

38
35
35
35
car.

35
35
35
35

car.

31
29
23
23

Cor v Zutphen
Wim vd Sanden
Harrie vd Rijt
Rens Verhoeven
POULE B2

Piet vd Tillaart
Wim Kremers
Toine Cissen
Theo Bosch
Theo vd Oever
POULE B6

Wim Pepers
Adriaan vd Tillart
Ben Coppens
Theo v Asseldonk
POULDE C4

Cor Coppens
Mike Versantvoort
Piet vd Wassenberg
Henri v Dommelen
POULDE D1

Jos vd Heijden
Theo Coppens
Jan v Boxmeer
Albert v Dinter
Mari vd Heijden
POULDE D5

Marcel Versantvoort
Christ Broks
Marco v Lankvelt
Martijn vd Rijt

car.

90
80
70
59
car.

50
47
44
41
41
car.

44
44
41
41
car.

35
35
35
35
car.

29
27
27
25
21

POULE A4

car.

Toon Verbruggen
Ruud Cissen
Tiny vd Linden
Paul v Zutphen

130

POULE B3

car.

Frans v Leuken
Jeroen Bosch
Diny vd Oever
Maarten vd Cammen

POULE C1

Frans vd Broek
Peter vd Burgt
Betty Verbruggen
Frans v Schaijk
POULE C5

Joop Versantvoort
Fokke Jan Blom
Gerry Krikke
Marco vd Braak
POULDE D2

Peter v Asseldonk
Ellen Oppers
Theo vd Laar
Adri Hendriks
Stef v Stiphout

100

62
56

50
50
50
41

car.

38
35
35
35
car.

35
35
35
35
car.

31
29
29
25
21

car.

POULDE D6

car.

31
29
27
21

Bert Welte

31
29
25
21

Annemieke vd Linden

Mari Jonkers
Ietje Rooijackers
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KBO
maandag 7 oktober 10.00 uur Onderonsje
maandag 7 oktober 13.30 uur Kaarten
dinsdag 8 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 8 oktober 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 8 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 8 oktober 14.00 uur Line dansen
woensdag 9 oktober 13.30 uur Kienen
donderdag 10 oktober 12.00 uur Eetpunt
donderdag 10 oktober 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 10 oktober 13.30 uur Kaarten
vrijdag 11 oktober 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 26 sept. 2013:
Jokeren: Mientje Raaymakers
133 pnt.
Rikken: 1. Jan v. Zutphen
122 pnt.
2. Wim v. Hoof
92 pnt.
3. Mien Ketelaars
67 pnt.
Poedelprijs: Mieke v. Boxmeer
- 24 pnt.
Loterij:
Harrie Rooijakkers

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge club ZBC 24 september 2013

Lijn A
Bert Kanters & Cor Mollen
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Mari v.d. Steen & Cor v.d. Berg
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

40,63

Lijn B

AGENDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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64,06
53,75
53,13
51,56
50,00
48,96
48,75
47,40
46,88
43,75

1
2
3
4
5
6
7
8
(9)
(9)
11
12
13
14

Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Anny v.d. Ven & Ria Veldhuis
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Joke Petit & Maria Rijken
Mieke Toebast & Toos Vissers
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Hein de Wit & Jo de Wit

65,63
64,58
62,15
57,29
54,17
50,69
45,83
45,14
44,44
44,44
43,40
41,67
41,32
39,24

Bridgeclub KBO 27 sept 2013
Lijn A
1
2
3
4
(5)
(5)
7
8
9
10
11
12
13

Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Marietje v. Schayk & Tonny Rijkers
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Bert Kanters & Diny Kanters
Harrie Lucius & Tonnie Kivits
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Cor Mollen & Anny v.d. Ven

66,25
55,83
54,58
54,17
51,25
51,25
50,00
47,50
46,67
45,42
44,58
43,33
39,17

Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Piet Thijssens & Riek Rijkers
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
Toon v. Creij & Wim v. Os
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Mari v.d. Steen & Riek Vervoort
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen

65,63
63,02
58,02
57,29
51,04
50,00
47,81
44,48
44,38
39,58
28,75

BILJARTEN
Regionaal donderdag 23 sept 2013 Beek en Donk Zijtaart
Jan Verbakel
Ad de Koning
Martien Swinkels
Huub Biemans
Frits Wilbers
Jan v.Neerven
Henk Hendriks
Jan v. Dijk

47 44
39 54
36 42
33 42
30 24
28 28
22 26
18 25

- Wim v.d.Sanden
- Jan de Wit
- Rien v.Tiel
- Jos Claassen
- Jan v.Uden
- Jan Rijkers
- Cor Coppens
- Jan v.d.Oever

51 48
25 28
23 33
22 15
17 10
17 21
19 19
16 15
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KBO onderling 26 sept 2013
Rien v.Tiel
28
Tonn Verbruggen 22
Willy Henst
30
Piet v.d.Hurk
37
Martien v.Zutphen 15
Piet v.d.Hurk
37
Wim Kremers
26
Tonn Verbruggen 22
Jan v.Uden
18
Willy Henst
30
Wim v.d.Sanden 52
Cor v.Zutphen
62

53
38
48
53
20
50
32
26
20
34
49
41

- Jan Rijkers
- Wim Kremers
- Tonn Verbruggen
- Johan v.Zutphen
- Chris v.Helvoirt
- Cor v.Zutphen
- Jan v.d.Oever
- Grard v.Eert
- Jan Rijkers
- Johan v.Zutphen
- Rien v.Tiel
- Chris v.Helvoirt

17
26
22
20
19
62
18
18
17
20
28
19

Regionaal Maandag 30 sept 2013 Zijtaart - Nijnsel
Cor v.Zutphen
66 60 - M.v.Kessel
Jan de Wit
25 23 - M.v.Haaren
Jos Claassen
22 19 - P.v.d.Sande
Tonn Verbruggen 20 26 - R.v.Eertweg
Cor Coppens
19 19 - M.Versantvoort
Jan Rijkers
17 20 - A.Hurkmans
Jan v.Uden
17 12 - N.v.d.Zanden
Martien v.Zutphen 15 18 - M.v.Nuland

50
29
25
25
25
24
21
18

11
34
25
19
16
53
10
17
14
15
18
13

28
34
25
21
21
37
21
8

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 6 oktober, Renstal, pauze in Boxtel, 90 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 6 oktober, Renstal, pauze in Boxtel, 75 km,
vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 5 okt 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

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

Nijnsel/TVE Reclame B1 14:30u
Blauw Geel'38/JUMBO B6 13:00u
Nijnsel/TVE Reclame C1 13:00u
WEC D2G
11:30u
Erp E2
9:30u
Venhorst E3
9:30u
Avanti'31 E3G
9:30u
Gemert F3
10:30u
Irene F2
10:30u
Irene F3
10:30u
Schijndel/DE WIT MB2 13:00u
Volkel MC1
13:00u
Schijndel/DE WIT MD1 11:45u
Blauw Geel'38/JUMBO ME2 9:15u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 28 sept 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2

MVC B1
Gemert B4
Mariahout C1
MULO D3
Gemert E3
Stiphout Vooruit E4

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

VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
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Boekel Sport E4
Boekel Sport F2
Erp F5
Boekel Sport F6
Prinses Irene MB1
FC de Rakt MC1
Blauw Geel'38/JUMBO MD1
SBV ME1

6-1
3-2
5-1
0-14
7-0
4-1
0-7
0-13

VOW Veteranen zzaterdag 28 sept.2013
Scmh vet

- VOW vet

2-3

VOW Senioren zondag 29 september 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

2-1
3-0
2–4
3-3
2-2
2-8

VOW Veteranen zaterdag 5 oktober 2013
VOW Vet

-Volkel vet

16.30u

VOW Senioren zondag 6 oktober
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR.1
VOW VR.2

thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit

FC UDEN 1
SPARTA’25 4

14.30u
11.30u
BLAUW-GEEL’38/JUMBO 19 11.00u
BLAUW-GEEL’38/JUMB 20 10.00u
RESIA VR.
11.00u
BOERDONK VR.1
10.30u
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Hoi jeugdkader, spelers, speelsters en
ouders
Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse profdag in de herfst
vakantie voor de B,C,D en meisjes B en C. I.v.m. diverse
bekerwedstrijden op 19 - oktober gaan we daarom op 12oktober de profdag organiseren.
We gaan een 6 tegen 6 toernooi in elkaar zetten en mixen
de teams door elkaar. Als afsluiting houden we een loterij
met diverse leuke prijzen.
Hoe kunnen we aan de lootjes komen??
Als speler aanwezig te zijn verdien je een lotje, ook de
uitslagen, beste team en doelpunten worden berekend en
uitbetaald met lootjes.
Het is voor de spelers(sters) verplicht om hieraan deel te
nemen, afmelden alleen bij eigen leider(s)(sters) met
geldige reden. Graag de spelers die afmelden ook even
doorgeven aan ons. Ook worden de leider(s)(sters)
verwacht voor het begeleiden en het fluiten van de
wedstrijden!
De 1e wedstrijd begint om 13:30 uur en de laatste
wedstrijd is om 16:30 uur afgelopen. Daarna is het
douchen en dan bijeenkomen in de kantine voor de uitslag
met loterij.
Zorg dat je om 13:00 uur aanwezig bent zodat we op tijd
kunnen beginnen!
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Jeugdbestuur VOW
Erick van Zutphen

Boskant - VOW 3-1(2-1) 29-09-2013
Nadat we vorige week zondag toch nog wonnen, leek het
vandaag aan het begin van de wedstrijd niet helemaal te
zijn doorgedrongen bij een enkele onder ons, dat het niet
altijd vanzelf gaat op de zondagmiddag. We begonnen
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gezapig en van scherpte was weinig te zien. En dat kan
problemen opleveren uit bij Boskant. We stonden ook
redelijk snel met twee nul achter en liepen dus al vroeg
achter de feiten aan. Na dik een half uur toch de
aansluitingstreffer voor ons. Een mooie vrije trap werd door
Juul mooi achter hun keeper gekopt en we leefden nog: 2-1.
Dit was tevens de ruststand.
Na de rust een gretiger VOW. We deden lekker mee en het
verschil bleef slechts een goal. Toen plots een dieptepass op
de spits van Boskant. Crommert liep mee en daar lag hun
spits. Achteraf zei ie lekker een schwalbe gemaakt te
hebben maar de scheids oordeelde het als doorgebroken en
Mark kon gaan douchen. Tien tegen elf en twee een achter.
Lastige opgave. We kregen, raar maar waar, het betere van
het spel na deze rode prent. Toen, in de zeventigste minuut
iets waar niemand op zit te wachten. Een actie van Ronald
van Eert en letterlijk alles wat kon kraken in iemands zijn
knie, hoorde je kraken. De verzorger van Boskant stond ons
bij en concludeerde niets goeds en 112 moest worden
gebeld. Ronald werd afgevoerd door een ambulance en later
zou blijken dat mogelijk kruisbanden of pezen waren
aangetast. Wat precies, moet nog blijken. Ronald, bij deze:
beterschap namens ons allen! Oow ja, er moesten ook nog
twintig minuten worden gespeeld. Kleine mogelijkheden
voor ons konden niet worden omgezet tot een goal en het
bleef 2-1 voor de thuisploeg. Plots een onbezonnen actie
van hun voorstopper en een donker paars rode kaart werd
hem tentoongesteld na een actie jegens Bart. Maar ook met
tien tegen tien konden we niet meer tot scoren komen.
Boskant besliste het duel vlak hierna en het werd zo drie
tegen een voor de thuisploeg. Dat een slecht begin van de
wedstrijd je zo eigenlijk de das om kan doen, was vandaag
duidelijk geworden. Ach, weer iets geleerd vandaag en kop
op richting volgende week!
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Verdriet kan niet worden weggenomen, het hoort
(op dit moment) bij jou.
In onze vorige artikelen schreven wij over de aanleg van de
- Schakel indien nodig hulptroepen in voor evt.
opleiding N279 bij Veghel. Ons wordt steeds duidelijker
kinderen.
dat er in Veghel weinig interesse is bij de plaatselijke
- Je mag wel verdriet tonen in het bijzijn van
politiek. We krijgen er weinig meer gedaan dan een paar
kinderen, maar laat je niet meeslepen in het
zinloze kreten op openbare vergaderingen terwijl wij van
verdriet.
mening zijn dat een dergelijke verspilling van (onze)
- Soms is praktische hulp ook fijn, vraag er zo nodig
belastingcenten ieders aandacht zou moeten hebben.
om en neem aangeboden hulp aan.
Misschien zijn de verkiezingen nog te ver weg of heeft men
- Zorg goed voor jezelf (want daarmee zorg je voor
belangrijkere zaken te doen.
de papa/mama van je kind).
Wij verwachten van de Veghelse politiek dat ze ONZE
Tips voor de omgeving:
belangen vertegenwoordigen! Ook op het gebied van ons
- Respecteer dat iedereen anders met het verdriet
welzijn en gezondheid. Als de kosten en opbrengsten van
omgaat.
deze weg er niet toe doen, waarom kan er dan niet
- Vraag hoe het ermee gaat en vraag wat er is
geïnvesteerd worden in de bescherming van onze
gebeurd.
gezondheid? Welke politieke partijen gaan er voor pleiten
- Vraag het rechtstreeks aan hen, niet aan de
dat als de weg er komt, dat er dan geen extra
omgeving.
gezondheidschade mag optreden voor de omwonenden?
- Beloof niet meer dan je kunt waarmaken (Zeg niet
Wie stelt de eis dat de weg zo ver als mogelijk van de
“ik ben er voor je” als je geen tijd hebt). Stuur
bestaande woningen af komt te liggen? En dit keer graag zo
desnoods een kaartje of iets dergelijks.
concreet mogelijk. Dus niet zoals het CDA en HVV de
Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg dát dan!
vorige verkiezingen aangaven. Want destijds was wat hen
- Als je niet weet wat de ander wil (praten/niet
betreft alleen een tunnel goed om gezondheidschade te
praten, hulp/geen hulp) vraag dan wat hij/zij wil.
voorkomen. Toen tijdens de informatieavond wethouder
- Vul niet in wat je denkt dat de ander voelt, maar
Van Burgsteden aangaf dat een tunnel niet mogelijk is,
vraag ernaar.
lieten beide partijen hun verkiezingsbelofte vallen en
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
werden er geen verdere eisen meer gesteld
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Wij gaan in ieder geval verder met deze zinloze verspilling
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
onder de aandacht brengen. Omdat we in Veghel weinig
actie in het stadhuis verwachten versturen we brieven naar
de provinciale en landelijke overheid om deze onzin te
stoppen.
Voor de mensen die het door de wethouder verzwegen
onderzoek naar de omleiding N279 alsnog willen lezen:
google op “MKBA T structuur 2010” en "MKBA T
Structuur second opinion 2012” Let vooral even op blz. 6
van de second opinion.
Tabel 1 Kosten/baten per projectonderdeel.
x Oostwestverbinding, baten 603 miljoen / kosten
300 miljoen. Verhouding 2
x N279 midden, baten min 52 miljoen / kosten 298
Zeg het met bloemen!
miljoen. Verhouding - 0,17

Politiek.

-

Bloemsierkunst

Flow-ever

Mocht U de onderzoeken niet kunnen vinden, stuur een
mail dan krijgt u ze van ons.
Reageren kan op dekempkens@live.nl
Actiecomité De Kempkens

Interpunctie
Tips voor iemand die een geliefde heeft verloren of
ander verdriet heeft.
Of je nu iemand verloren bent door overlijden, of gewoon
omdat het over is met de liefde, er is altijd sprake van
verdriet en rouw. Ook vriendschappen die stoppen geven
rouwgevoelens, maar zelfs het veranderen van baan kan een
vorm van “rouw” met zich meebrengen. Er wordt dan altijd
gezegd: je moet praten!
- Praten moet niet, maar is toegestaan, evenals
huilen.
- Medelijden helpt je niet, medeleven wel.

– Boeketten
– Rouwarrangementen
– Bruidsbloemwerk
– Kunstbloemwerk

Ook gebruikte vazen, schalen
en/of bloempotten kunnen zowel
met verse bloemen als
kunstbloemen worden opgemaakt.
Dionne van Zutphen- van der Vleuten
Krijtenburg 5
5465 PL Zijtaart (Veghel)
Tel. 06-23930939
www.bloemsierkunstflow-ever.nl
info@bloemsierkunstflow-ever.nl
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