Mark van de Veerdonk in Klooster Zijtaart
Het is al weer twee jaar geleden dat in Zijtaart het Klooster werd heropend. Vele
gebruikers hebben de weg naar het klooster in de afgelopen jaren weten te vinden.
Met recht kan het dorpshuis de huiskamer van Zijtaart genoemd worden.
Om de ‘verjaardag’ van het klooster niet onopgemerkt voorbij te laten gaan treedt
op vrijdag 18 oktober Mark van de Veerdonk op met zijn show Weltebarsten.
Met ruim 25 jaar ervaring heeft v/d Veerdonk bijna 1.500 theatervoorstellingen op
zijn naam staan. Met als basis het buurtschap Slabroek kan er veel gelachen worden
met de vreemde verdraaiingen, absurde anekdotes en snelle oneliners.
Na het optreden van Gerard van Maasakkers in 2012 belooft dit optreden opnieuw
een mooie theater avond te worden in het klooster van Zijtaart.
Graag nodigt het bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart jullie uit om met ons op
vrijdag 18 oktober te genieten van ‘Weltebarsten’ door Mark v/d Veerdonk.
Toegangskaarten zijn te koop voor € 12,50 bij Hetty’s Dorpswinkel in Zijtaart, Het
Uitpunt in Veghel en natuurlijk bij het Dorpshuis.
Meer informatie vindt u via www.zijtaart.nl

KERKBERICHTEN
Zondag: 20 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Overl.oud. Langens- Gevers en zoon Harrie; Piet en Cisca van Lankvelt- Aalders en
overl.fam.leden; Maria van de Ven- Sauels (vanw.verjaardag).
Mededeling: a.s. zondag 20 oktober wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor
Wereldmissiedag gehouden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor kleine
Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.
Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV groep

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
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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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.
Te Koop: ca 750 vierkante klinkers geel-blauw
genuanceerd 14x14. Een kozijn 180 breed – 95 hoog 2
ramen kunnen naar buiten open. Tel.: 06 - 12 59 12 66

Vermist: Lapjeskat, wit met rode/bruine/grijze en
zwarte vlekken, sinds 27 september vermist. Mogelijk
is zij in een schuur opgesloten.
Wilt u a.u.b. in uw schuur of garage kijken ??
Bij voorbaat dank. Familie Bonnet, Keslaerstraat 30
Zijtaart.

Bijeenkomst Dorpsraad met bewoners
Biezendijk, Lage Biezen en Corsica
Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober jl, waarbij ongeveer
30 personen aanwezig waren, is gebleken dat een aantal
buurtbewoners een strijdbare actie voorstaan om de
ombuiging van de N279 te kunnen voorkomen. In het kader
van leefbaarheid, behoud landelijke omgeving en vooral
vanwege een gezonde leefsituatie is dit een begrijpelijk
standpunt. Het werd echter niet met een meerderheid van de
aanwezigen ondersteunt, maar toch zullen wij in onze eerste
eigen vergadering aandacht besteden aan het bekijken van
mogelijkheden hiertoe. Er waren nog diverse andere
onderwerpen zoals het bestemmingsplan Foodpark, (het
gebied van De Kempkens), het beperken van schade als de
ombuiging werkelijk doorgaat en het nauwlettend
doornemen van de programmaಬs van de politieke partijen op
weg naar de verkiezingen van 19 maart 2014.
In onze volgende openbare vergadering van 20 november
zullen wij weer de actuele stand van zaken doornemen met
onze dorpsgenoten.
Dorpsraad Zijtaart.
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150-jaar Lambertuskerk
Beste mensen van de
geloofsgemeenschappen van de
Franciscusparochie,
Op 19 oktober a.s. is het 150 jaar geleden
dat de Lambertuskerk in Veghel werd
ingewijd. We willen dat niet ongemerkt
voorbij laten gaan en dit samen met zoveel
mogelijk mensen vieren.
Vanaf september zullen er meerdere activiteiten
georganiseerd worden om dit heuglijke feit te vieren. U
kunt hierover lezen in de Christoffel-special, die vanaf 19
augustus verspreid is binnen de PEV en in de kerken van de
parochie H. Franciscus. Informatie is ook te vinden in de
plaatselijke kranten en op de websites
www.parochiesveghel.nl en www.lambertuskerk150jaar.nl
De vieringen in het weekend van 19 en 20 oktober zullen
zeer feestelijk worden ingevuld. Op 19 oktober om 18.45
uur is er de gezinsviering m.m.v. het kinderkoor. Op 20
oktober om 10.00 uur is er de plechtige eucharistieviering
met Mgr. Hurkmans m.m.v. drie Lambertuskoren.
Voor de jongeren is er een speciaal programma op vrijdag
25 oktober m.m.v. Love4music.
Alle parochianen en speciaal alle vrijwilligers van de
parochie H. Franciscus willen wij van harte uitnodigen om
mee te komen vieren. Dat kan door een van de vieringen bij
te wonen, of door op 20 oktober ಬs middags de jarige kerk te
bezoeken. Dat kan vanaf direct na de viering tot 16.00 uur.
Bij wijze van receptie is iedereen uitgenodigd op de
informatiemarkt, waar de werkgroepen van de
geloofsgemeenschap H. Lambertus zich presenteren in een
feestelijke ambiance.
U wordt hartelijk ontvangen met een drankje en een hapje,
er zijn diverse koren uit de parochie H. Franciscus die
zullen optreden, er is een tentoonstelling rond architect
Pierre Cuypers en u kunt de resultaten van de
scholenprojecten rond de jarige Cuyperskerk bekijken.
Wij hopen dat heel veel mensen uit onze parochie elkaar
tijdens dit feest mogen ontmoeten.
Namens de voorbereidingsgroep
pastoor Franciscusparochie en kerngroep
Lambertusgeloofsgemeenschap
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KBO Zijtaart draait de
film Intouchables
De film (komedie/drama) vertelt het
waargebeurde verhaal van een geheel
verlamde aristocraat uit Parijs die een vriendschap
opbouwt met zijn uit een buitenwijk afkomstige
verzorger.
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje
Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar
ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient
de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes,
dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet
solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan
opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met
zijn tomeloze energie zet hij Philippeಬs stijve huishouden
binnen de kortste keren op zಬn kop. Maar ook Drissಬ leven
zal nooit meer hetzelfde zijn.
De film is een ongekend succes in Frankrijk, met meer
bezoekers dan bv. Titanic. Ook onze zuiderburen vallen
massaal voor de charmes van Omar en Fran©ois, waar reeds
900.000 mensen de film gingen kijken. In Duitsland staat
de teller al op ruim 6 miljoen bezoekers.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 oktober 2013
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

BEDANKT ZIJTAART
Het EK in Noorwegen is achter de rug.
De meiden hebben een geweldige prestatie
neergezet.
Dit alles is mogelijk geweest mede namens U.
Alle mensen van Zijtaart: BEDANKT voor Uw
inzet
om mijn oud ijzer actie tot een succes te maken.
Nogmaals BEDANKT ZIJTAART BEDANKT.
Ellen vd Heijden
en alle majorettes
Maaike, Milou, Emmy, Marlotte, Joyce, Anouk,
Colinda,
Nicole, Laura, Moniek, Anniek, Yvonne.

Kledinginzameling Mensen in Nood.
a.s. Vrijdag 18 oktober is weer de halfjaarlijkse Sam’s
kledingactie van Cordaid Mensen in Nood.
U kunt dan goede draagbare kleding, schoeisel, en
huishoudelijk textiel afgeven in gesloten plastic zakken bij
onderstaande adressen In 2013 steunt de kledingactie een
project in Kenia waarin “droogte cyclus management”
centraal staat. Droogte is een van de meest serieuze
problemen in Kenia. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding,
ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt
conflicten om de schaarse waterbronnen. Sam’s
Kledingsactie wil ook graag een steentje bij blijven dragen
aan het verbeteren van leefomstandigheden van mensen in
India die regelmatig worden getroffen door overstromingen
en cyclonen. In april 2014 is weer de volgende kledingactie.
Voor meer informatie over Sam’s kledingsactie voor
Mensen in nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingsactie.nl
A.s. vrijdag 18 okt. van 8.00 uur tot 12.30 uur kunt u
goede draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten zakken brengen naar de volgende adressen in
Zijtaart:
J.v.Zutphen, Krijtenburg 5
M. Adriaans, Jekschot 4
A.v.d.Heijden, Past.Clercxstraat 10
T.v.Kasteren, Biezendijk 26
J.v.Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18
Op de 2 laatste adressen kunt u het hele jaar kleding
brengen.
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Drie Zijtaartse projecten genomineerd
voor Coöperatiefonds Rabobank.
Door de ledenraad van de Rabobank Uden-Veghel zijn drie
Zijtaartse projecten genomineerd voor een bijdrage uit het
Coöperatiefonds.
De Rabobank stelt jaarlijks een deel van de winst
beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan het
welzijn en de leefbaarheid van de gemeenten die onder de
Rabobank Uden-Veghel vallen. Hiermee toont zij haar
betrokkenheid bij de samenleving. Via het Coöperatiefonds
is geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het
welzijn en de leefbaarheid in de gemeenten Uden, Veghel,
Boekel en de plaats Zeeland. De ledenraad heeft in
september een aantal projecten genomineerd. Alle leden
krijgen in oktober en november de gelegenheid om hun
stem uit te brengen op twee projecten. Zij bepalen zo welke
bijdrage elk genomineerd project ontvangt. Als u lid bent
van de Rabobank Uden-Veghel kunt u ook uw stem
uitbrengen.
De drie genomineerde projecten zijn van Het Dorpshuis, de
JAZ en fanfare St. Cecilia.

Dorpshuis Het Klooster
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verlichting gemonteerd worden. Met deze aanschaf komen
we weer een stap verder in de aankleding van het dorpshuis
en kunnen vele gebruikers de podium zaal gebruiken als
een echt theater.

JAZ
Ieder jaar organiseert de JAZ de Zijtaartse
kindervakantieweek. Een evenement waarbij niet alleen de
kinderen, maar ook alle vrijwilligers en bezoekers een
geweldige en gezellige tijd hebben!
De JAZ vraagt een bijdrage voor een aantal grotere
kostenposten die noodzakelijk zijn om de komende jaren de
kindervakantieweek te kunnen blijven organiseren. Denk
daarbij aan zaken zoals (kindvriendelijk) knutsel- en
bouwmateriaal en materiaal voor de zeskamp, maar ook aan
een computer die nodig is om tijdens de JAZ- dagen
muziek te kunnen draaien. Daarnaast bestaan we volgend
jaar alweer 15 jaar en ook dat willen we voor de kinderen
niet ongemerkt voorbij laten gaan!

Fanfare St. Cecilia
De fanfare heeft een bijdrage gevraagd voor de aanschaf
van instrumenten voor de jeugd. Fanfare St. Cecilia heeft
tien jaar geleden haar jeugdbeleid drastisch omgegooid. In
samenwerking met de basisschool en Mik Kunsteducatie
wordt structureel muziekonderwijs in groep 4, 5 en 6
aangeboden. Daarnaast worden diverse activiteiten en
evenementen georganiseerd om de jeugd in Zijtaart zoveel
mogelijk met (blaas)muziek in aanraking te laten komen.
Niet zonder succes! Het opleidingsorkest is gegroeid tot een
orkest van 30 jonge muzikanten en afgelopen jaar is gestart
met een jeugdslagwerkgroep. Al deze muzikale talentjes
krijgen een muziekinstrument in bruikleen. Door de grote
toestroom van nieuwe leden heeft de vereniging deze niet
meer voorradig en wordt een beroep gedaan op het
Rabobank Coöperatiefonds.

Het Dorpshuis wil graag zgn. Back drops aanschaffen. Dit
zijn zwarte theaterdoeken, welke zijn behandeld
(geïmpregneerd) waardoor deze een brandvertragende
werking krijgen.
Het dorpshuis kan multifunctioneel gebruikt worden, de
podium zaal is ingericht voor dagelijks gebruik zoals
repetitieruimte voor onderdelen van fanfare St. Cecilia,
repetities van koren en toneelvereniging, sportruimte voor
kleine groepen etc. De podiumzaal is uitgevoerd met
lichtbruine houten platen, die de akoestiek van deze ruimte
ten goede doen komen. Voor het dagelijks gebruik voldoen
deze wanden prima en is de kleurstelling passend. Echter
bij gebruik als podium voldoen de wanden niet, ze passen
Alle drie de genomineerden hopen dat u in ieder geval uw
niet in het geheel. Dit betekent dat de wanden “aangekleed” stem uitbrengt. Alle projecten komen ten goede aan de
moeten worden. Om de doeken op te hangen, wordt een
Zijtaartse samenleving. Dus stem!
aluminium frame opgehangen met takels wat omlaag
gebracht kan worden en hierop kunnen doeken en ook
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KBO
AGENDA
maandag 21 oktober 13.30 uur
Filmmiddag: film Intouchables
dinsdag 22 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 22 oktober 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 22 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 22 oktober 14.00 uur Line dansen
woensdag 23 oktober 13.30 uur Kienen
donderdag 24 oktober 12.00 uur Eetpunt
donderdag 24 oktober 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 24 oktober 13.30 uur Kaarten
vrijdag 25 oktober 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 10 okt. 2013:
Jokeren: Mientje Raaijmakers 104 pnt.
Rikken: 1. Jan v.Zutphen
103 pnt.
2. Bert Vissers
59 pnt.
3. Henk v.d.Ven
50 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer - 38 pnt.
Loterij: Wim v.Hoof
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 14 okt.2013:
Jokeren: Maja Rovers
142 pnt.
Rikken: 1. Jaantje v.d.Burgt
97 pnt.
2. Diny v.Heertum
77 pnt.
3. Wim v.Hoof
54 pnt.
4. Leny Henst
50 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Zutphen
91 pnt.
Loterij: Jan v.d.Oever
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Biljarten KBO onderling op 3-10-2013
Rien v.Tiel
28 40 - Frans v.Leuken
Tonn Verbruggen 22 29 - Rien Kemps
Cor v.Zutphen
62 79 - Jan v.d.Oever
Frans v.Leuken
39 50 - Grard v.Eert
Jan v.Uden
18 23 - Wim Kremers
Cor v.Zutphen
62 72 - Wim Kremers
Gerard Oppers
13 14 - Tonn Verbruggen
Jan v.Uden
18 19 - Wim v.d.Sanden
Willy Henst
30 32 - Willy vd.Berkmortel
Piet v.d.Hurk
37 34 - Cor Coppens
Tonnie v.Uden
32 31 - Wim Kremers
Chris v.Helvoirt 19 17 - Jos Claassen
Piet v.d.Hurk
37 29 - Martien v.Zutphen
Biljarten Regionaal
S.teunisse
55
J.Mighels
33
A.Leenders
29
Th.Berkhout
29
S.Bollen
27
Th.Janssen
21
M.Leenders
20
D.Janssen
15

39
35
18
18
26
26
22
52
25
21
26
21
15

38
24
22
19
12
20
24
47
17
14
10
17
10

7 okt. 2013 Nuenen - Zijtaart
28 - Cor v.Zutphen
66
28 - Wim v.d.Sanden
51
32 - Rien Kemps
36
43 - Tonnie v.Uden
29
26 - Willy vd.Berkmortel 24
27 - Rien v.Tiel
23
22 - Cor Coppens
19
12 - Jan v.d.Oever
16

93
34
30
60
33
21
23
18

Regionaal maandag 14 okt 2013 Zijtaart - St.Oedenrode
B
Cor v.Zutphen
66 54 - Ben v. Genugten
32 24
Wim v.d.Sanden
51 48 - Toon v.d.Aa
32 41
Rien Kemps
36 32 - Ad Verbakel
28 40
Frans v.Leuken
36 49 - Piet v/d Vorstenbosch 26 43
Rien v.Tiel
23 38 - Peter de Baaij
26 20
Jos Claassen
22 23 - Noud Pouwels
20 27
Tonn Verbruggen 20 32 - Joke v.Roosmalen 19 28
Martien v.Zutphen 15 21 - Hans Schifters
18 19
Bridge KBO vrije speelmiddag 11 okt 2013
Lijn A
1 Mien v. Asseldonk & Jan v. Helvoirt
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Tiny v. Lieshout & Wim v. Lieshout
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Diny Kanters & Bert Kanters
6 Jo Verhoeven & Hans v.d. Brand
7 Tiny v.d. Steen & Ben v.d. Steen
8 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Mien v. Berkel & Mien Vissers

57,29
56,77
55,73
53,13
52,08
49,48
48,96
48,44
41,67
36,46

Lijn B
1 Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
2 Jo v.d. Burgt & Mies v.d. Burgt
3 Jo v. Boxtel & Marietje v. Schayk
4 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
5 Henk v.d. Linden & Adriaan v.d. Tillart
6 Marietje v.d. Horst & Martien v Cleef
(7) Riet Koevoets & Ad Koevoets
(7) Toon v. Creij & Wim v. Os
9 Piet v. Schayk & Mari v.d. Steen
10 Marietje vd. Wijgert & Harrie vd. Wijgert

58,85
55,73
54,69
52,08
49,48
48,96
47,92
47,92
44,27
40,10
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ZBC.01 Vrije speelavond 8 okt 2013
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Marietje v. Schayk & Toon v. Schaijk
3 Marietje Wijgert & Harry v.d. Wijgert
4 Jo Verhoeven & Hans v.d. Brand
5 Cor Mollen & Piet v Schaijk
6 Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
7 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Mien Vissers & Henk v.d. Linden
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10 Diny Kanters & Bert Kanters
Lijn B
1 Jo de Wit & Hein de Wit
2 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
3 Toos v. Zutven & Noud v. Zutven
4 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
5 Jacqueline Brus & Ad Koevoets
6 Josien vd Berkmortel & Annie vd Berkmortel
7 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders

16 okt. 2013 – 23 okt. 2013

66,67
61,46
55,73
50,52
50,00
48,96
46,88
41,15
39,58
39,06
63,89
56,25
53,47
51,39
47,92
47,22
41,67
38,19
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repetitie. Van 20.00 tot 20.30 uur wordt het
concoursprogramma aan het publiek gepresenteerd in
de kapel van Het Klooster. U bent van harte welkom.
Op zaterdag 26 oktober is het concours in Drachten. De
slagwerkgroep treedt om 11.30 uur op waarna om 15.15
uur de prijsuitreiking is.
De slagwerkgroep gaat met de bus naar Drachten. Als u
belangstelling heeft kunt u voor € 10,00 meerijden met de
bus. Vertrek om 8.30 uur. Verwachte terugkomst 18.00 uur.
U kunt een mailtje sturen naar info@sintceciliazijtaart.nl
voor vrijdag 18 oktober als u mee gaat.

Actiecomit« De Kempkens

Afgelopen keer hebben we geschreven dat we brieven/emails gingen sturen naar de provinciale politiek over de
aanleg van de omleiding N279 bij Veghel. Dat is inmiddels
gebeurd. Een groot aantal mensen hebben ons benaderd, dat
ook zij hun ongenoegen over deze verspilling van
belastingcenten willen uiten en gevraagd naar welk adres ze
kunnen schrijven. Hoe meer aandacht voor dit onderwerp
hoe beter. De partijen in de provinciale politiek zijn VVD,
CDA, SP, PVV, PvdA, D66, Groen Links, 50 Plus, Partij
Dorpsraad op de Bulte
voor de dieren en de Onafhankelijke Statenfractie NoordOp woensdagavond 9 oktober is de dorpsraad in gesprek
Brabant. Je kunt de adressen makkelijk vinden door op
gegaan over de N279 met een flink aantal dorpsgenoten bij www.brabant.nl te klikken op politiek-en-bestuur en daarna
Fam. Van Erp aan de Biezendijk. Gesproken is over nut en op statenleden en fracties te klikken. U kunt dan zelf
noodzaak van deze weg en de mogelijke gevaren voor
beslissen naar welke fractie u wilt schrijven. Naar allemaal
Zijtaart en omgeving. Ook kwamen waardevermindering
kan natuurlijk ook.
van onroerend goed, en mogelijke negatieve gevolgen voor Reageren kan op dekempkens@live.nl
de gezondheid aan bod. Vooral goed om te horen was dat er Actiecomité De Kempkens
in de plannen voor aanleg van deze weg toch scheurtjes
beginnen te ontstaan en dat een aantal provinciale politieke
partijen zich tegen aanleg hebben uitgesproken. Wij danken
de dorpsraad en Fam. Van Erp voor een mooie en
informatieve bijeenkomst.
Buurtvereniging Rond de Bulte.

Voorbereidingen en optredens slagwerkgroep Zijtaart
op weg naar concours.
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia Zijtaart gaat op
zaterdag 26 oktober op concours in Drachten. In
voorbereiding hierop wordt er veel gerepeteerd en een paar
maal een concert gegeven om podiumervaring op te doen.
Sinds september kan de slagwerkgroep gebruik maken van
een vaste ruimte, waardoor er goed gerepeteerd kan worden
en niet elke keer al het slagwerk moet worden klaargezet en
opgeruimd. In voorbereiding op het concours zijn er 2
repetitiedagen gepland. De 1ste was op zondag 15 september
en de 2de is op zondag 20 oktober. Daarnaast heeft de groep
op zaterdag 19 oktober om 19:00 uur een
uitwisselingsconcert in Heeswijk samen met Erp en
Heeswijk in de aula van Gymnasium Bernrode.
In de week voor het concours zijn er extra repetities
gepland op woensdag en vrijdag. Op dinsdag 22 oktober
bent u van harte welkom om naar het
concoursprogramma te komen luisteren tijdens de open
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De halve finale
tussen de kampioen
van de A-klasse
(Mark Verbruggen)
en de kampioen van
de C-klasse (Richard
Verstegen) eindigde
in een overwinning
voor de man uit
Zijtaart. Mark
maakte zijn 110
caramboles in 26
beurten vol, terwijl
Richard maar 22 van
zijn benodigde 56
caramboles had
Meiden VOW in het nieuw!
gescoord. De finale zou dus in ieder geval een Zijtaartse
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat teams
aangelegenheid worden.
gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke
De andere halve finale tussen de kampioenen van de B en D
sponsors. Onlangs is de sponsorcommissie van VOW er in klasse, respectievelijk Cor van den Hurk en Toon van den
geslaagd om voor het meisjes B-team een nieuw drie jarige Oever, werd een veel meer spannende aangelegenheid.
overeenkomst te sluiten met de sponsor, het betreft Kidz & Beide spelers speelden boven hun moyenne en de strijd
Teenz uit Veghel. VOW kent een rijke historie in het
ging gelijk op. Op het eind had Cor maar net 4 caramboles
vrouwenvoetbal, en ook op dit moment hebben we 2 dames tekort en kon Toon van den Oever zich dus gaan opmaken
teams en een vier meisjes jeugdteams, een teken dat
voor de finalestrijd.
vrouwenvoetbal leeft. Het bestuur, de spelers en
De finalestrijd ging dus tussen Mark Verbruggen en Toon
begeleiding waarderen het zeer deze geste van de familie
van den Oever. Toon van den Oever moest 35 caramboles
Vermeulen van Kidz & Teenz om ook de komende jaren
zien te maken en Mark 110. Toon was, naarmate het
hun naam aan dit team te verbinden. Na een dankwoord aan toernooi vorderde, steeds sterker gaan spelen en hield zijn
de familie door VOW, uiteraard vergezeld van een
hoge niveau ook tijdens de finalepartij vast. Mark deed zijn
bloemetje, is het eerste shirt officieel overhandigd.
uiterste best, maar in 20 beurten was de partij beslist en
Op bijgaande foto zien we een tevreden kijkend
mocht Toon van den Oever zich laten huldigen als Veghels
meidenteam met de sponsor.
Kampioen Libre 2013. Toon zal Veghel daarmee volgend
Het bestuur en de spelers met begeleiding van VOW willen jaar vertegenwoordigen bij de strijd om de supercup.
hierbij de familie Vermeulen nogmaals bedanken voor dit
De organisatie kon terugzien op een geslaagd
spontane initiatief.
kampioenschap en kan nu verder met de voorbereidingen
op de Veghelse Kampioenschappen driebanden, die in
december gespeeld zullen gaan worden. Liefhebbers
kunnen zich daarvoor nu al aanmelden via de site van de
organiserende biljartvereniging Krijt Op Tijd.

In de keuken van de optocht

Toon van den Oever uit Zijtaart
Veghels Kampioen Libre 2013
Op vrijdagavond 11 oktober werd de finaleronde gespeeld
om het Veghelse Kampioenschap Libre 2013. Door 60
deelnemers was vanaf 3 oktober gestreden om deze avond
te mogen aantreden. Van de vier overgebleven
titelkandidaten hadden er drie een Zijtaartse komaf. Dit
kerkdorp was dus zeer sterk vertegenwoordigd in de halve
finalestrijd,

Afgelopen week heb je in Zijtaarts Belang kunnen lezen dat
je a.s. zondag kunt komen kijken in de keuken van een
carnavalsoptocht, welke wordt gehouden bij de bouwers
van Kneup en De Dupkes Deze bijenkomst is in de schuur
van Mari Vervoort aan de Heisteeg 8 in Zijtaart en is van
14.00 uur tot 16.00 uur.
Misschien kun je niet en heb je toch iets te vragen aan de
optochtcommissie. Je hebt ideen voor de optocht omtrent
de opbouw/indeling. Je hebt ideen voor andere deelnemers
aan de optocht. Je hebt ruimte en je wilt die beschikbaar
stellen voor deelnemers aan de optocht.
Voor dit alles, maar ook voor andere vragen/opmerkingen
kun je terecht bij Twan van Nunen
(twanvannunen@hotmail.com) en Martien Verbruggen
(m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl). Misschien kunnen we
samen oplossingen bedenken voor eventuele problemen.
Per slot van rekening weten twee mensen meer dan een.
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Voor de wagenbouwers die aan de
optocht in Veghel deelnemen alvast een
opmerking over de breedte van de
wagens. Afgelopen zomer is de
Hoofdstraat in het winkelcentrum
gerenoveerd. Ter hoogte van Duthler is
een verkeerssluis gemaakt met aan beide
zijden opstaande bogen van ongeveer 75
centimeter hoog. De breedte van de sluis
is 3,3 meter. Hou met het bouwen van de
wagen hiermee rekening.
Het duurt nog een hele tijd, maar over 20 weken is het
alweer voorbij.
De optochtcommissie
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Koffieproject voor voedselbanken.

Door de verslechterde economische situatie is het voor
voedselbanken moeilijker om voldoende etenswaren bijeen
te brengen. Wij helpen sinds 2012 de voedselbanken met
het inzamelen van koffie. Hiertoe zijn in o.a. in Eerde en
Zijtaart inzamelpunten ingericht waar iedereen de
mogelijkheid wordt geboden om koffie af te geven. In
Eerde is dat bij Annie van Geffen- van der Meijden,
Valkenbergstraat 4 en in Zijtaart bij Piet van den Tillaart,
Pastoor Clercxstraat 5B. Als er niemand thuis is, mag de
koffie gewoon in de brievenbus worden achtergelaten. Ook
is het mogelijk dat koffie bij u thuis of op het bedrijf wordt
opgehaald. Een telefoontje naar 06 - 535 396 24 is daarvoor
voldoende. Alle ingezamelde koffie komt voor 100% bij de
Voedselbank terecht. Sinds de laatste oproep hebben
diverse mensen hieraan gehoor gegeven. Helaas hebben
Stichting Damiaancentrum
steeds meer mensen onvoldoende financile middelen om
Nederland is gelegen aan de
in hun levensonderhoud te voorzien. Daarom is het
Schijndelseweg 46 te Sint
noodzakelijk dat wij een beroep op uw vrijgevigheid
Oedenrode.
Het Damiaancentrum stelt zich ten blijven doen.
doel mensen een plek te bieden om De mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank zeggen
wij u bij voorbaat hartelijk dank.
elkaar te ontmoeten, samen te
werken en elkaar te inspireren om Namens het Damiaancentrum
Piet van den Tillaart.
er te zijn voor een ander. In de
voetsporen van Damiaan zijn de activiteiten van het
Damiaancentrum gericht op kansarme en kwetsbare
mensen.
We springen in waar nodig en zijn organisaties behulpzaam
bij activiteiten die zij vaak noodgedwongen moeten laten
liggen.

De eerste prijzen zijn verdeeld!
In de maand september hebben de eerste loten in de
VriendenLoterij meegespeeld voor VOW. Had u ook prijs?
De deelnemers die meespelen voor VOW, zorgen ervoor
dat VOW extra inkomsten genereert. 50% Per lot gaat naar
onze club. Dit geld zal besteed worden aan met name de
jeugdactiviteiten binnen de club. Wij willen iedereen die op
deze manier onze club ondersteunt nogmaals enorm
bedanken voor hun deelname.
Wilt u ook kans maken op ««n van de mooie prijzen van de
VriendenLoterij en tegelijkertijd VOW steunen? Natuurlijk
kan dat nog! In de kantine van VOW zijn
deelnameformulieren te verkrijgen. U kunt ook naar de
website van de VriendenLoterij gaan:
www.vriendenloterij.nl.
Het zou fantastisch zijn als nµg meer mensen de jeugd van
VOW gaan steunen door lid te worden van de
VriendenLoterij. Bent u al lid, maar heeft u een ander doel
aangewezen? Dan kunt u dat doel, als u dat wilt, wijzigen
en voortaan meespelen voor VOW. Hiervoor vult u ook een
deelnameformulier in of u belt rechtstreeks naar de
VriendenLoterij: 0900 - 300 1400 (10cpm). De
sponsorcode van VOW is 9979.
Voor meer informatie, vragen of een deelnameformulier
kunt u een mail sturen naar info@vow.nl.
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SPORTAGENDA

Vergeetachtigheid of is er meer
aan de hand?

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 20 oktober, Herselse Hei, pauze in Lierop,
80km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 20 oktober, Herselse Hei, pauze in Lierop,
75 km, vertrek 8.30 uur.
VOW senioren 19 okt 2013
VOW B1
vrij
VOW B2
vrij
VOW C1
uit Vorstenbossche Boys C1
VOW D1
vrij
vrij
VOW E1
vrij
vrij
VOW E2
vrij
vrij
VOW E3
uit
Schijndel/DE Wit E8
VOW F1
vrij
vrij
VOW F2
thuis Rhode F2
10:30u
VOW F3
vrij
vrij
VOW MB1
uit
Herpinia MB1 12:30u
VOW MC1
uit
Nooit Gedacht MC1
VOW MD1
thuis JVC Cuijk MD1
VOW ME1
thuis Margriet ME1 9:30u

13:00u

9:00u

13:00u
11:30u

Let op er is een mogelijkheid dat de KNVB
nog wedstrijden inlast
VOW Senioren 19 OKT 2013
VOW Veteranen
uit DAW Veteranen 17:00u
VOW H1
VRIJ
VOW Senioren 20 OKT 2013
VOW H2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO 7 11:30u
VOW H3
thuis Avanti'31 10 11:00u
VOW H4
VRIJ
VOW VR1
uit
ZSV VR1
10.00u
VOW VR2
uit
Boerdonk VR1 11:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 13 okt 2013
VOW E3
Blauw Geel'38/JUMBO E8
VOW Senioren 12 okt 2013
Sparta '25 Veteranen VOW Veteranen
VOW Senioren 13 okt 2013
SCMH 1
VOW 1 Afgelast
WEC 2 VOW 2 0 - 3
Schijndel/DE WIT 10 VOW 3 0 - 3
VOW 4 SCMH 5
Afgelast
VOW VR1
Toxandria VR1 Afgelast
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1-4
2-1

Mensen hoeven zich nog niet direct zorgen te maken als ze
er achter komen dat iemand in hun omgeving of zijzelf
vergeetachtig worden. Iedereen vergeet wel eens wat en dat
wordt in de regel erger bij het ouder worden. Voor veel
mensen is het echter niet duidelijk waar de grens ligt tussen
vergeetachtigheid en dementie. Om daar meer duidelijkheid
over te geven, organiseren de gemeente Veghel en de
gezamenlijke ouderenbonden twee
informatiebijeenkomsten over dit onderwerp. Op maandag
28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag 7
november van 19.45 tot 21.45 uur zijn alle geïnteresseerden
en belanghebbenden welkom in De Blauwe Kei in Veghel.
De zaal is een half uur van tevoren open. Tijdens beide
bijeenkomsten verzorgt een deskundige op het gebied van
vergeetachtigheid en dementie een presentatie. Er is ook
een panel van professionals aanwezig om vragen van
bezoekers te beantwoorden en Alzheimer Nederland is
aanwezig met een informatiestand. De toegang is gratis en
belangstellenden hoeven zich niet van tevoren aan te
melden.
Steeds meer v mensen krijgen volgens de deskundigen te
maken met dementie. Ofwel omdat ze zelf de ziekte
krijgen, ofwel omdat ze iemand kennen die aan dementie
lijdt of daar voor zorgen. Dementie krijgt tegenwoordig
veel aandacht. Vrijwel dagelijks zie of hoor je iets over
deze nare ziekte. Een gevolg van al die aandacht is, dat
mensen al gauw bang zijn dat zij dementie hebben, ook als
ze gewoon wat verstrooid of vergeetachtig zijn. Voor de
meeste mensen is het niet duidelijk waar de grens ligt
tussen vergeetachtigheid en dementie en waar ze terecht
kunnen met hun vragen. Evenmin weten zij welke risico’s
ze lopen om een vorm van dementie te krijgen. Op deze
vragen krijgen bezoekers van de informatiebijeenkomsten
antwoord van de deskundige en de aanwezige
professionals. Het doel van de bijeenkomsten is om mensen
met beginnende of verergerde verschijnselen van
vergeetachtigheid bijtijds te informeren, ook over. Aan het
einde van de bijeenkomsten is er ook ruimte om de
persoonlijke vragen voor te leggen aan de leden van het
panel. Meer informatie over de bijeenkomsten is te krijgen
bij Esther de Bie, sociaal werker bij Vivaan; telefonisch op
werkdagen op nummer (0413) 36 73 09 of via e-mail:
esther.de.bie@vivaan.nl.
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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
proeftrainingen. Voordat je start met de training moet je je
naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via de
email) aan:
Patrick van Asseldonk
Tel. (0413) 35 56 64
Email: pvasseldonk@home.nl
De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 23 en 30
oktober en 6 november van 18.00 – 19.00 uur.
Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de nieuwe
leden kunnen we na de winterstop eventueel starten met een
F4 (zevental of mini’s).
Voor het trainen van deze groep zijn we ook nog op zoek
naar enthousiaste ouders. Dit is de kans om je zoon of
dochter te gaan trainen. Dus meld je nu ook aan bij de
technisch coördinator van de pupillen:
Twan Gijsbers
Tel. (0413) 35 23 89
Email: twan.en.anja@home.nl
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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LR. Sint Gregorius
Loes van Asseldonk wint twee maal op eigen
bodem
Afgelopen zondag vond de halfjaarlijkse dressuurwedstrijd
voor de paarden plaats aan de Leinse Hoefslag. Het was een
natte dag, maar dat weerhield de meeste ruiters er niet van
om te laten zien wat zij in huis hadden. Zo maakte Loes van
Asseldonk een mooie come back door met haar nieuwe
paard Fitzroy twee keer de klasse B te winnen. Mark van
Asseldonk wist twee winstpunten binnen te halen met zijn
paard Coeur de Lion.
De overige finale uitslagen zijn als volgt:
Klasse B ದ 1ste proef
plaatsing
Loes van Asseldonk
Fitzroy
1ste
Mark van Asseldonk Coeur de Lion 5de

punten
202
180

Klasse B ದ 2de proef
Loes van Asseldonk
Mark van Asseldonk

plaatsing
Fitzroy
1ste
Coeur de Lion 4de

punten
199
186

Zaterdag 14 september te Schijndel:
Springen Klasse Z
plaatsing
Glenn van de Ven
Ziezo
6de

punten
1 balkje

