Najaarsfietstocht
Voor de liefhebbers van fietsen houdt de Evenementengroep Zijtaart op zondag 7
september a.s. haar jaarlijkse najaarsfietstocht. Volgende week volgt een uitgebreide
aankondiging. Als je mee wilt doen, hou deze datum dan alvast vrij.
Evenementengroep Zijtaart

Oogstfeest 2014
Deze zomer hebben we als ZLTO afdeling Veghel de eer om het Oogstfeest van 2014 te
verzorgen. Dit zal plaatsvinden op de binnenplaats van dorpshuis Het Klooster aan de
Pastoor Clercxstraat in Zijtaart op zondag 31 augustus. De aanvang is 10.30 uur.
Het jaar 2014 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot jaar van het agrarisch
familiebedrijf. In dit kader is het thema: ‘Geworteld in een familiebedrijf’.
Tijdens dit oogstfeest willen we met enkele sprekers stilstaan bij de rol die het
familiebedrijf in ons leven speelt. De sprekers vertellen over hun bijzondere keuzes en
ervaringen binnen hun familiebedrijf. Dit alles wordt omlijst met teksten en gedachten, en
aangevuld met muziek en zang van het Africa-Enga koor uit Nistelrode.
Na afloop is er een gezellig samenzijn en kunt u onder het genot van een broodje en een tas
koffie of thee nog even napraten.
Wij hopen u op 31 augustus te mogen begroeten.
Meer info: www.zltoveghel.nl

KERKBERICHTEN
Zondag: 31 augustus 9.30 u. Pater van Delden (N.C.B.-Koor)
Wij gedenken: Gerardus Verhoeven en overl.fam. Verhoeven-van Lankvelt; Rector Harrie
Beex (vanw.verjaardag); Marinus en Sientje van Nunen-van der Burgt; Anna Vervoort-van
Eijndhoven (vanw.verjaardag) Jrgt. Janus en Anna Vervoort-van Eijndhoven; Johan en Jos
Schepers; Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanw.verjaardag)
Mededeling:
1. Zondag 31 augustus a.s. presentatie nieuwe Pastoraal Werker Drs. A.T.M. van der Horst
(Thomas) tijdens de H.Mis van 10.00 uur in de St.Lambertuskerk aan de Markt te Veghel.
Na afloop van deze viering kan iedereen persoonlijk met hem en zijn echtgenote
kennismaken. De kennismaking vindt plaats onder het genot van een kopje koffie of thee.
2. Zondag 31 augustus a.s. wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de MIVA
gehouden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor vervoer- en communicatiemiddelen voor
gehandicapten en albino`s in Uganda en Burkina Faso. Deze collecte wordt van harte bij U
aanbevolen.

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)

(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
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie
tel. (0413) 30 09 50.
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De Gerardus kalender
is van af heden weer te koop bij
Door Peters Biezendijk 31
Met verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze
gewaardeerde vrijwilliger

Jan van Zutphen

Te Koop:
Goed uitziend
drumstel. Ideaal
voor beginnende
drummer.
Voor info bel (06)
524 513 79.

Wij hebben Jan gekend als fijne
vrijwilliger. Hij was sinds 2005 werkzaam
als vrijwilliger op Odendael, waar hij de
gezellige klanken van zijn accordeon
regelmatig liet klinken.

Gevonden: Zwart hemd zonder mouwen op de hoek
bij ZIN, terugte halen bij Raaijmakers Drukwerk

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.

Hartelijk dank voor de enorme
belangstelling en
de vele blijken van medeleven rond het
overlijden van

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers
Odendael
Raad van Bestuur BrabantZorg

Johan van Sleuwen
Een bijzonder woord van dank aan
pastoor Konings, de avondwakegroep,
fanfare Sint Cecilia, het gemengd koor en
het seniorenkoor.
Tot slot een speciaal woord van dank aan
Joachim en Anna voor de goede zorgen de
afgelopen 3,5 jaar.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen van Sleuwen

Het medeleven en de bezoekjes tijdens zijn
ziekte,
de vele prachtige woorden, kaarten en
bloemen bij het afscheid van
Jan van Zutphen
hebben ons diep geraakt.
Voor ons als familie was het van grote
waarde.
Wij willen iedereen hiervoor graag
bedanken.
Onze speciale dank gaat uit naar fanfare St.
Cecilia en Blaaskapel de Boemelaars voor
de mooie muziek tijdens Avondwake en
Uitvaartdienst,
huisartsen Den Biggelaar en Tymstra en
Thuiszorg Pantein voor de goede zorgen.
Tiny v. Zutphen v.d. Pas.
Kinderen en Kleinkinderen.
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Een tuin “door het jaar heen” in het
Onderonsje Zijtaart

In ons maandelijkse Onderonsje komt op maandag 1
september van 10.00 tot 11.00 uur een Zijtaartse
gastspreker. Een hobbyist met meer dan een gemiddelde
kennis en achtergrond van het gebeuren in een tuin rondom
je eigen huis. Al het goede hoef je zeker niet altijd van ver
te halen en wij zijn blij dat Annelies Weterings bereid is
ons te komen vertellen over haar eigen tuin in Zijtaart.
Aan de hand van een leuke fotopresentatie neemt ze ons
mee door het jaar heen en kunnen we zien hoe planten en
bloemen zich in de diverse jaargetijden ontwikkelen. Een
plek hoeft niet persé herkenbaar te zijn, maar sfeer en
kleuren geven ieder seizoen een ander beeld. Een
natuurgebied is vaak een prachtig en intrigerend gebied,
met een grote variatie aan flora en fauna, maar ook een tuin
dichtbij kan dat zeker zijn.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 1 september van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen mee te praten over een tuin door het jaar
heen, samen met andere dorpsgenoten.
Komt u ook?
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KBO
De vervolgcursus iPad begint op vrijdag 12 september om
13.30 uur in het Dorpshuis.
KBO leden die mee willen doen aan een tabletcursus
Android kunnen zich aanmelden bij een van de
bestuursleden en bij voldoende aanmeldingen willen we
als KBO ook daar een opstartcursus voor organiseren in
september/oktober.
AGENDA
Maandag 1 september 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 1 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 1 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 2 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 2 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 3 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 4 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 4 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 4 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 5 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 21 aug. 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaymakers
223 pnt.
Rikken:
1.Maria v.Uden
59 pnt.
2.Mario Vissers
47 pnt.
3.Henk v.d.Linden
44 pnt.
Poedelprijs:
Harrie Rooijakkers
-26 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 25 aug. 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
266 pnt.
Rikken:
1.Karel Bekkers
105 pnt.
2.Pieta v.d.Hurk
70 pnt.
Poedelprijs:
Wim v.Hoof
-37 pnt.
Loterij:
Harrie Rooijakkers

Bibliotheekpunt Zijtaart Dorpshuis
'Het Klooster' openingstijden: ͒
Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Donderdagmiddag

13.45 - 15.15 uur͒
18.00 - 19.00 uur͒
13.15 - 14.30 uur
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
insektenwandeling
Er zijn ontzettend veel mooie
natuurgebieden waar verschillende planten
en dieren te vinden zijn. Zondag 31
augustus trekken we er ook weer op uit om
van de natuur te genieten. Deze keer letten we vooral op
insecten, vlinders, spinnen en vooral bijen. Daarvoor gaan
we naar familie Roelofs in Zijtaart. Hun tuin is een paradijs
is voor hun bijenvolk.
Dat moet wat later dan normaal omdat insecten nu eenmaal
geen “ochtend dieren” zijn, ze moeten eerst opwarmen om
in actie te komen. We vertrekken om 10:00 uur met de
fiets vanaf Het Klooster.

Cursus EHBO bij Kinderen.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Gezondheidszorg
Veghel bij voldoende deelname een cursus EHBO bij
kinderen. Een cursus speciaal voor ouders, verzorgers,
grootouders, oppas enz.
Het is voor een oppas een geruststelling als je op een
verantwoorde manier de eerste handelingen kunt verrichten
bij diverse ongevallen die kinderen betreffen.
Aandachtpunten zijn: bloedingen, kneuzingen, botbreuken,
brandwonden, vergiftigingen, reanimeren, enz.
De cursusdata in 2014 zijn: woensdag 1-8-15 en 29
oktober. Aanvang cursus: 20.00 uur.
De herhalingsles voor cursisten van 2013 is op
dinsdagavond 30 september om 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel.
De cursisten betalen € 25,00 voor de gehele cursus,

inclusief cursusboek. Een certificaat van het Oranje Kruis
kost € 15,00. De meerkosten van deze cursus worden
betaald door de Stichting Gezondheidszorg te Veghel.
Docent van deze cursus is mevrouw Hanny van Teeffelen.
U kunt zich aanmelden bij:
Anny van den Hurk-Verhoeven
Telefoon (0413) 36 31 87
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 31 augustus, Juvenaat, pauze in St. Agatha,
90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 31 augustus, Juvenaat, pauze in St. Agatha,
80 km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd

Woensdag 27 aug 2014

A1
uit
Festilent A2
19:30
Zaterdag 30 aug 2014
A1
uit
ELI A1 14:30
A2
uit
Mariahout A2 14:30
C1
thuis Schijndel/DE WIT C2 13:00
D1
uit
Boskant D1
11:30
D2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO D9
E1
uit
Mariahout E1G 10:30
E2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO E10
F1
uit
Mariahout F1G 10:00
F2
thuis Venhorst F2 10:30
F3
thuis Nijnsel/TVE Reclame F2
MB1 uit
Rhode MB1
14:30
MB2 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MB1
MD1 thuis Scmh MD1
12:30
MD2 uit
FC de Rakt MD2
10:30
ME1 uit
DVG ME1
10:30

11:30
9:30

10:30
13:00

VOW Senioren Bekerprogramma:
Donderdag 28 aug 2014
VOW H2
thuis Nooit Gedacht 2
VOW VR1
uit
RKVV KeldonkVR1
Zaterdag 30 aug 2014
VOW Veteranen
thuis Mierlohout
VOW H1
uit
Handel 1
18:00u
Zondag 31 aug 2014
VOW H2
thuis Nulandia 4
10:00u
VOW H3
uit
Blauw Geel'38/JUMBO 15
VOW VR1
thuis WEC VR1
11:30u

18:45u
19:30u
16:30u

10:00u
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Kennismakingsochtend
nieuwe leden
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.
Op zaterdag 30 augustus is er van 9.00
tot 12.30 uur de mogelijkheid voor
ouders en nieuwe leden om kennis te
maken met VOW. Onder het genot
van een kopje koffie en ranja voor de
kinderen zal er door iemand van het
jeugdbestuur uitgelegd worden wat
nieuwe leden en ouders o.a. kunnen
verwachten van VOW.
Tot a.s. zaterdag.
Jeugdbestuur VOW

EXCURSIE IVN VLEERMUIZEN,
VLIEGENDE ZOOGDIEREN
Zaterdag 30 augustus 20.00 uur –
22.00 uur
Natuurvereniging IVN Veghel houdt in het kader van de
Europese Nacht van de Vleermuis op zaterdag 30 augustus
een avondexcursie in de kom van Veghel. Start is om 20.00
uur op het Stadhuisplein van Veghel en eindigt rond 22.00
uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De
excursie begint met een korte inleiding; vervolgens wordt
o.l.v. natuurgids Gerard van Leiden gezocht naar het
mysterieuze zoogdier.
Bij gunstig weer zullen ongetwijfeld vleermuizen gezien en
gehoord worden, jagend op insecten. In Nederland komen
21 soorten voor, waarvan 10 soorten min of meer talrijk.
Twee soorten komen vrijwel overal in Nederland voor: de
Dwergvleermuis en de Laatvlieger. De grootte is per soort
zeer verschillend. In Veghel komen behalve de eerder
genoemde soorten ook de Water- en Grootoorvleermuis
voor. Met een beetje geluk zullen we zeker kennismaken
met enkele van deze soorten. Vleermuizen oriënteren zich
op een zeer bijzondere wijze. Ze stoten korte, hoge piepjes
uit die voor mensen onhoorbaar zijn. Daarom wordt bij de
excursie een batdetector gebruikt zodat u de geluiden wel
kunt horen. Tijdens de excursie komen allerlei zaken aan de
orde zoals de bijzondere leefwijze, voedsel, “zien met de
oren”, winterslaap, kraamkolonies en vleermuizen in en
rondom uw woning. Meer informatie
www.nachtvandevleermuis.nl of www.ivn-veghel.nl en
Gerard van Leiden, tel. (06) 220 826 34.
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VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN LIBRE
2014
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19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
prijsuitreiking.
Supporters en bezoekers zijn op deze avond van harte
welkom.

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 18 september.
Het kampioenschap libre 2014 zal dit jaar in een nog korter
tijdsbestek gespeeld gaan worden en voor het eerst ook
doordeweeks overdag. Van 11 tot en met 17 oktober a.s. zal
het kampioenschap gespeeld gaan worden in de zaal van het
clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Poulewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 11, zondag
12 en woensdag 15 oktober, kruisfinales op donderdag 16
oktober en tenslotte op vrijdag 17 oktober de finaleavond.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd".
Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente
Veghel en de leden van biljartvereniging Krijt Op Tijd. De
organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsors “Reclame-adviesbureau Verwegen
Communicatie BV” en “Van Herwaarden interieurs”.
Op de foto staan van links naar rechts: Martin
Inschrijving is mogelijk tot woensdag 18 september.
Verhagen, Toon vd Oever, Hein v Dijk, Ruud Cissen,
Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse John vd Heuvel, Geert Brugmans en Jan Kerkhof.
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
kampioen te komen.
Er kan worden ingeschreven via de website: www.krijt-optijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De
Stapperij" of bij Joep van Creij, tel. (06) 105 853 10.
Inleveradressen: De Bunders 3 of Vensestraat 13.
De kampioen zal in 2015 Veghel mogen
vertegenwoordigen in de strijd om de Supercup.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen tel. 35 35 45.

Supercup biljarten 2014
Op zaterdag 30 augustus a.s. vindt in Ter Aa in Erp de 7e
editie plaats van de Lunenburg Administratie- en
Advieskantoor Supercup biljarten 2014. De Supercup is een
strijd tussen de plaatselijke libre kampioenen biljarten uit
de gemeente Veghel. Zij gaan op deze avond de strijd met
elkaar aan met als inzet de titel “Kampioen der
Kampioenen”.
Aan deze 7e editie doen 7 kampioenen mee, waaronder 2
deelnemers uit Zijtaart. Ruud Cissen (88 caramboles) mag
als Zijtaarts kampioen deelnemen en Toon vd Oever (38
caramboles) is afgelopen jaar Veghels biljartkampioen
geworden en mag daarom voor Veghel deelnemen. We
hopen dat ze a.s. zaterdag hoge ogen gaan gooien. De
overige deelnemers zijn: Martin Verhagen (60 caramboles)
uit Eerde; Jan Kerkhof (72 car.) uit Keldonk; Geert
Brugmans (52 car.) uit Boerdonk; Hein v Dijk (52 car.) uit
Erp; John vd Heuvel (120 car.) uit Mariaheide.
Er wordt gespeeld met een handicap, waardoor voor alle
spelers de kansen gelijk zijn. Verwacht wordt dat het
evenals de voorgaande keren, ook nu een spannende
aangelegenheid gaat worden. Voor Ruud Cissen en Geert
Brugmans is het de 2e keer dat ze deel mogen nemen, maar
ook zij hebben zich nog geen “Kampioen der Kampioenen”
mogen noemen.
Om 19.15 uur is de officiële opening met het voorstellen
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
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lachen-gieren-brullen, vooral als men een borrel op heeft.
Weer andere families zijn ingetogen, praten rustig, je weet
alleen dat er een feestje is omdat je zoveel auto’s en fietsen
ziet staan. Anders zou je niks merken.
En hoe deze families zich uiterlijk ook aan je tonen,
luidruchtig of stil, dat zegt niets over de contacten die goed
of slecht kunnen zijn. TV-programma’s zoals Het
Familiediner moeten er soms aan te pas komen om families
weer tot elkaar te brengen. Maar met vechtscheidingen, die
aan de orde van de dag lijken, gaat het er niet beter op
worden. Kinderen komen niet meer bij hun ouders en dan
zien de ouders ook hun kleinkinderen niet meer.
Soms is er iets gezegd, heeft men zich ergens mee bemoeid
(vaak met de beste bedoelingen). In andere gezinnen was
het altijd al ingewikkeld om met elkaar op een redelijke
manier om te gaan.
Je hebt ook mensen die van nature wantrouwend en jaloers
aangelegd zijn. Ze hebben het gevoel altijd minder
aandacht/minder spullen te krijgen dan de rest. Vaak komt
men bij mij en zegt men dan: dat is helemaal niet waar!!
Maar in zijn/haar beleving is het wél waar.
Helaas is het niet altijd mogelijk om dit soort onderlinge
problemen op te lossen. Daarom is voorkomen misschien
wel nog belangrijker. Daarvoor is communicatie belangrijk:
op een vriendelijke manier grenzen aangeven, uitleg geven
ook als er niet om gevraagd wordt, positief of neutraal
woordgebruik.

Interpunctie
Familiebanden: sterk en soms toch ook breekbaar
In sommige families lijkt het altijd heibel….er wordt
geschreeuwd en gevloekt dat je ervan schrikt. Ook feestjes
zijn luidruchtig, er worden heftige discussies gevoerd en er
wordt op tafel geslagen. Bij andere families is het vooral

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

- Wat je kunt doen in de mate, die je zelf wenst.
- Een sport, die bewezen heeft meer spieren te kunnen
laten gebruiken dan bij de meeste andere sporten.
- Ook als teamsport gedaan wordt in competitieverband.
Bij de clinic doe je, onder begeleiding van de clubtrainer,
een aantal oefeningen, spelvormen en wedstrijdjes, zodat je
Op woensdag 17 september 2014 houdt TV Zijtaart van op verschillende manieren kennis kunt maken met tennis.
Wil je hier graag bij zijn? Doe dan onderstaand strookje
18.30 u tot 20.00 u een tennisclinic voor senioren en
vóór woensdag 10 september in de bus bij het
junioren. Iedereen uit Zijtaart en omgeving is welkom en
tennispark of meld je aan via info@tvzijtaart.nl
kan zo kennismaken met de tennissport. Ook volwassenen
Het is handig als je zelf een racket mee kunt brengen.
en kinderen, die al lid zijn, kunnen meedoen.
Alleen als je zelf echt bij niemand een racket kunt lenen en
- Tennis is een boeiende sport ,waar je je hele leven van
er zelf geen hebt, hebben we een beperkt aantal rackets
kunt genieten.
beschikbaar.
- Waar je al met slechts 1 partner vooruit kunt om het te
beoefenen.
hierlangs afknippen

Voor- en achternaam: _____________________________________________________
Leeftijd:
Nieuw lid

___

jaar
:

ja/nee

In bezit van racket : ja/nee
( aankruisen ,wat van toepassing is)

Wanneer?
31 aug.
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Breng je eigengemaakte BBQ mee. Er zijn vleespakketten in het café verkrijgbaar.
Natuurlijk bij Kleijngeld…

Hoelaat ?
Vanaf 17:00
uur
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