NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Op zondag 7 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar
jaarlijkse najaarsfietstocht. Het is de Evenementengroep weer gelukt een leuke en
verrassende tocht van zo’n 40 kilometer uit te zetten.
De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi
weer. De deelname staat voor iedereen open.
Er is een wijziging ten opzicht van voorgaande jaren. De kosten voor deelname zijn
verhoogd naar € 2,50 per persoon, maar daar staat tegenover dat alles gratis is wat
tijdens de tocht wordt aangeboden. Dit zijn de versnaperingen bij de twee kleine
pauzes, maar ook de koffie en fris bij de grote pauze. Bij de tweede kleine pauze
ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid
is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
De deelnemers kunnen zich inschrijven bij ’t Dorpskaffee aan de Pastoor
Clercxstraat 31 in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op
zondagmiddag 7 september a.s.
Evenementengroep Zijtaart

KERKBERICHTEN
Zondag: 7 september 9:30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken:
Overl.oud. Rooijakkers-van Lankvelt en overl.fam.leden; Noud van Asseldonk
(vanw.verjaardag); Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Jan van de
Ven en zoon Rob (nms. Kath.Bond van Ouderen);

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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strikken.
In
2013
bracht
Mark
van
de
Veerdonk
het publiek
BELANGETJES
in de “Zijtaartse theaterzaal” aan het lachen. Nu is het de
beurt aan komiek Andy Marcelissen.
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
Andy Marcelissen is een humorist in hart en nieren. Dat
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
heeft hij bewezen als tonprater, tv-weerman Henk
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Huppelschoten en als Dichter des Larielands. De
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
combinatie van dit alles heeft geleid tot zijn eerste
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
theaterprogramma “Dichter bij het volk”.
Inmiddels zijn ruim meer dan de helft van de
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt toegangskaarten, als warme broodjes over de toonbank
gegaan. Voor degene die deze avond graag wil bijwonen én
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
nog geen toegangskaart heeft, zijn er nog kaarten te koop
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie
bij het UITpunt te Veghel, Hetty’s Dorpswinkel te Zijtaart
tel. (0413) 30 09 50.
en in het Dorpshuis zelf. De toegangskaarten kosten € 15,00
per persoon, inclusief één consumptie.
Voor meer informatie mail naar andy@zijtaart.nl.

Ruud,
proficiat met het winnen
van de supercup.
We zijn trots op je.
De Cissies.

Dorpshuis Zijtaart 3 jaar gevestigd
in MFA het Klooster
Eind oktober is het Dorpshuis van Zijtaart alweer drie jaar
gevestigd in MFA het Klooster. Om dit heuglijke feit te
vieren brengt het Dorpshuis op vrijdag 24 oktober een
avondvullend theaterprogramma. Op deze avond maakt
entertainer Andy Marcelissen uit
Raamsdonksveer zijn debuut op
het Zijtaartse toneel met zijn
one-man-theaterprogramma
“Dichter bij het volk”.
Sinds de opening op de nieuwe
locatie streeft het Dorpshuis er
naar om elk najaar een culturele
activiteit te brengen voor de
Zijtaartse gemeenschap.
Eerder, in 2012, wist het
Dorpshuis de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers te

Ruitersport Zijtaart - Lieke Blokx ook
succesvol in hogere klasse
In het weekend van 23 augustus had Lieke Blokx haar
debuut in de klasse L2. Met haar pony Lizzy startte ze
tweemaal en werd meteen eerste en tweede! Hierbij
behaalde ze twee winstpunten. Dat is weer knap gedaan!
Op zaterdag 13 september worden weer de Zijtaartse
kampioenschappen dressuur gehouden op oefenterrein “De
Leinse Hoefslag.” Er wordt dan weer gestreden om de
enige echte Cor Coppens Wisselbokaal! Leden van
ponyclub De Reigertjes, van rijvereniging St. Gregorius,
maar ook andere belangstellenden kunnen deelnemen.
Aanvang ± 13.00 uur, afhankelijk van het aantal
deelnemers. Je hoeft geen startkaart te hebben om te mogen
deelnemen.
Wil je meedoen, geef je dan uiterlijk 5 september op bij Jan
Willem Gottenbos (pcdereigertjes@gmail.com; pony’s) of
bij Ellen van Asseldonk
(sintgregorius_zijtaart@hotmail.com; paarden). Deelname
aan de wedstrijd is gratis!
Aan het einde van de middag is er een overkamping,
waarna ’s avonds de Zijtaartse kampioen bekend gemaakt
wordt.
Voor de ponyruiters wordt er ook een behendigheidsproef
uitgezet. Hiervoor hoeft niet vooraf aangemeld te worden.
Hierbij wordt er gestreden om de Iris bokaal als
aanmoedigingsprijs.
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te
maken
dat
onze
gemeenschap
op
niveau
blijft. Met de
Pastorale Kerngroep vraagt
inzet van de vele vrijwilligers is het mogelijk om een
nieuwe vrijwilligers
geloofsgemeenschap leefbaar te houden. Zonder gelovige
Samen op weg gaan en blijven rondom de Lambertustoren uitstraling is een kerk geen lang leven beschoren, is er geen
van Zijtaart. Een jaar na de fusie van de Franciscusparochie eigen identiteit. Zonder gelovige, geïnspireerde parochianen
in Veghel met haar negen geloofgemeenschappen, gaan wij verdort de kerk. Het is duidelijk dat we niet op de oude voet
als Pastorale kerngroep onder de toren van Zijtaart, de
verder kunnen gaan. Ook religie en kerk zijn een kind van
toekomst vol vertrouwen tegemoet.
de tijd. Missionair zullen we samen, pastoraal team en
Aan het woord Toon Tielemans die samen met José van
vrijwilligers, moeten zoeken naar wegen die de
Tiel en Christien van Helvoirt de pastorale kerngroep in
ontwikkeling mens van de 21e eeuw aanspreken en die
Zijtaart leidt. Wie zijn wij en wat doen wij? Met het
tegemoet komen aan zijn zoektocht naar antwoorden op
doorlopen van een 2 jaarlijkse cursus “groeien in geloof,
levens- en geloofsvragen.
geloof in groeien” die Tielemans volgde in het
Met de komst van de nieuwe pastorale medewerker de heer
vormingscentrum Sint-Jans centrum in ‘s-Hertogenbosch,
Thomas van der Horst, die onze gemeenschap komt bijstaan
willen wij alle vrijwilligers van de werkgroepen in onze
in vitaliteit en spiritualiteit en ondersteuning biedt aan de
gemeenschap goed ondersteunen en begeleiden in het
werkgroepen, zien wij de toekomst met vertrouwen
uitvoeren van hun taken. Hierbij wordt advies aangeboden tegemoet. Mensen die zich willen inzetten voor de
door het Pastoraal team vanuit Veghel waar om de 6 weken gemeenschap als vrijwilliger, kunnen zich opgeven bij
een vergadering plaatsvindt voor alle negen
Toon Tielemans, tel. (06) 102 931 40 en zij mogen in
gemeenschappen. Na een jaar van inleiding is naar voren
overleg aangeven wat ze willen betekenen voor de
gekomen dat in de toekomst elke gemeenschap zijn eigen
geloofsgemeenschap.
werkzaamheden in en rondom de kerk zelf mag invullen
naar de richtlijnen van het Bisdom. Om te beginnen is er
Met vriendelijke groet,
een stappenplan opgesteld voor het plaatsen van een aantal Pastorale Kerngroep
vrijwilligers die wij in de toekomst nodig hebben voor
José van Tiel
verschillende werkzaamheden in onze geloofgemeenschap. Christien van Helvoirt
In een vergadering van alle werkgroepen heeft de
Toon Tielemans
Vormselwerkgroep te kennen gegeven met alle leden te
willen stoppen. Vele jaren heeft hun werkgroep bijdrage
Prikpost in Zijtaart.
geleverd aan de gemeenschap, waar wij respect voor
hebben. Met het vertrek van deze werkgroep doen wij een
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
beroep op de inwoners van onze geloofsgemeenschap om
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
zich beschikbaar te stellen, om de lege plekken in de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
diverse werkgroepen op te vullen in de toekomst. In het
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
bijzonder richten wij ons tot de ouders van kinderen die in
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
de komende jaren het Vormsel doen om een nieuwe
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
werkgroep samen te stellen, met de steun van de
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
vertrekkende leden van de werkgroep, die bereid zijn de
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
nieuwe werkgroep te ondersteunen. Bij het opstellen van
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
een werkplan dat in november wordt aangeboden aan het
bisdom, zou het fijn zijn als wij beschikken over voldoende zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
vrijwilligers .
trombose@bernhoven.nl
Het streven van de pastorale kerngroep is om het mogelijk
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nalatigheid
van
deze
aanleg
tot
een
minimaal
resultaat leidt.
In gesprek met de wethouder……..
Niet achteraf nog even iets doen, maar vooraf aanplanten
van een stevige groene strook. Ons verzoek is als
Op 14 augustus is een delegatie van onze Dorpsraad op
begrijpelijk ontvangen, maar er wordt nog geen definitieve
gesprek geweest bij wethouder Jan Goijaarts, waarin vooral
uitspraak over gedaan.
de volgende 2 onderwerpen aan bod zijn gekomen:
Indertijd is door de vorige wethouder aangegeven dat hij de
-de stand van zaken mogelijke ombuiging N279
mogelijkheid van de doorvoerweg over De Kempkens
-de situatie van de ontwikkeling van bedrijventerrein De
(i.p.v. langs de zijrand ter hoogte van de Biezendijk) zeker
Kempkens.
meeneemt in de verdere uitwerking; voor de huidige
Met dit artikel doen we verslag van onze bevindingen uit
wethouder was dit nieuw!
dit gesprek.
Na de wisseling van de wacht in de gemeenteraad en het
college van B&W was er hoop op gewijzigde inzichten op
de genoemde onderwerpen. In de plannen voor een
ombuiging van de N279 hebben wij geconstateerd dat het
nieuwe college helaas hetzelfde standpunt inneemt als het
vorige. Als nut en noodzaak in een nieuwe MKBA
aangetoond worden en positief blijken, zullen de plannen
doorgang vinden.
Het alternatieve plan dat indertijd gezamenlijk door de
Dorpsraden van Eerde, Keldonk, Zijtaart en ZTLO is
ingediend (betreft aanpassingen aan bestaande
infrastructuur en geen nieuwe wegen) is door de provincie
niet meegenomen om verder te onderzoeken. Een zeer
gedegen, kostenbeperkende oplossing, bedacht door
inwoners van het betreffende gebied, wordt terzijde
geschoven. En dit gebeurt dan in het tijdperk van
burgerparticipatie dat de gemeente hoog in het vaandel wil
zetten!
Het gesprek met de wethouder heeft voor ons geen
positieve inzichten opgeleverd. Wel hebben wij nogmaals
duidelijk gemaakt dat de plannen voor de ombuiging van de
N279 tussen de bedrijventerreinen en ons dorp voor de
omgeving en voor de leefbaarheid van Zijtaart grote
nadelige gevolgen hebben. Wij verwachten een toename
van problemen door concentratie en omlegging van het
verkeer en de bijbehorende milieuproblematiek. Wij zullen
ons standpunt en de zorgen over de situatie van ons dorp
blijven inbrengen en toelichten daar waar mogelijk is en
waar wij dat noodzakelijk vinden. Wij zijn als Dorpsraad
niet in een positie om meer te kunnen doen, maar we
blijven de ontwikkelingen alert volgen en zullen daar tijdig
op reageren.
Bij het tweede onderwerp over het zogenaamde Foodpark
hebben we al vrij snel kunnen merken dat de term Foodpark
erg misleidend is. We schatten in dat de gemeente de
bedrijvenkavels uitgeeft aan elke ondernemer die zich
meldt. Ondanks de dichte bevolking in Brabant gaat de
gemeente weer een open gebied inrichten met
bedrijventerrein, dat ten koste gaat van landbouw en natuur.
Daarnaast zijn we van mening dat op bestaande terreinen
nog ruime mogelijkheden zijn voor bedrijven.
Toch zet de gemeente door met de ontwikkeling van
bedrijventerrein De Kempkens. Een heikel punt daarbij is
de aanleg van een overgangszone van het vooral agrarische
buitengebied (Biezendijk en verder) naar het toekomstig
bedrijventerrein. Al enkele jaren verzoeken wij de
gemeente om als eerste de aanleg van een groene
bufferzone te realiseren alvorens er ook maar één
bedrijvenkavel wordt uitgegeven. De ervaring bij
industrieterrein Doornhoek heeft aangegeven dat

Gedeputeerde Staten zou op 2 september een besluit nemen
over het concept voorkeursalternatief N279. Daarna kunnen
via de stuurgroepleden reacties worden ingebracht ter
voorbereiding van het provinciaal inpassingsplan dat
volgend voorjaar ter inspraak komt te liggen. Zeer recent is
bekend gemaakt dat het besluit niet op 2 september a.s.
genomen wordt; in de verdere planning worden data
daardoor weer opgeschoven.
In feite overheerst bij ons de teleurstelling over de kans om
de dreiging voor Zijtaart ongedaan te krijgen. Helaas zijn
we daarin op dit moment nog geen stap verder;
hoofdzakelijk vanwege de onduidelijkheid over de
standpunten van diverse andere betrokkenen (rijk,
provincie, betrokken gemeenten, stuurgroep) en over de
voortgang van de ontwikkelingen.
We blijven alert op de situatie, we zullen melding doen van
nieuwe feiten zodra die bij ons bekend zijn en we zullen
ons beraden om onze problematiek in concrete aandacht te
brengen bij de plaatselijke politiek. Wordt vervolgd.
Dorpsraad Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 8 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 8 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 9 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 9 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 9 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 10 september 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 11 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 11 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 11 september 13.00 uur: Competitie
biljarten
Vrijdag 12 september 13.30 uur: Bridgen

Nooit verwacht en toch gekomen,
Wij dachten,…. die trouwen alleen
in hun dromen !!
MATHIEU en LINDA
Gefeliciteerd Officieel Altijd
Samen !!
De GOAS !!

OP 1 OKTOBER a.s. IN TER AA IN ERP.
AANVANG 19.45 UUR.
KOSTEN € 5,00 p.p. INCL. KOFFIE/THEE.
KAARTVERKOOP DINSDAG 9
SEPTEMBER
VAN 10.30 TOT 11.00 UUR IN HET
DORPSHUIS

KAARTEN
Uitslagen kaartmiddag op maandag 1 sept. 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers 92 pnt.
Rikken: 1.Mieke v.Boxmeer
78 pnt.
2.Jan v.Zutphen
62 pnt.
3.Bert Vissers
43 pnt.
Poedelprijs: Karel Bekkers
-73 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
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KBO 29 aug. 2014
Lijn A
1
Manus Berkelmans & Jos Sanders
62,01
2
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
56,25
3
Piet Thijssens & Riek Rijkers
56,11
4
Bert Kanters & Diny Kanters
54,93
5
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
54,31
6
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
53,19
(7) Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor
51,74
(7) Mien Verhoeven & Mien Vissers
51,74
9
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
50,69
10
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
48,26
11
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 46,18
12
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
43,75
13
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort 42,71
14
Toon v. Creij & Wim v. Os
40,63
15
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven 37,50
Lijn B
1
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 66,67
2
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
63,75
3
Cor Mollen & Adriaan v.d. Tillart
56,67
4
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
55,42
5
Ad Koevoets & Riet Koevoets
55,00
6
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
53,75
7
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
50,83
8
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen 49,58
9
José van Kempen & Fien Rooijakkers
47,92
10
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
40,83
11
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
39,58
12
Jo v. Boxtel & Fien v. Boxmeer
39,17
13
Tijn v.d. Tillaart & Mientje v.d. Tillaart 30,83

De hele maand september
een mooie actie:
Bij elke buitenband
een gratis schwalbe binnenband
ter waarde van € 6,90
bij de fietsenwinkel Zijtaart

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag - Woensdag - Donderdag en
Vrijdag geopend van 13.00- 21.00 uur
Zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00
uur
Zondag gesloten
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Bridge Zijtaartse Bridge Club 2001
Lijn A
1
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
2
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
3
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
4
Bert Kanters & Diny Kanters
5
Jan Rijkers & Mien Verhoeven
(6) Mari v.d. Steen & Ria Swinkels
(6) Anneke Jans & Maria Pepers
8
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
9
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Lijn B
1
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
2
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3
Mientje v.d. Tillaart & Maria Rooijakkers
4
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6
7
Joke Petit & Maria Rijken
8
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
9
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
10
Clasien Nolle & Trudy Smulders

68,33
57,50
55,83
54,17
49,17
45,00
45,00
42,36
36,11
58,07
55,10
54,69
53,23
51,30
50,52
50,36
48,70
45,05
32,97

Vrijdag 5 september:
start spellenavonden:
vanaf 19.00u.
Van harte nodigen wij iedereen uit
om op de eerste vrijdagavond van
september (5 sept.) spannende
gezelschapsspellen te komen spelen
in de grote zaal van “Het Klooster”. Elkaar weer zien,
samen een nieuw of bekend spel spelen, sfeer maken en met
een goed gevoel weer naar huis: het was weer goed! Dat is
het doel van de spellenavonden.
Spellengroep “Zes!” staat weer klaar voor de spelers, jong
en oud! Behalve organiseren, verzorgen wij ook informatie
over spellen, adviseren we en spelen enthousiast mee. Dat
zijn de sterke punten van onze werkgroep. De vele spellen
die klaargezet zijn, vragen natuurlijk wel om deelnemers:
dus, kom met vrienden en vriendinnen, buurtgenoten of
familie langs voor een geweldige spelervaring!
Entree gratis.
Deze keer kunnen we meteen goed starten. We hopen op
een mooi aantal medespelers. Daarom hebben we de deuren
opengezet, de spellen speelklaar gemaakt, heffen geen
entree en hopen dat allen - vanaf 12 jaar - deze unieke
gelegenheid zullen aangrijpen om eens goed los te gaan met
bijvoorbeeld Keezen, Kolonisten, Ticket to ride, Clans,
Varkentje wassen, Bokken schieten, Set! en zo veel andere,
bijzonder leuke spellen!
De gratis toegang is mogelijk gemaakt door de geweldige
ondersteuning van onze twee hoofdsponsoren: het
communicatie bedrijf “Zin!” en (nieuw) Machinaal
Timmerbedrijf V.d. Linden; onze hartelijke dank daarvoor
uiteraard.
Graag tot ziens op 5 september, aanvang 19.00 uur en
daarna vrije inloop. De avond duurt tot 23.00 uur.
Werkgroep Zes! van EGZ.
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Woensdag 1 oktober 2014
een bijzondere en mooie dag naar
Den Bosch

Excursie Den Bosch
Traditiegetrouw opent de werkgroep Vorming en
Toerusting het jaar met een excursie. Zo gingen wij het
afgelopen jaar naar Roermond en het Cuypershuis. Nu
willen wij op 1 oktober, bij het begin van de Mariamaand,
een bezoek brengen aan Den Bosch.

Programma
09.15 uur:
Vertrek per touringcar vanaf het
Stadhuisplein in Veghel naar De Parade in Den Bosch
10.00 uur:
Ontvangst met koffie of thee en een plakje
cake
10.30 uur:
Rondleiding Sint-Jan, met een bezoek aan
museum De Bouwloods
12.00 uur:
Lunch op eigen gelegenheid en voor eigen
rekening
14.00 uur:
Cultuur-historische wandeling van 1,5 uur
door het eeuwenoude stadscentrum, onder
leiding van een gids
Of, naar uw keuze: (wilt u uw keuze aangeven bij de
aanmelding)
14.00 uur:
Vaartocht op de Binnendieze door het
historische centrum, onder leiding van een
schippergids
15.30 uur:
Een glaasje ter afsluiting (aan De Parade)
16.15 uur:
Vertrek met de touringcar vanaf De Parade,
terug naar het Stadhuisplein in Veghel
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Aanmelden
Jan en Ine Rietbergen, tel. (0413) 36 56 16.
jan.rietbergen@ziggo.nl

E-mail:

Betaling
Deelname aan de excursie hebben wij bijzonder laag willen
en kunnen houden: € 22,50 per persoon. Wilt u dit bedrag
bij uw aanmelding overmaken op rekeningnummer NL95
RABO 0153 3912 35.

Sint-Jans Kathedraal en museum De Bouwloods
Omstreeks 1220 begonnen de Bosschenaren met de bouw
van een eigen kerk, de eerste Sint-Jan. Het is een bakstenen
kerkje in Romaanse stijl. In 1380 wordt begonnen met de
bouw van de gotische Sint-Jan, naar een ontwerp van
Willem van Kessel. De Sint-Jan weerspiegelt de lotgevallen
van ’s-Hertogenbosch. Welvaart en tegenspoed. Oorlog en
vrede. Vroomheid en Beeldenstorm. Brand en herstel. De
geschiedenis van de kerk kent zowel hoogtepunten als
dieptepunten.
De Sint-Jans Kathedraal is met recht één van de meest
interessante gebouwen van West-Europa.

Historische stadswandeling
Tijdens deze wandeling loopt u met een stadsgids door het
eeuwenoude stadscentrum van Den Bosch. U ziet de stad
zoals u deze nog niet eerder zag en komt veel te weten aan
interessante zaken.

Rondvaart Binnendieze
Een rondvaart door en onder Den Bosch. U vaart op de
rivier de Binnendieze door smalle watersteegjes en onder
historische panden en pleinen van Den Bosch. Den Bosch is
als vestingstad omgeven door water. Varend op de
Binnendieze krijgt u de stad op een heel speciale manier te
zien.

De Supercup
Afgelopen zaterdag 30 augustus is in Ter Aa in Erp
gestreden om de Supercup. Dit is de jaarlijkse wedstrijd
tussen alle biljartkampioenen van de gemeente Veghel.
Uiteindelijk ben ik, Ruud Cissen, als winnaar uit de strijd
gekomen. Zo werd aan mij de titel ‘kampioen der
kampioenen’ toegedicht.
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij (en ook
Toon van de Oever als kampioen van Veghel) is wezen
aanmoedigen. De belangstelling was groot en er waren veel
mensen uit ons mooie Zijtaart. Na Martien Verbruggen en
Hans van Erp ben ik nu de derde Zijtaartse winnaar van de
Supercup, die nu zeven edities telt. Dat gegeven en de grote
belangstelling geven aan dat ons dorp toch echt hét
biljartdorp is van de gemeente Veghel!
Iedereen nogmaals bedankt en ik zou zeggen: zorg dat je dit
jaar ook mee strijdt om de titel Zijtaarts Kampioen tijdens
de Zijtaartse biljartkampioenschappen, die eind oktober van
start gaan. Volgend jaar zal de Supercup in Zaal Kleijngeld
worden gehouden, dus een extra motivatie om dit jaar de
Zijtaartse kampioenschappen te winnen. Biljart je nog niet,
maar wil je het wel leren, vergeet dan vooral niet naar de
Dienstenveiling te gaan in november. Waarschijnlijk
worden daar biljartlessen aangeboden..
Groetjes van een trotse kampioen.
Ruud Cissen
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SPORTAGENDA

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 7 september, Grote
Peel, pauze in Meijel, 90 km, vertrek
8.30 uur.
Dames: zondag 7 september, Grote
Peel, pauze in Meijel, 80 km, vertrek
8.30 uur

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd Woensdag 3.sept. 2014
A1
uit
Festilent A2
VOW Jeugd zaterdag 6 Sept. 2014
A1
thuis Nijnsel/TVE Reclame
A1
14:30u
A2
thuis Rhode A4
C1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO C2
D1
thuis Mariahout D1
D2
uit
Gemert D7
E1
thuis ELI E1G
E2
uit
Mariahout E2G
F1
thuis ELI F1G
F2
uit
Gemert F8
F3
uit
Mariahout F4G
MB1 thuis Irene MB1
MB2 uit
Erp MB1
MD1 thuis Irene MD1
MD2 thuis Margriet MD1
ME1 thuis Vorstenbossche Boys ME1

19:30u

14:30u
13:00u
13:00u
11:45u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
10:00u
14:30u
14:45u
12:30u
11:00u
9:30u

VOW Veteranen 6 sept 2014

VOW Vet
thuis Gemert
16:30u
VOW Senioren 7 sept 2014
VOW H1
uit
NLC'03 1
14:30u
VOW H2
thuis UDI'19/Beter Bed 7 11:30u
VOW H3
uit
Avanti'31 VE1
9:30u
VOW VR1 uit
Erp VR1
10:00u
De bekerwedstrijd van VOW 1 tegen Sparta’25 die
afgelopen dinsdag is
afgelast wordt nu
gespeeld op:
DINSDAG 9
SEPTEMBER
om 20:00 UUR
OP Sportpark
’t Heereind
in BEEK EN DONK

3 sept. – 10 sept. 2014
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Nieuwe sponsor voor
VOW-veteranen!
Een goed gebruik binnen de
voetbalsport is dat teams gesponsord
worden en ook bij VOW kennen we
zulke sponsors. Onlangs is het
bestuur er in geslaagd om voor de
veteranen van VOW een nieuwe
sponsor te vinden, het betreft
Raadhage Makelaardij uit Veghel,
met als directie Jan-Pieter van den Hurk uit Zijtaart.

Aangezien JanPieter aangaf zelf
wel weer wat meer
te willen voetballen,
was een balletje snel
opgeworpen en zijn
we snel tot een
overeenkomst gekomen. Het bestuur is blij met de
driejarige overeenkomst en de veteranen zijn zeer te
spreken over deze leuke geste, bleek bij de overdracht van
de tenues. Na een dankwoord door de voorzitter van de
sponsorcommissie Cor v/d Aa aan Jan-Pieter en Hélène van
den Hurk ,uiteraard vergezeld van bloemen, is het eerste
shirt officieel overhandigd (zie foto).
Aansluitend is er een teamfoto gemaakt waar links ook JanPieter en Hélène van den Hurk op staan. Het bestuur en de
Veteranen van VOW willen Raadhage Makelaardij
nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief. Bedankt.

3 sept. – 10 sept. 2014
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Ruud Cissen winnaar Supercup 2014
Afgelopen zaterdag is Ruud Cissen uit Zijtaart winnaar
geworden van de Lunenburg Administratie- en
Advieskantoor Supercup biljarten 2014. In de finale wist hij
in 21 beurten Martin Verhagen (Eerde) te verslaan. De
Supercup is een jaarlijkse strijd tussen de plaatselijke libre
kampioenen biljarten uit de gemeente Veghel.
In de finale leek Ruud (88 caramboles) oppermachtig te
zijn. Met een serie van 11 caramboles in de openingsbeurt
en series van 24 en 11 caramboles in de 6e en 7e beurt,
stond Martin Verhagen (60 caramboles) na 7 beurten al 663 achter en leek het een hele korte finale te worden. Echter
een finale is pas gespeeld als de laatste caramboles is
gemaakt. In de 12 daaropvolgende beurten wist Ruud
slechts 10 caramboles te maken. Martin bracht in die
beurten zijn achterstand terug tot 44-73 en de spanning was
daarmee weer volledig terug. Ruud wist zich echter in de
20e beurt met een serie van 12 caramboles te herpakken en
de 21 beurt de laatste caramboles te maken. Ruud is met
zijn 24 jaar de jongste winnaar van de supercup.
Een spannende wedstrijd was ook de halve finale tussen
Martin Verhagen en John vd Heuvel (120 caramboles). De
normale wedstrijd eindigde in remise, waardoor er een
verlenging nodig was. Hierin moest Martin 15 caramboles
maken en John 30 caramboles. De aanvangsstoot werd door
Martin gemist. John leek in zijn beurt voor een stunt te
zorgen door zijn 30 caramboles in één beurt te maken. Na
21 beurten maakte hij echter een foutje door te missen en
Martin een hele goeie aanvangsstoot te geven. Martin
profiteerde daar voor de volle 100% van, want zijn 15
caramboles wist hij wel in de daaropvolgende beurt te
maken en daarmee ging hij door naar de finale.
De belangstelling in Ter Aa in Erp voor de 7e editie van de
supercup was zeer groot. Met een toeschouwersaantal van
ver boven de 100 kan de organisatie terugkijken op een
bijzonder goed geslaagde editie. In de afgelopen 7 jaren
heeft de supercup alle plaatsen in de gemeente Veghel
aangedaan. Volgend jaar strijkt de supercup weer neer in de
plaats waar het 7 jaar geleden is begonnen. Op zaterdag 29
augustus 2015 is zaal Kleijngeld in Zijtaart dan het
strijdtoneel.
Op de foto: Pierre Lunenburg (sponsor), Martin Verhagen
(verliezend finalist), Ruud Cissen (winnaar 2014 ), Gijs
Stapelbroek (winnaar 2013)

Kunstcursus: Eten en drinken in de
kunst.
Van grotbewoner tot maanreiziger.
Eten en drinken is onze eerste levensbehoefte. Geen wonder
dat voedsel en drank ook zo’n grote rol speelt in de kunst.
Maar, hoe is de beleving, hoe de uitdrukking en welke
symboliek zou er schuil kunnen gaan achter zo’n alledaagse
uitbeelding?
Over deze en veel andere vragen, gaat de nieuwe cursus
kunstbeschouwing en – geschiedenis van Ton Rietbergen.
Op heldere en goed volgbare wijze worden talloze
beroemde kunstwerken besproken die binnen het thema
vallen. Van Eyck, Da Vinci, Rembrandt, Steen, Delacroix,
Courbet, Renoir, Mondriaan, Dali en zovele anderen
hebben werken gemaakt met voedsel als onderwerp.
Tijdens de cursus wordt als het ware een wandeling door
het werk gemaakt, waarbij allerlei aspecten aan de orde
komen. Het unieke is dat ook de toehoorders hun aandeel
kunnen leveren: ieders visie is anders en zorgt voor een
levendig beeld tijdens de zitting. Door de betrekkelijk
kleine groepen komt ieders inbreng goed tot zijn recht.
De cursus bestaat uit 6 delen van elk 2 en een half uur
(inclusief pauze), om de 14 dagen. De eerste begint op 15
sept.(St-Oedenrode 20.00u), 17 sept. Zijtaart(20.00.u) en 18
sept. (09.00u.Zijtaart) 18 sept. (13.30 Uden.) Deze 6 delen
kunnen ook deels gevolgd worden: elke lezing is een apart
geheel. De cursus wordt afgesloten met een excursie
(vrijblijvend) naar een beroemd museum in België,
Duitsland of Nederland.
Grijp deze kans!
Deze eerste cursus is deel 1 van de
10-delige serie met thema’s van
uiteenlopende aard,(o.a.macht,
natuur, liefde, feest, man, vrouw,
architectuur, muziek) gaandeweg met
groot succes en enthousiasme
gevolgd. Het streven is de complete
serie nog éénmaal te verzorgen: grijp
daarom deze – mogelijk laatste kans om op een originele en
ontspannen manier nader kennis te
maken met boeiende kunstuitingen!
Verdere inlichtingen: mail:
ton.rietbergen@hotmail.com
Of tel. 0413 367627.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 47

3 sept. – 10 sept. 2014
pagina 11
Meer
informatie
over
Operatie
Market
Garden
vindt u via:
Wegafsluitingen Operatie Market
www.omg2014.nl
Garden
Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de
In september 2014 is het 70 jaar geleden dat de bevrijding
gemeente Veghel: info@veghel.nl / tel. 14 04 13.
van Zuid-Nederland begon met ‘Operatie Market Garden’.
Dit wordt grootschalig herdacht met een groot aantal
Wat is dementie en hoe stel je dit vast?
bijzondere herdenkingsactiviteiten. Eén van deze
Op dinsdag 16 september wordt vanaf 19.30 uur in het
activiteiten is een herdenkingstocht van ca. 400 historische
Alzheimercafé in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat in
militaire voertuigen.
Uden uitleg gegeven over de ziekte dementie en hoe de
Herdenkingstocht
diagnose wordt gesteld op een geheugenpoli.
De stoet komt op zondag 14 september vanuit Eindhoven in
Bij dementie denken we vaak aan de ziekte van Alzheimer,
het centrum van Veghel aan. Vervolgens gaat de colonne
maar dementie is de verzamelnaam waar verschillende
naar het basecamp aan de Corridor in Veghel voor een
ziektebeelden onder vallen. De ziekte van Alzheimer is het
verblijf van een week. Op zaterdag 20 september vertrekt
meest voorkomende ziektebeeld. Mevrouw Dijkshoorn,
deze colonne weer vanuit Veghel richting Nijmegen.
klinisch geriater bij de GGZ Uden/Veghel zal de bezoekers
Bereikbaarheid:
van het Alzheimercafé informeren over de ziektebeelden
Voor een veilige passage van deze 8 km lange stoet en om
die we dementie noemen en hoe we de symptomen kunnen
de bereikbaarheid van de hulpdiensten te kunnen
herkennen. Zij zal ook ingaan op het verschil met normale
waarborgen, wordt de route van deze historische colonne
vergeetachtigheid. Veel mensen blijven lang rondlopen met
afgesloten voor verkeer. Dit betekent dat delen van Veghel
zorgen omtrent hun geheugen. Wat te doen als er sprake is
tijdelijk onbereikbaar zijn per auto. De locaties langs de
van een dergelijk niet-pluisgevoel? Hoe ver staat het met
route zijn wel te voet of per fiets te bereiken.
onderzoek naar behandelmogelijkheden van dementie? Is
Wegafsluitingen:
dementie te behandelen? Dit zijn vragen die in het eerste
Op zondag 14 september 2014 van ca. 15.30 uur tot 18.00
deel van de avond beantwoord worden.
uur worden de hierna genoemde wegen afgesloten voor
Daarna vertelt Alex Maas, sociaal psychiatrisch
verkeer: Corridor, Rembrandtlaan, Sluisstraat, Hoogstraat,
verpleegkundige van GGZ Uden/Veghel over de werkwijze
Markt, Deken van Miertstraat, Molenstraat, Bolkenplein,
van de geheugenpoli. Hoe verloopt het onderzoek en hoe
Meijerijstraat, Stadhuisplein, Rembrandtlaan, Corridor en
stelt men daar vast of er sprake is van dementie? Voor de
Heiligt.
bezoekers van het Alzheimercafé is er alle gelegenheid tot
Op zaterdag 20 september 2014 van ca. 06.30 uur tot 09.30
het stellen van vragen. Het belooft een interessante avond te
uur geldt dat voor:
worden. Niet alleen voor mensen met dementie en hun
Heiligt, Corridor, Rembrandtlaan, Udenseweg, Voorhei,
naasten, maar ook voor professionals die in hun werk met
Pastoor van Haarenstraat en Corridor (Uden).
dementie te maken hebben. Het Alzheimercafé is elke derde
Meer informatie:
dinsdag van de maand gratis toegankelijk voor iedereen die
De meest actuele informatie omtrent deze wegafsluitingen
iets met dementie heeft.
wordt geplaatst op www.veghel.nl/omg2014.
- 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
Op woensdag 17 september 2014 houdt TV Zijtaart van wedstrijdjes, zodat je op verschillende manieren kennis
kunt maken met tennis.
18.30 u tot 20.00 u een tennisclinic voor senioren en
Wil je hier graag bij zijn? Doe dan onderstaand strookje
junioren. Iedereen uit Zijtaart en omgeving is welkom en
kan zo kennismaken met de tennissport. Ook volwassenen
vóór woensdag 10 september in de bus bij het
tennispark of meld je aan via info@tvzijtaart.nl
en kinderen, die al lid zijn, kunnen meedoen.
- Tennis is een boeiende sport ,waar je je hele leven van
Het is handig als je zelf een racket mee kunt brengen.
kunt genieten.
Alleen als je zelf echt bij niemand een racket kunt lenen en
- Waar je al met slechts 1 partner vooruit kunt om het te
er zelf geen hebt, hebben we een beperkt aantal rackets
beoefenen.
beschikbaar.
- Wat je kunt doen in de mate, die je zelf wenst.
hierlangs afknippen

Voor- en achternaam: _____________________________________________________
Leeftijd:
Nieuw lid

___

jaar
:

ja/nee

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