Zijtaart is maandag 15 september 2014 in de prijzen gevallen.
En niet zo maar eentje, want het is De Brabantse Stijlprijs van de provincie NoordBrabant.
Die heeft de gemeente Veghel gewonnen voor de herontwikkeling van het
dorpscentrum.
Want Zijtaart is het beste voorbeeld van openbare ruimte die herkenbaar Brabants
is en die op een Brabantse manier tot stand is gekomen.
Daarom wordt er op zaterdag 27 september tussen 19 en 21 uur door de provincie
een feestje georganiseerd in het klooster in Zijtaart.
Meer informatie leest u volgende week in dit blad.

Wat een mooie beloning! Zijtaart proficiat!
De Brabantse Stijlprijs toegekend aan de ontwikkeling van het centrum van ons dorp
gekoppeld aan de enthousiaste inzet van de direct betrokkenen.
Natuurlijk zijn we hier allemaal erg trots op en samen met ons natuurlijk ook de gemeente
Veghel om deze prijs binnen te halen.
Er komt nog meer publicatie hierover, maar nu meteen na de bekendmaking afgelopen
maandagmiddag deze korte reactie van ons.
De prijs is een erkenning voor de inzet, het enthousiasme, voor de uitstraling die wij hier in
ons kleine dorp samen positief uitdragen over dat mooie bezit van een fantastische
multifunctionele accommodatie
in een bijzondere dorpskern. Laten we er met z’n allen trots op zijn en ervan genieten!
Voor heel ons dorp: proficiat!
Dorpsraad Zijtaart.

KERKBERICHTEN
Zondag: 21 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor
Wij gedenken:
Hans van Zoggel en overl.familieleden; Overl.oud. Adriaan en Anna van DommelenThijssen; Jrgt. Dien Cissen-van Zutphen; Gerard en Ìlse Kremers-Ludwig (nms.Kath.Bond
van Ouderen); Bert Adriaans, overl.oud. Adriaans-van den Hurk en overl.familieleden;
Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien; Chris Ketelaars
(vanw.verjaardag); Harrie van Berkel.
Doop: 11.30 u. Jurre: zoon van Maik en Karin van Lankvelt-van den Hurk.

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.
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:
0413-300950.
Gezocht: tuinman/ klusjesman voor minimaal 2 uur in de
week. Bij interesse graag briefje in de bus met naam en
telefoonnummer. Ria van Zutphen, Corsica 7, Zijtaart
Te Koop Vinking grasmaaier MB555S Benzinemotor met
aandrijving 0413-352263

Verandering van de openingstijd
bibliotheek Zijtaart
De bibliotheek in het Klooster / dorpshuis in Zijtaart is
vanaf oktober 2014 niet meer open op de
donderdagmiddag, maar op de donderdagavond. De
openingstijd wordt dan van 18.00 uur tot 19.00 uur en
de middagopening van 13.15uur tot 14.30 uur komt te
vervallen.
Æ Deze verandering gaat in op donderdag 2 oktober.
We hopen met deze nieuwe openingstijd de leden te
gerieven die vaak boeken reserveren en die
donderdagmiddag niet in de gelegenheid zijn om ze op
te halen.
De openingstijden vanaf 2 oktober zijn als volgt:
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur

Kerstmarkt Zijtaart
Zaterdag 13 december a.s. is het weer zover:
Het Klooster van Zijtaart zal geheel in het
teken staan van Kerst. Voor de 3e keer wordt
de kerstmarkt gehouden van 14.00 tot 20.00
uur, zowel binnen als buiten. Zoals u gewend
bent, zullen er weer mooie artikelen en
producten aangeboden worden.
Het is nog mogelijk om een kraam te huren.
Voor belangstelling: neem contact op met
Maria van Eert via eertvertraten@hotmail.com
of tel. (06) 419 734 94.

“Week van de Opvoeding”.
Van 6 tot 12 oktober 2014 is de “Week van de
Opvoeding”. Het thema van dit jaar is “Ik tel tot tien”.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
“CJGgeeftantwoord” organiseert in deze week
meerdere activiteiten met dit thema in diverse
gemeenten. Op de website
www.cjggeeftantwoord.nl vindt u
uitgebreide informatie over deze activiteiten.
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De jaarlijkse collecte van de
Evenementengroep Zijtaart (EGZ)
wordt verplaatst naar de laatste week
van september en eerste week van
oktober .
U bent vast op de hoogte van de jaarlijkse collecte van de
EGZ, die steeds net voor Sinterklaas plaats vond. De
opbrengst van deze collecte kwam vooral ten goede aan de
intocht van Sinterklaas, waardoor deze voor een redelijke
prijs georganiseerd kon worden. Het resterende deel werd
ingezet om andere activiteiten gratis of voor slechts een
kleine bijdrage mogelijk te maken.
Dit jaar heeft de EGZ er voor gekozen om de jaarlijkse
collecte naar voren te halen. Om u een goed beeld te geven
van wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap
organiseert, zetten we onze activiteiten een keer uitgebreid
voor u onder elkaar, zodat u weet waaraan uw donatie
wordt besteed.
Deze week het eerste deel: met daarin de
kerstboomverbranding, koningsdag, de dodenherdenking,
de kermis, de dorpszeskamp en de zomerwandeltochten.
Volgende week het tweede deel, met daarin de JAZ dagen,
de najaarsfietstocht, de intocht van Sint Nicolaas, de
winterwandeltocht, de BYTZ jongerenactiviteiten en de
ZES gezelschapsspellenavonden.
In september volgt onze huis-aan-huis collecte. Onze
vrijwilligers kunnen bij u langs komen vanaf zaterdag 27
september tot en met zaterdag 4 oktober
Kerstboomverbranding
De kerstboomverbranding is het eerste evenement van het
jaar. De jeugd van Zijtaart ontvangt lotjes voor de door hen
ingezamelde kerstbomen. Alle bomen worden opgestapeld
op het terrein bij de rijhal. De avond begint met de loterij
voor de kinderen, waarna onder begeleiding van de
brandweer de kerstbomenstapel in brand gestoken wordt.
Jaarlijkse een indrukwekkend schouwspel onder het genot
van een door de EGZ aangeboden beker warme
chocolademelk.
Koningsdag
Iedere Koningsdag wordt geopend met een kleurrijke stoet
fietsen, die door de kinderen van de basisschool zelf zijn
versierd. Na een korte route door het centrum, eindigt de
stoet op het dorpsplein, waar al diverse spellen staan
opgesteld. Wanneer iedereen gearriveerd is, wordt
begonnen met de spelletjesmiddag. Aan het eind van de
middag krijgt ieder kind een leuke attentie mee naar huis.
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Dodenherdenking
Jaarlijks werden begin mei de soldaten herdacht die bij
Zijtaart gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dit gebeurde samen met de oud-strijders bij het monument
voor de slachtoffers aan de Zuid-Willemsvaart. Na het
onlangs overlijden van de laatste oud-strijder, wordt door
de EGZ gezocht naar een nieuwe passende invulling van de
Dodenherdenking.
Kermis
Elke vierde zaterdag van mei verzorgt de EGZ de Zijtaartse
kermis. Op zaterdag wordt de kermis door de EGZ geopend
met twee vrijkaartjes voor de kinderen en gratis koffie voor
de ouders. Tijdens dit vierdaagse evenement staan er
diverse attracties opgesteld op het dorpsplein. Hier kan
iedereen uit zijn dak gaan in een leuke attractie voor elke
leeftijd, terwijl anderen genieten van een oliebol of een
visje.
Dorpszeskamp
De dag voor Zijtaart Biedt Meer is er een spectaculaire
dorpszeskamp/dorpsspel. Hier kunnen deelnemers vanaf 13
jaar op een gezellige en sportieve manier met elkaar de
strijd aan gaan. De joker die ze inzetten, elk jaar rond een
ander thema, wordt door de teams zelf gemaakt en levert de
nodige extra punten op voor de strijd. Dit alles wordt in de
avond afgesloten met een geweldig coachspel en een
gezellig feest, waar iedereen met elkaar de dag nog eens
kan doornemen.
Zomerwandeltochten
In de eerste week van de zomervakantie zet de EGZ
wandeltochten uit. Tijdens deze drie dagen kunt u elke dag
genieten van een wandeling door de mooie landelijke
omgeving van ons dorp. Bij de pauzeplaats biedt de EGZ u
fruit en wat te drinken aan. De routes zijn zo uitgezet dat er
gekozen kan worden tussen een lengte van 5 km of van 10
km. Beide routes lopen in elkaar over en starten en eindigen
op hetzelfde punt.
Evenementengroep Zijtaart
De EGZ is een groep Zijtaartse vrijwilligers die zich inzet
voor de gehele Zijtaartse gemeenschap. Door Zijtaart, voor
Zijtaart dus eigenlijk. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar het internet: http://www.zijtaart.nl/EGZ.html
Hier is meer informatie over de EGZ en haar activiteiten te
vinden.
Uiteraard zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, voor het mede organiseren van een of
meerdere van de genoemde activiteiten. Mocht u meer
informatie willen, spreek een van ons dan eens aan of
reageer via EGZ@zijtaart.nl.
Wij zien u op ieder moment en/of uw bijdrage in
september/oktober graag tegemoet.
Gegroet en bij voorbaat bedankt, namens de EGZ leden
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KBO
AGENDA
Maandag 22 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 22 september 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 23 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 23 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 23 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 23 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 24 september 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 25 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 25 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 25 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 26 september 13.30 uur: Bridgen

Bijarten KBO onderling 11 sept 2014
Jan v.Uden
Jan de Wit
Tonn Verbruggen
Piet v.d.Hurk
Gerard Oppers
Tonnie v.Uden
Tonnie v.Uden
Rien Kemps
Martien vZutphen
Cor v.Zutphen

17
30
22
38
12
31
31
34
14
61

26
43
28
38
13
34
29
28
11
37

-

Frans v.Leuken
Cor Coppens
Rien v.Tiel
Jan v.Uden

42
21
28
17
Willy vd.Berkmortel 25
Chris v.Helvoirt 19
Johan v.Zutphen 18
Chris v.Helvoirt 19
Cor v.Zutphen
61
Jan Rijkers
16

46
27
24
16
23
15
8
14
41
10

KBO Zijtaart toont La vita è bella!
De “R” is weer in de maand en dat betekent dat we het
filmseizoen weer opstarten voor de KBOleden. We hebben ervoor gekozen om mee
te gaan in de herdenking van Market
Garden en voor een film te kiezen die op
indrukwekkende wijze een beeld geeft van
het leven tijdens de oorlog.
De Joodse Italiaan Guido Orefice
(Roberto Benigni) wordt verliefd op
de knappe Dora, met wie hij trouwt
en een kind krijgt. Wanneer de
Tweede Wereldoorlog uitbreekt,
worden Guido, zijn vrouw en zoontje
gevangen genomen en getransporteerd naar een
concentratiekamp. Om het leven in deze hel op aarde wat
draaglijker te maken en zijn zoontje voor de gruwelijke
realiteit te beschermen, houdt Guido zijn zoontje voor dat
alles één groot spel is. De film gaat over de liefde van een
vader voor zijn zoon, die zover gaat dat de vader voor zijn
zoon een schijnwereld creëert binnen het concentratiekamp
om de ware ellende te verhullen. Dit is op een ontroerende
en aangrijpende manier verfilmd, waarbij optimisme en
creativiteit het winnen van het kwaad.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 22 september 2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

Kath.Bond van Ouderen
Afd. Zijtaart
Extra oproep om alsnog naar de
Internationale Dag van de Ouderen te kunnen!
De organisatie heeft ons door gegeven dat er nog een
beperkt aantal kaarten zijn teruggekomen en dat wij die als
KBO Afd. Zijtaart mogen verkopen.
Wie nog belangstelling heeft, kan zich melden bij Cor van
der Aa, tel. 36 68 58.
De Dag van de Ouderen wordt gehouden op 1 oktober 2015
in Ter Aa in Erp.
De kaarten kosten € 5,00 per stuk en op=op. Een gezellig
onderhoudend avondje is verzekerd.
Wil je nog kaarten, meld je voor zaterdagmiddag 20
september a.s.
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Bridge KBO 12 september 2014-09-16
Lijn A
1
(2)
(2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Piet Thijssens & Riek Rijkers 67,08
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
55,83
Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,83
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort 50,83
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
50,42
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
49,58
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
48,33
Cees v. Hout & Riet v. Hout 47,08
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
45,42
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
44,58
Harrie Lucius & Nelleke Stolk 43,33
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout 41,67

Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
63,65
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart 61,74
Ad Koevoets & Riet Koevoets 59,97
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst 58,23
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
54,76
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk 52,01
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen 51,63
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
50,35
Tonny Rijkers & Mieke Toebast
45,14
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer 44,17
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk 43,51
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
42,81
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk 39,69
José van Kempen & Fien Rooijakkers 32,36

‘Muziek vergeet je niet’
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Regio viert Wereld Alzheimer Dag
in Veghel met ‘muzikaal feestje’
op zondag 21 september
Het moet vooral een feestje worden. Een muzikaal feestje
welteverstaan. In het kader van Wereld Alzheimer Dag
(WAD) houden ‘Dementievriendelijke gemeente’ (DVG)
Veghel en Alzheimer Nederland afdeling Uden-Veghel op
zondag 21 september de muziekmiddag ‘Muziek vergeet je
niet!’ in de popzaal van de CHV aan de Noordkade in
Veghel. Medewerking wordt verleend door
Muziekvereniging Frisselstein. De gratis toegankelijke
middag is bedoeld voor iedereen uit de regio die het thema
een warm hart toedraagt.
Op en rond 21 september wordt wereldwijd aandacht
gevraagd voor de ziekte dementie en de impact daarvan op
alle betrokkenen. Als themalied voor WAD 2014 koos
Alzheimer Nederland voor het bijzondere nummer van
Ramses Shaffy ‘Wij zullen doorgaan’. Dit lied is
toepasselijk omdat Alzheimer Nederland doorgaat tot er een
oplossing is voor de ziekte dementie. Muziek blijkt immers
een sleutel te zijn tot een wereld aan herinneringen. Een
paar tonen van een liedje zijn vaak al genoeg om gevoelens
en herinneringen op te roepen. Muziek kan helpen bij het
omgaan met dementie
Afdelingsvoorzitter Fer van Campen vond bij de Veghelse
muziekvereniging Frisselstein enthousiast gehoor om
samen met DVG en Alzheimer Nederland mee te denken
hier een mooie invulling aan te geven. Het resultaat is een
muzikale middag waaraan drie orkesten van Frisselstein
meewerken: het Groot Harmonieorkest, het Opstaporkest en
orkest Eigenwijs. Het muzikale programma wordt
afgewisseld met gedichten door Miriam Storck, stadsdichter
van Veghel.
De komende jaren zal het aantal mensen met dementie flink
toenemen. De verwachting is dat in de gemeente Veghel in
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2020 circa 700 mensen een vorm van dementie hebben en
dat circa 2000 mensen mantelzorger zijn voor een naaste
met dementie. “Daarom wil de gemeente Veghel een
dementievriendelijke gemeente zijn. Het ideaal is dat
mensen met dementie en hun families een zo normaal
mogelijk leven kunnen leiden en kunnen meedoen, zo lang
als dat mogelijk is. Dat vraagt om een positieve benadering
van iedereen in onze Veghelse samenleving," aldus Fer van
Campen.
‘Muziek vergeet je niet’ is op zondag 21 september van
14.00 tot 17.00 uur in de Popzaal in CHV Noordkade aan
de NCB-laan 52 A in Veghel. De zaal gaat open om 13.00
uur (vol is vol). Toegang is gratis.

Ontmoeting voor mantelzorgers in
Hotel Udens Duyn
Op donderdag 2 oktober a.s. organiseert De
Mantelzorgwinkel van
13.30 uur tot 15.00 uur een ontspannende en informatieve
ontmoeting voor mantelzorgers bij Hotel Udens Duyn aan
de Annaboulevard 6 in Uden.
Tijdens deze ontmoeting krijgt u een rondleiding door en
uitleg over het zorghotel. Verder wordt er door de
consulenten informatie gegeven over de wijziging van het
mantelzorgcompliment welke ingaat per 1 januari 2015 en
kunt u daar vragen over stellen.
En onder het genot van een kopje koffie of thee krijgt u de
gelegenheid om met elkaar en de consulenten van De
Mantelzorgwinkel te praten.
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 21 september, De Kempen, pauze in
Hoogeloon, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 21 september, De Vesting, pauze in Grave,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames & Heren: zaterdag 20 september, Weekend.
VOW Jeugd 20 sept 2014
A1
thuis Sparta'25 A2 14:30u
A2
uit
Mariahout A2 14:30u
C1
uit
Sparta'25 C3 13:00u
D1
thuis SCMH D1
13:00u
D2
uit
Boekel Sport D6G
10:30u
E1
thuis Sparta'25 E2 9:30u
E2
thuis Sparta'25 E5 9:30u
F1
thuis Erp F2 10:30u
F2
uit
Erp F4 10:30u
F3
uit
Mariahout F4G 10:00u
MB1 thuis Gemert MB1 14:30u
MB2 uit
Erp MB1
14:45u
MD1 uit
FC de Rakt MD1
10:30u
MD2 thuis Blauw Geel'38/JUMBO MD1 11:00u
ME1 uit
Blauw Geel'38/JUMBO ME1 9:15u
VOW veteranen 20sept 2014
VOW thuis UDI '19
16.30u
VOW Senioren 21 sept 2014
VOW H1
uit
Nijnsel/TVE Reclame 1 14.30u
VOW H2
uit
Avesteyn 3
12.00u
VOW H3
thuis Rhode 7
11.00u
VOW H4
uit
Erp 7
12.00u
VOW VR1
Uitgesteld
VOW VR2
thuis FC de Rakt VR1
10.00u

Bent u mantelzorger uit gemeente Boekel, Landerd, Uden
SPORTUITSLAGEN
of Veghel?
Dan bent u op donderdag 2 oktober a.s. van 13.30 uur tot VOW veteranen 13 sept 2014
15.00 uur van harte welkom bij Hotel Udens Duyn aan de Boekelsport
VOW 0 – 4
Annaboulevard 6 in Uden.
VOW Senioren 14 sept 2014
VOW 1 Ollandia 1
1-2
DVG 3 VOW 2 1 - 0
Meld u zich vooraf wel even aan bij De
VOW 3 RKVV Keldonk 4
4-0
Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of
VOW 4 WHV 3 0 - 9
per telefoon: 0413-33 47 80.
Prinses Irene VR2
VOW VR1
1-2
Gemert VR2 VOW VR2
uitgesteld
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Grote Clubactie komt weer naar
Zijtaart
Ook dit jaar zal fanfare St.Cecilia deelnemen aan de Grote
Clubactie. De Grote Clubactie is een organisatie die het
Nederlandse verenigingsleven financieel steunen. Maar
liefst 80% van de verkochte loten gaat direct naar de
clubkas van de vereniging. Zo kunnen wij weer nieuwe
instrumenten aanschaffen, opleidingen verzorgen en
deelnemen aan diverse wedstrijden en optredens.
Hoe werkt de Grote Clubactie?
De Grote Clubactie organiseert elk jaar een landelijke
loterij met fantastische prijzen. De hoofdprijs is €
100.000,00 en de tweede prijs is een Volkswagen Up.
Verder zijn er vele andere prijzen te winnen. Jeugdleden
van fanfare St.Cecilia zullen vanaf 22 september huis-aanhuis komen om loten te verkopen en daarna t/m 15
november. Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00
daarvan gaat € 2,40 naar de vereniging. De trekking van de
Grote Clubactie loterij is op 27 november 2014. De
uitslagen kunt u diezelfde dag nog vinden op
www.clubactie.nl, maar ook in de landelijke huis-aan-huis
bladen is de uitslag te lezen in de week nadat de trekking
heeft plaats gevonden.

EXCURSIE IVN NAAR DE
SCHAAPSHERDER
Zondag 21 september 10.00 uur –
12.00 uur
Natuurbeheer met schapen:
romantische taferelen. Maar voor de
romantiek worden deze beesten niet
ingezet! Zondag 21 september gaat natuurvereniging IVN
op zoek naar de schaapherder en zijn kudde om uit de mond
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van de herder te horen waarom het begrazen met schapen
belangrijk is en natuurlijk ook om de kudde in actie te zien.
Vertrekplaats is Stadhuisplein om 10.00 uur. Er wordt
zoveel mogelijk gecarpoold en rond 12.30 uur zijn we weer
terug. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Schaapherders Wim en Joke Jans en zijn kudde Kempische
heideschapen zijn al jaren in de weer in de gemeente
Veghel. Samen met de border collies zorgen zij ervoor dat
op een duurzame wijze het gras weer kort is en dat de
verbossing tegengehouden wordt. Deze zondag zullen in ’t
Hurkske bij de bospoelen te vinden zijn.
Meer informatie bij Wolter Brongers, tel (06) 533 222 34
en op www.ivn-veghel.nl.

Sociale weerbaarheidstraining
Praktijk Verliesbegeleiding biedt de
training sociale weerbaarheid aan.
Uit ervaring weet ik dat na een ingrijpende gebeurtenis,
zoals een echtscheiding, overlijden, verhuizing etc.
kinderen zich regelmatig anders gaan gedragen dan
voorheen. Ze kunnen onzeker worden en daardoor twijfelen
aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Door in een veilige setting sociale vaardigheden te oefenen
zie je ze veranderen en groeien.
Om die reden biedt de Praktijk Verliesbegeleiding deze
training aan, die verzorgd wordt door Hélène Rietbergen.
Naast haar werk als leerkracht beeldende vorming heeft zij
als creatief therapeut veel ervaring in het geven van sociale
vaardigheid
Deze training richt zich op kinderen van 9 t/m 12 jaar.
De groep komt 6 keer op maandag van 16.00 uur tot 17.15
uur bij elkaar en start op maandag 6 oktober in Praktijk
Verliesbegeleiding aan de Keslaerstraat 49,te Zijtaart . Voor
meer informatie of aanmelden kijk op
www.praktijkverliesbegeleiding.nl

Bericht van de Prinsencommissie.
Na een welverdiende vakantie gingen we er
weer met goede moed tegenaan. Ook de
nieuwe prins heeft een goede vakantie gehad
en veel tijd om na te denken. Zoals iedereen
wel weet, moet de nieuwe prins veel in huis
hebben. Het viel hem toch koud op zijn dak.
Hij is bang dat hij plankenkoorts heeft, podiumvrees of
geen maat kan houden. Of dat hij niet goed uit de verf
komt, geen stok achter de deur heeft en misschien de
mensen niet kan boeien. Het houdt toch meer in dan hij
dacht en dat bracht toch een zekere spanning met zich mee.
Nu moeten we dus met enige spoed opzoek naar een
geschikte kandidaat!!! Dus als je ons de komende tijd
tegenkomt en denkt, waar zijn die mee bezig? Schrik dan
niet, we zijn op
zoek
naar………. Juist
de Neije.
Groeten Secret
Service.
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Meiden VOW in het
nieuw!
Een goed gebruik binnen de
voetbalsport is dat teams gesponsord
worden en ook bij VOW kennen we zulke sponsors.
Onlangs is de sponsorcommissie van VOW er in geslaagd
om voor het meisjes B2-team
een nieuw drie jarige
overeenkomst te sluiten met de
sponsor, het betreft ShirtBedrukken.nl van eigenaar
Vincent van de Burgt uit
Veghel. VOW kent een rijke
historie in het
vrouwenvoetbal en
ook op dit moment
hebben we 2 dames
teams en vier
meisjes jeugdteams,
een teken dat
vrouwenvoetbal
leeft. Het bestuur,
de spelers en
begeleiding
waarderen deze geste enorm van de fam. Van de Burgt van
Shirt-Bedrukken.nl om de komende jaren hun naam aan dit
team te verbinden. Na een dankwoord aan de familie Van
de Burgt door het jeugdbestuur van VOW, uiteraard
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vergezeld van een bloemetje, is het eerste shirt officieel
overhandigd.
Op bijgaande foto zien we een tevreden kijkend
meidenteam met de sponsor.
Het bestuur en de spelers met begeleiding van VOW willen
hierbij de familie Van de Burgt nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief.
Bijna 600 nieuwe namen voor fusiegemeente
Alle inwoners uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben
massaal gereageerd
Inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben
bijna 600 namen ingestuurd voor de nieuwe, gezamenlijke
gemeente. De adviescommissie naamgeving onder
voorzitterschap van René Bastiaanse selecteert drie
namen uit de talrijke inzendingen. Deze namen
worden op woensdag 17 september om 20.15 uur
tijdens een persbijeenkomst in de centrale hal van
het gemeentehuis in Schijndel bekend gemaakt.
Gemeenteraden bepalen
De gemeenteraden van Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel bepalen tijdens de raadsvergadering van
respectievelijk 25 september en 2 oktober of de drie
namen kunnen worden voorgelegd aan de inwoners. De
digitale stembussen gaan vanaf maandag 6 oktober
open. Inwoners van de drie gemeenten van 12 jaar en
ouder kunnen met hun BSN-nummer een stem uitbrengen. Voor
inwoners die niet zelf of met behulp van anderen digitaal kunnen
stemmen zijn in de drie gemeentehuizen én in andere openbare
gelegenheden stembussen en stemformulieren beschikbaar. De
diverse
verzorgingstehuizen
worden persoonlijk
bezocht om daar de
bewoners in de
gelegenheid te stellen ook
te stemmen. De
stembussen sluiten op
vrijdag 17 oktober om
17.00 uur.
Keuze naam
De inwoners van
Schijndel, SintOedenrode en Veghel
bepalen dus wat de naam
van de nieuwe gemeente
wordt. Op woensdag 19
november wordt de
uitslag bekend gemaakt.
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
TV Zijtaart gaat in september 2014
wederom van start met tennislessen
voor senioren (beginners en/of
gevorderden).
De tennislessen zullen gaan
plaatsvinden op:
- woensdagavond van 24 september tot en met 3 december.
In de herfstvakantie (22 oktober) gaat de les niet door.
Mochten er lessen niet doorgaan, dan zijn de inhaaldata 10
december 17 december. (zie onderaan inhaalreglement).
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra
uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
(graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,00 per les (€ 11,00p.p. Dus €110,00 voor 10
lessen. )
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 20 september
2014.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk,
tel.nr. (0413) 20 94 24 of
e-mail info@tvzijtaart.nl

De tijd vliegt voorbij en voor we het weten is het weer 16
november.
Natuurlijk staat deze datum in jullie agenda of kalender,
want dan vindt voor de 5de keer de Zijtaartse
dienstenveiling plaats in ons Dorpshuis.
De aangeboden diensten beginnen al binnen te lopen, maar
we kunnen er nog veel meer gebruiken om deze editie weer
tot een groot succes te laten verlopen.
We zullen als commissie de komende weken diverse
mensen gaan benaderen voor diensten, maar ook spontane
aanbiedingen zijn zeer welkom.
Heb jij een leuke dienst om aan te bieden?! Vul dan het
inschrijfformulier wat je elders in dit Dorpsnieuws kunt
vinden.
De inschrijfformulieren liggen ook klaar bij:
- Het Dorpshuis
- Autocentrum M. van der Heijden
- Café – Zaal Kleijngeld
Om alles in goede banen te kunnen leiden, sluit de datum
voor inschrijvingen op 15 oktober a.s.

Voor informatie neem dan contact op met een van de
commissie leden:
P.s.:
Ben je geen lid van onze vereniging, dan dien je eerst lid te
• Björn v.d. Heijden
worden alvorens je kunt deelnemen aan de tennislessen.
• Hans Habraken
Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
• Karin v.d. Linden
Inhaalreglement:
• Franc Kleijngeld
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is
• Gerard Hooijmans
deze er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
• Twan van Nunen
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in,
de tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde
Of via mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com
regenles wordt ingehaald. Dit tot een maximum van
twee inhaallessen;
- Verzet de trainer de les i.v.m. omstandigheden, dan
wordt deze les ingehaald.

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: _____________________________________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________________________________

e-mail adres

: _____________________________________________________________

geboortedatum

: _____________________________________________________________

speelsterkte

: _____________________________________________________________

kan op vrijdagavond tussen 18:30- 20 :30 uur:

Ja/Nee
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Aanbieder:

___________________________________

Naam:

___________________________________

Adres:

___________________________________

Woonplaats:

___________________________________

Tel. nr:

___________________________________

e-mail:

___________________________________

Duidelijke omschrijving aanbieding:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Handtekening aanbieder:

___________________________________

Datum:

___________________________________

Formulier op te halen en in te leveren bij:
Café-zaal Kleijngeld en Autocentrum M. van der Heijden
Voor inlichtingen:
Franc Kleijngeld, tel.nr. (0413)363638
e-mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Paraaf Commissielid

