Uitnodiging
De gemeente Veghel heeft de Brabantse Stijlprijs 2014 gewonnen met de
structuurvisie en de herontwikkeling van het dorpscentrum van Zijtaart. Daarom
organiseert de provincie Noord-Brabant op zaterdag 27 september van 19.00 tot
22.00 uur een feestelijke bijeenkomst voor iedereen, die hierbij betrokken was.
Tijdens deze avond zal er ook nog een lichtshow worden gegeven.
Gezien het grote aantal inwoners van Zijtaart die hier een bijdrage aan geleverd
hebben, worden de inwoners van Zijtaart uitgenodigd om bij deze feestelijke
bijeenkomst aanwezig te zijn.
Wij hopen vele inwoners daar te mogen ontmoeten!
Dorpsraad Zijtaart
Namens Yves de Boer
Juryvoorzitter De Brabantse Stijlprijs 2014
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Provincie Noord-Brabant

KERKBERICHTEN
Zondag: 28 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Jrgt. Riek van de Wetering en overl.ouders; Zus van de Ven en overl.ouders van de
Ven-Aarts (vanw.verjaardag); Corrie van den Berkmortel-Verbruggen
(vanw.verjaardag); Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob,
dochter Ellie en schoondochter Hannie; Overl.oud. Adrianus en Wilhelmina van
den Tillart-van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria en kleinzoon Piet; Johan van
den Bogaard.
Vrijdag: 3 oktober 13.30 u. Pastor H. van Bemmel
Huwelijksviering van Marcel Kreté en Bianca van Zutphen.
Zaterdag: 4 oktober feest H.Franciscus 11.00 u. dierenzegening door Pastor H.
van Bemmel op de binnenplaats van Het Klooster.
Gedoopt: 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)

(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:
0413-300950.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 29 september 2014 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in Het Klooster.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th.
van den Hurk, tel. 36 37 34, of bij mevr. M. Hooijmans, tel.
34 01 13.

Ruitersport Zijtaart - Zonnige editie van de
Cor Coppens bokaal en de Iris bokaal.
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Cor Coppens
wisselbokaal plaats op Ruiterterrein de Leinse Hoefslag. De
ruiters van de ponyclub en de rijvereniging streden
onderling tegen elkaar om deze wisselbeker in de wacht te
slepen. Deze keer stond er een nieuw onderdeel op het
programma waarbij je de Iris Bokaal kon winnen. Dit is een
extra prijs ter ere van de geliefde pony Iris, die onlangs is
overleden. Deze aanmoedigingsprijs kon je winnen door
een behendigheidsproef te rijden.
Dirkje Aarts was de allerbeste van de dag. Dit was het
tweede jaar op rij dat zij de Cor Coppens wisselbokaal mee
naar huis mocht nemen. De tweede plaats was voor Shirly
van Dijk, gevolgd door Renee Buser met haar nog maar 3jarige Sistento.
Het enthousiasme spatte er vanaf bij de ruiters die
deelnamen aan de strijd voor de Iris Bokaal. Anouk Blokx
won de wisselbeker dankzij het rijden van een hele nette
proef. Julia Gottenbos reed lekker vlot en werd tweede. De
allerjongste deelneemster Yara van Barneveld wist ook de
top drie te behalen door heel dapper te rijden.
Deze geslaagde dag werd afgesloten met een gezellige
barbecue.
De overige behaalde resultaten
Cor Coppens Bokaal
punten
1. Dirkje Aarts Champ de Luxe 208 & 198 klasse L2
2. Shirly van Dijk Harley Davidson 200 & 197 Klasse L1
3. Renee Buser Sistento
196 & 192
Klasse B
4. Anne van den Oever Mist
186 & 179
klasse B
Iris Bokaal
1. Anouk Blokx
Olanda
2. Julia Gottenbos
Luna
3. Yara van Barneveld Forzato
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Zijtaarts Belang 24 jaar
Op 23 september 2014 is het 24 jaar geleden dat het
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang werd opgericht. Al 23
jaar lang is de Zijtaartse krant wekelijks bij ruim 600
adressen in de brievenbus gekomen. Tegen alle
verwachtingen in! Door de volharding van enkele
mensen in ons dorp lukt het toch altijd weer om een
compleet Dorpsnieuws te maken. Drie personen zijn al
vanaf het begin redactielid, te weten Jac Schuurmans,
Bert Raaijmakers en Ietje Rooijackers. Vrij snel is hier
ook Lenie van der Rijt bijgekomen en later na het
overlijden van Toon van der Aa, is zijn werk
overgenomen door Tonny van de Tillart en Lonneke
Schuurmans. Ook onze adverteerders hebben een groot
aandeel in het voortbestaan van ons weekblad, evenals
de zeer vele trouwe donateurs die ieder jaar € 20,00
betalen om het weekblad in de bus te mogen
ontvangen en ons blad te steunen. Ongeveer 600 van
de 650 Zijtaartse gezinnen zijn donateur. Om over 2
jaar - als de 25 jaar vol zijn - in dit digitale tijdperk te
kunnen blijven bestaan, is de steun van het gehele dorp
nodig. Eenmalig zal deze week het Dorpsnieuws
daarom bij ieder gezin in de brievenbus vallen. Wij
hopen dat de ongeveer 50 gezinnen die nog geen
donateur zijn, dit alsnog willen worden. U kunt de
donateursbijdrage van € 20,00 per jaar storten op
rekeningnummer: NL69 RABO 0160 8090 02.
Hartelijk dank.
De Redactie
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Schade aan leistenen gevel
MFA "het Klooster"
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gevoetbald mag worden. Voor de kinderen die gebruik
willen maken van een openbare speelgelegenheid waar wel
gevoetbald mag worden, bestaat er de mogelijkheid om uit
te wijken naar het ‘pannaveldje’ nabij het VOW-complex.

Door het voetballen in de openbare speelruimte aan de
achterzijde van de school/gymzaal Edith Stein ontstaat
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met
regelmatig schade aan de leistenen gevel van MFA (Multi
Geert van Etten van de afdeling ruimte van de gemeente
Functionele Accommodatie) “het Klooster”. Ballen die de
Veghel via tel. 14 04 13.
gevel raken, zorgen voor breuken of loszittende leistenen.
Deze kunnen naar beneden vallen en daarmee onveilige
situaties veroorzaken. De gemeente Veghel is hierop attent
gemaakt door zowel de directie van de school als het
bestuur van Stichting Dorpshuis Zijtaart.
Niet meer voetballen
Om de veiligheid van spelende kinderen te kunnen
waarborgen en verdere schade aan de achtergevel te
voorkomen, is contact gezocht met de directeur van de
school, de Dorpsraad en Stichting Dorpshuis Zijtaart.
Samen met de betrokken partijen is geconcludeerd dat er
niet meer gevoetbald mag worden in de speelruimte achter
de school/gymzaal. Tijdens schooltijd zal de school hierop
toezien.
Pannaveldje
De openbare speelruimte wordt niet alleen tijdens, maar
ook voor en na schooltijd gebruikt. Wellicht ook door uw
kind(eren). In dat geval stellen wij het zeer op prijs als u uw
kind(eren) er op wilt wijzen, dat er voor en na schooltijd
niet meer op de speelruimte aan de achterzijde van de MFA
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kinderen moe en voldaan naar huis en praten nog maanden
na over de JAZ dagen.
Najaarsfietstocht
In september vindt onze jaarlijkse gezinsfietstocht plaats.
De tocht leidt u door de mooie omgeving van omliggende
dorpen en is ongeveer 40 km lang. Op meerdere
pauzeplaatsen tijdens de tocht biedt de EGZ u fruit en wat
te drinken aan. Voldoende aangesterkt vervolgt u uw weg
De jaarlijkse collecte van de
weer, waarna u weer terugkomt in Zijtaart.
Evenementengroep Zijtaart (EGZ) wordt Zijtaartse kalenders
gehouden in de week van 27 september tot 4 In december worden de Zijtaartse kalenders door leden van
de JAZ huis aan huis bezorgd.
oktober.
Intocht Sint Nicolaas
U bent vast op de hoogte van de jaarlijkse collecte van de
Zijtaart wordt ieder jaar vereerd met een bezoek van
EGZ, die steeds net voor Sinterklaas plaats vond. De
Sinterklaas. De Sint wordt ontvangen bij het Dorpshuis,
opbrengst van deze collecte kwam vooral ten goede aan de waarna binnen leuke activiteiten starten voor de kinderen.
intocht van Sinterklaas, waardoor deze voor een redelijke
De jongsten hebben een leuke activiteit met de Sint en zijn
prijs georganiseerd kon worden. Het resterende deel werd
Pieten. De oudsten beproeven hun geluk tijdens een bingo
ingezet om andere activiteiten gratis of voor slechts een
in een andere ruimte. Bij het vertrek van de Sint ontvangt
kleine bijdrage mogelijk te maken.
iedereen natuurlijk een lekkere traktatie.
Dit jaar heeft de EGZ er voor gekozen om de jaarlijkse
Winterwandeltocht
collecte naar voren te halen. Om u een goed beeld te geven Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt onze jaarlijkse
van wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap
winterwandeltocht plaats, die door de mooie omgeving van
organiseert, zetten we onze activiteiten een keer uitgebreid Zijtaart loopt. Met enig geluk kunt u genieten van een
voor u onder elkaar, zodat u weet waaraan uw donatie
besneeuwd Zijtaart onder een stralende winterzon. De
wordt besteed.
winterwandeltocht is al 4 jaar uitgezet en is uitgegroeid tot
Vorige week het eerste deel, met daarin de
een gezellig en sportief evenement, waarbij de vele
kerstboomverbranding, Koningsdag, de dodenherdenking,
deelnemers, jong en oud, een frisse neus halen.
de kermis, de dorpszeskamp en de zomerwandeltochten.
BYTZ jongerenactiviteiten
Deze week het tweede deel, met daarin de JAZ dagen, de
Maandelijks is er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar oud
najaarsfietstocht, de intocht van Sint Nicolaas, de
een aantrekkelijke activiteit. Dit kan verschillen van een
winterwandeltocht, de BYTZ jongerenactiviteiten en de
silent disco op het dorpsplein tot een dartavond in het
ZES gezelschapsspellenavonden.
dorpshuis. Of een avond chillen in de “eigen” BYTZ
Komende week (40) volgt onze huis-aan-huis collecte.
ruimte, boven in ons Dorpshuis. De terugkerende
Onze vrijwilligers kunnen bij u langs komen vanaf zaterdag activiteiten zijn ondertussen al een vast onderdeel geworden
27 september tot en met zaterdag 4 oktober.
van menig Zijtaartse tienerkalender.
JAZ dagen
ZES gezelschapspellen avonden
Voor vele kinderen in Zijtaart zijn de JAZ dagen een waar
Iedere eerste vrijdag van een nieuwe maand organiseert de
hoogtepunt van hun vakantie. De JAZ dagen vinden al jaren EGZ een gezelschapsspellenavond in ons Dorpshuis. In een
plaats op het terrein “De Leinse Hoefslag”. Hier zorgen we prettige en ontspannen sfeer speelt u met of tegen andere
met z’n allen voor een gezellige sfeer door middel van een dorpsgenoten een spel naar uw keuze. Maandelijks wordt
fraai decor en verdere terreinaankleding in het thema voor
een ander gezelschapspel benoemd tot “Spel van de
deze dagen. De kinderen kunnen knippen, plakken en
maand”. Aan dit spel wordt extra aandacht geschonken en
schilderen, maar ook een spectaculaire tocht en een
is er uitleg beschikbaar. Ondertussen hebben we al een
zeskamp ontbreken niet op het programma. Op
aardige voorraad gezelschapspellen beschikbaar, waardoor
donderdagavond volgt de afsluiting van de JAZ dagen, met u zeker een spel naar uw smaak vindt. Iedereen, jong (met
de ontknoping van het jaarlijks thema. Daarna gaan de
ingang van groep 8) en oud is welkom.
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: 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 29 september 13.30 uur: Laatste fietstocht dit
seizoen
Dinsdag 30 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 30 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 30 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 30 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 1 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 2 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 2 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 2 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 2 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 3 oktober 13.30 uur: Bridgen

Biljarten KBO onderling 19 sept 2014
Chris v.Helvoirt
Jan Rijkers
Tonnie v.Uden
Johan v.Zutphen
Cor Coppens
Tonn Verbruggen
Jan v.Uden
Jan de Wit
Frans v.Leuken
Martien v.Zutphen

19
16
31
18
21
22
17
30
42
14

31
25
42
20
25
24
16
24
37
10

- Rien v.Tiel
- Wim v.d.Sanden
- Jan Rijkers
- Willy Henst
- Willy v.d.Berkmortel
- Cor Coppens
- Tonnie v.Uden
- Chris v.Helvoirt
- Cor v.Zutphen
- Tonn Verbruggen

Bridge Zijtaartse Bridge club 16 sept
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
2 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
5 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
6 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
7 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
8 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
9 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
12 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
13 Anneke Jans & Maria Pepers

61,50
59,75
54,58
52,30
51,10
49,67
49,00
48,25
47,83
47,08
43,80
43,33
41,70

28 36
49 19
16 12
30 21
25 12
21 19
31 15
19 14
61 39
22 11
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Lijn B
1 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
2 Joke Petit & Maria Rijken
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
6 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
12 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel

63,17
62,25
59,42
58,08
52,08
49,08
48,33
43,08
42,75
42,08
41,25
38,42

Bridge KBO Bridge club 16 sept
Lijn A
1 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Mari v.d. Steen & Mien Verhoeven
5 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Gerard Bekkers & Jo Verhoeven
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
12 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
13 Cees v. Hout & Riet v. Hout
Lijn B
1 Cor Mollen & Fien Rooijakkers
2 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
(3) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(3) Ad Koevoets & Riet Koevoets
5 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
6 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
7 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
8 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
9 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
10 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
11 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
12 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
13 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
14 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

58,75
58,00
56,00
53,33
53,00
52,92
51,50
47,50
47,08
46,50
43,75
42,50
40,00
60,07
58,33
56,94
56,94
56,60
51,74
50,00
48,26
47,92
47,57
44,44
43,06
39,93
38,19
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VOW 3
Erp 7
VOW VR1
VOW VR2

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 28 september, Siberië, pauze in Merselo, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 28 september, Siberië, pauze in Merselo, 80
km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 27 sept 2014
A1
uit
Rhode A3
14:30u
A2
thuis
Avanti'31 A2
14:30u
C1
thuis
Schijndel/DE WIT C3
13:00u
D1
uit
Boekel Sport D3G
11:45u
D2
thuis
Schijndel/DE WIT D4
11:30u
E1
uit
Avanti'31 E2
9:30u
E2
uit
Schijndel/DE WIT E6
9:00u
F1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO F3 10:15u
F2
thuis
Boekel Sport F4
10:30u
F3
thuis
Nijnsel/TVE Reclame F2G 10:30u
MB1 uit
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MB1 14:30u
MB2 thuis
Rhode MB1
13:00u
MD1 thuis
Olympia'18 MD1
12:30u
MD2 uit
Rhode MD1
10:30u
ME1 thuis
FC de Rakt ME1
9:30u
VOW Senioren 27 sept 2014
VOW Vet UIT
SCMH
17:00u
VOW Senioren 28 sept 2014
VOW H1 THUIS SDDL 1
14:30u
VOW H2 THUIS Blauw Geel'38/JUMBO 5 11:30u
VOW H3 UIT
Blauw Geel'38/JUMBO 12 10:00u
VOW H4 THUIS Nijnsel/TVE Reclame 5
11:30u
VOW VR1 UIT
Avanti'31 VR1
10:00u
VOW VR2 UIT
Nijnsel/TVE Reclame VR2 12:00u

SPORTUITSLAGEN
Voor meer info zie de vernieuwde site:
www.VOW.nl
VOW Veteranen 20 sept 2014
VOW UDI '19
4–1
VOW Senioren 21 sept 2014
Nijnsel/TVE Reclame 1 VOW 1
Avesteyn 3
VOW 2
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Rhode 7
3-1
VOW 4
2-2
uitgesteld
FC de Rakt VR1 0 – 4

INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Het inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen
loopt op z’n eind. Wie zich nog niet heeft ingeschreven en
toch graag mee wil doen, kan zich nog tot en met dinsdag
30 september a.s. opgeven. Daarna is dit niet meer mogelijk
omdat op woensdagavond de loting gaat plaatsvinden.
De Zijtaartse biljartkampioenschappen zijn van maandag 27
oktober tot en met vrijdag 7 november en worden
georganiseerd door de biljartverenigingen De Zwijntjes en
Poedelpret.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen als ook de
leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook
oud inwoners van Zijtaart meedoen Onder oud inwoners
van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar
hebben meegedaan en zij die in de jaren 2009 t/m 2013
minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan
is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te
gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook
krijgen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 en moet bij het
inschrijven worden voldaan.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
proberen een kampioenschap te houden. Het minimaal
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
deelnemers hebben, zullen zij op zondagmiddag 2
november de strijd met elkaar aanbinden. Op dit moment
hebben we 1 deelnemer voor deze jeugdkampioenschappen.
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- ’t Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 27 oktober
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t/m maandag 3 november kunnen we hiermee rekening
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van
verhindering op te geven, omdat het voor ons anders
onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden.
Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
De Zwijntjes en Poedelpret

Hallo buurt- en wijkverenigingen!

BYTZ bij VOW

Wat is het plan:
1. Elke wijk- of buurtvereniging stuurt een team (2
personen m/v) van de buurt/wijk naar de speelavond
2. Meerdere teams (telkens 2 personen) kunnen
meedoen.(Personen kunnen per keer wisselen)
3. Start: vrijdagavond 3 oktober.
4. De speelavond is: elke 1e vrijdagavond van de maand.
(behalve 5 dec: wordt 12 dec)
5. Tijdstip: 20.00u.
6. Plaats: Het Klooster.
7. Speelronden: 2 volledige rondes (Meestal 1 uur, kan
ook wat langer duren)
8. Indeling in poules van max 7 teams. Bij gelijke stand
op 6 maart: “shoot out”.
9. Kosten: per team € 5,00 te betalen door de
buurt/wijkvereniging. (Voor het hele seizoen)
10. Laatste ronde: 6 maart 2015. ( dus 6 avonden Keezen
totaal)
11. Prijsuitreiking tijdens het jaarlijkse Keezentoernooi.
(10 april-onder voorbehoud-)

Vrijdag 19 september jl. hebben we een geslaagde avond
gehad bij VOW. De jeugd heeft zich vermaakt met voetbal,
tafeltennis, airhockey, flipperen en gezellig kletsen. Tevens
hebben ze genoten van een tussendoortje van de barbecue
(altijd lekker). Kortom: Een gezellig avondje met vrienden
en vriendinnen onder elkaar.
Foto’s van deze avond zijn te vinden op onze
facebookpagina.
Onze komende activiteit
is op vrijdagavond 31
oktober. Noteer het in je
agenda!
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)

Graag even aandacht voor het volgende:
WIE WORDT BUURTKAMPIOEN “KEEZEN” VAN
ZIJTAART???
Dit is een initiatief van de werkgroep
“Zes!” van EGZ,
bekend van de spellenavonden, de
jeugdspeelmiddagen,
het jaarlijkse Keezentoernooi en het
jaarlijkse Kubb-toernooi.

Na de afronding van het competitie Keezenspel kunnen de
teamleden verder spelen (Keezen) of deelnemen aan het
lopende spellenavond gebeuren. (Of natuurlijk huns weegs
gaan)
Wij zouden het geweldig vinden als een mooi aantal teams
elkaar sportief gaat bekampen. Het past goed in de sfeer
van ons dorp en brengt mensen met elkaar in contact die dat
anders niet zouden meemaken. We hopen dat uw bestuur of
raad op zoek gaat naar deelnemers, of dit mooie plan onder
de aandacht brengt tijdens een komende buurt/wijk
bijeenkomst.
Verdere inlichtingen en reacties kunnen persoonlijk,
telefonisch of via mail naar onderstaande leden van
werkgroep ZES.
Reacties: uiterlijk 3 oktober 19.30uur, liefst eerder.
Hartelijk dank voor uw aandacht,
Met vriendelijke groet,
Werkgroep “Zes!” van EGZ.
Ton Rietbergen, Past. Clercxstraat 24A , 0413 36 76 27,
Mail: ton.rietbergen@hotmail.com
Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, 0413 34 39
20, vandemeerakker@home.nl
Martijn van de Wetering, Keslaerstraat 1B, 06 29 60 62 68,
martijnvdwetering@gmail.com
Harrie van der Linden, Pater Thijssenstraat 20, 06 11 72 21
60, harrievanderlinden@online.nl
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Bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, ouderenadviseur,
wijkverpleegkundige en wmo-consulent. Als u vragen heeft
Hulp bij zelfstandig wonen en
of hulp kunt gebruiken, gaan zij met u (en uw
dagelijkse activiteiten
mantelzorger) in gesprek. Samen met u maken zij een plan,
Op dit moment regelt het rijk langdurige zorg via de
waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers
AWBZ. Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
kunnen bijspringen, en of professionele hulp nodig is. Eind
thuis horen daar bij. Vanaf 2015 richt de Rijksoverheid zich
2014 kunnen wij u meer vertellen over dit sociaal team. Tot
alleen nog op mensen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of
die tijd kunt u zich wenden tot de wmo-consulent van de
permanent toezicht nodig hebben. Meestal gaat het dan om
gemeente.
verblijf in een (zorg) instelling. Wie verpleging en
verzorging thuis nodig heeft, krijgt dit via de
Persoonsgebonden budget (PGB): Wat verandert er? De
zorgverzekering.
keuze voor een persoonsgebonden budget blijft bestaan,
De gemeente regelt, volgens de vernieuwde Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ondersteuning van
mensen van 18 jaar en ouder die thuis wonen, zodat zij
zelfstandig kunnen leven en een dagbesteding hebben. Ook
een deel van het beschermd wonen voor mensen in de GGZ
wordt vanaf 1 januari 2015 een taak voor gemeenten.
U heeft AWBZ-begeleiding: Wat verandert er voor u
persoonlijk?
Voor iedereen is de situatie anders. Daarom kunnen wij u
helaas op dit moment nog niet vertellen wat er voor u
precies verandert. In ieder geval blijft uw bestaande
AWBZ-indicatie begeleiding gelden tot eind 2015 (tenzij
deze al eerder afloopt). Ruim voordat uw indicatie afloopt,
gaan wij met u in gesprek over de veranderingen. Wij
voeren dat gesprek bij voorkeur bij u thuis, daarom noemen
wij het een ‘keukentafelgesprek’. Zo krijgen wij een goed
beeld van uw situatie. Wat heeft u nodig en wat kunt u zelf
nog doen met hulp van uw omgeving? Na het
keukentafelgesprek wordt u op de hoogte gebracht van
eventuele wijzigingen. Mensen die nu beschermd wonen
(Ggz) behouden nog 5 jaar hun rechten, tenzij de indicatie
eerder afloopt.
De toegang verandert. Waar stelt u uw vragen?
Medewerkers van welzijns- en zorgorganisaties en de
gemeente gaan samenwerken in een sociaal team.

maar er worden meer voorwaarden gesteld aan de
toekenning hiervan. Het PGB wordt beheerd door de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). U ontvangt uw PGB dus
niet meer op uw eigen bankrekening. Heeft u een PGB, dan
bent u al schriftelijk geïnformeerd over de wijzigingen.

Soul & Funky Band Still-Working op
CHV Noordkade
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
is op zondagmiddag 28 september weer live muziek te zien
en te beluisteren. Deze keer kan er ook gedanst worden
want de uit 11 muzikanten bestaande Soul & Funky Band
Still-Working maakt, zoals de naam al een beetje verklapt,
muziek waarbij je moeilijk stil kunt blijven zitten. Het
optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00
uur. De toegang is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Soul & Funky Band Still-Working uit Veghel is opgericht
in 2009/2010. De 11-koppige band met vier strakke blazers
en een funky ritmesectie geven de juiste background aan de
zang. De band vermaakt het publiek niet alleen met
opzwepende grooves maar ook met een geweldige show.
Soul & Funky Band Still-Working brengt muziek in de
ideale combinatie van soul en funky nummers uit de jaren
70 tot en met 90. James Brown, Tina Turner en Otis
Redding, American Bread & Neil Christian en vele
anderen. Eerder dit jaar gaven ze een voorproefje tijdens
Fabriek Magnifique, nu dus in De Afzakkerij.
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Weet je wat zo mooi is? Van het een komt soms het ander.
Een man met een lichamelijke beperking vond via SamSam
iemand die voor hem het wasgoed wilde vouwen en
Nu de herfst al is begonnen en de dagen
opbergen. Die twee spreken nu ook regelmatig af voor een
zienderogen korter worden is de
kop koffie. Of die 35-jarige vrouw die boodschappen is
pronkzittingcommissie van
gaan doen voor een oudere dame. Laatst zaten ze samen bij
Carnavalsvereniging De Reigers weer
een muziekvoorstelling in het Uitpunt. Prachtig natuurlijk
begonnen met de voorbereidingen voor
als uit zo’n eerste contact een duurzame ontmoeting
de pronkzittingen van 2015.
ontstaat.”
Zoals elk jaar zijn we weer op zoek
Meer informatie en inschrijven: www.samsamveghel.nl
naar talentvolle artiesten die op onze
pronkzittingen willen optreden. Via
deze weg nodigen we vooral mensen uit Soul & Funky Band Still-Working
die hun debuut op het
op CHV Noordkade
pronkzittingpodium nog moeten maken. In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Ook nodigen we de artiesten uit die we al een paar jaar niet Noordkade in Veghel is op zondagmiddag 28
meer gezien hebben en die weer nieuwe inspiratie hebben
september weer live muziek te zien en te
opgedaan.
beluisteren. Deze keer kan er ook gedanst
Denk je als vriendengroep, familiegroep of solo een leuke
worden want de uit 11 muzikanten bestaande
act op het podium neer te kunnen zetten, neem dan contact
Soul & Funky Band Still-Working maakt, zoals
op met ons. Denk er daarbij aan dat je optreden ongeveer
de naam al een beetje verklapt, muziek waarbij
10 minuten mag duren. (max. 15 minuten inclusief
je moeilijk stil kunt blijven zitten. Het optreden
opbouwen en afbreken)
begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00
uur. De toegang is gratis, een vrije gift is altijd
De pronkzittingcommissie wil, wanneer het mogelijk is,
welkom.
zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten optreden.
De pronkzittingen 2015 zijn op vrijdag 16 en zaterdag 17
januari.

Beste carnavalsvrienden,

Als je op een of meerdere van deze avonden op wilt treden,
dan kun je contact opnemen met Wiljan van Hoof (telnr.
353293)
Per e-mail is natuurlijk ook mogelijk:
wiljan.vanhoof@ziggo.nl
Pronkzittingcommissie

Carnavalsvereniging De Reigers.

Burenhulpservice SamSam: Voor elkaar!
Zoek je hulp bij het boodschappen doen? Bij het snoeien in
de tuin? Of wil je juist diensten áánbieden, als handige
klusser, oppas, of fietsmaatje? Op de online
burenhulpservice SamSam, komen vraag en aanbod samen
en vinden mensen elkaar.
“Vergelijk het maar met de briefjes op de prikborden in
supermarkten”, vertelt Teamleider Gonnie Smulders, van
initiatiefnemer Vivaan. “Alleen doen wij het via internet en
gaat het bij ons niet om producten, alleen om diensten.
Iedereen uit Veghel, Erp, Keldonk, Boerdonk, Mariaheide,
Zijtaart en Eerde kan meedoen. Het werkt heel eenvoudig*
en kost niets.”
Oppassen, hond uitlaten, kaartclubje
Sinds de start in maart dit jaar zijn er 110 advertenties
geplaatst op de website, zestig keer al leidde dat tot een
match. “Jong en oud doen mee”, zegt Gonnie. “Oppasoma’s
bieden zich aan; hondenuitlaters; mensen die bijles willen
geven. En de vraag is al net zo divers: een mevrouw die om
computeruitleg vraagt; een kaartclubje op zoek naar een
vierde speler...

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

15 oktober 2014
KANTINE
SPORTPARK DE VONDERS
ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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Overname logopediepraktijk
29 jaar heb ik met veel inzet, plezier en interesse voor de
mens een logopediepraktijk gehad in Veghel, Zijtaart en
Erp. Voor mij is er een nieuwe periode in mijn leven
aangebroken, om meer vrije tijd te creëren voor mezelf,
mijn gezin en familie. Ik heb besloten om mijn
werkzaamheden in de logopedie te beëindigen en mijn
praktijk te verkopen.
Mijn praktijkgedeelte in Veghel en Zijtaart is vanaf 1
september overgenomen door:
Yolanda Simons
Dennelaar 46, 5467 JM Veghel tel. (0413) 36 24 80
Medisch Huis, Leo vd Weijdenstraat 21, 5461 EH Veghel
tel. (0413) 34 23 06
Huisartsenpraktijk de Bunders, Busselbundersweg 1-a,
5467 LT Veghel
en in oktober ook Prof. Struyckenstraat 3, 54463 CP Veghel
www.logopedieveghel.nl
Wat betreft mijn medewerksters: Jody Derks gaat een
andere richting kiezen en Joke Derksen zal in de praktijk
van Yolanda Simons gaan werken.
In goed overleg zijn alle cliënten overgedragen.
Via deze weg wil ik mijn hartelijke dank uitspreken naar
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alle klanten, verwijzers en scholen voor het in mij en in
mijn medewerksters Jody en Joke gestelde vertrouwen.
Ria Frank

Ria Frank

Yolanda Simons

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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De organisatie van de EGZ komt met iets nieuws.

De 24 uur van Zijtaart
Een spel die 24 uur lang duurt door middel van strijd en gezelligheid.
Zijtaartse weetjes en kiekjes, sport, muziek, doe, luister of geheime
opdrachten. Uiteenlopende Zijtaartse en niet Zijtaartse onderwerpen
komen allemaal langs in dit originele en spannend team spel.
De strijd start op zaterdag 27 december om 15:00 uur.
Terwijl de klok onverbiddelijk verder tikt mogen alle middelen 24 uur
lang ingezet worden om alles te beantwoorden en op te lossen.
Laat je uitdagen en doe mee met de ’24 uur van Zijtaart’ met
vrienden, familie, buurtgenoten, teamleden of met wie dan ook.
Dus schrijf je nu in via het inschrijfformulier!!
Voor meer info/inschrijving zie:
www.facebook.com/de24uurvanzijtaart
Of mail naar: de24uurvanzijtaart@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van Zijtaart’ op
zaterdag 27 december 2014. Het team dat we inschrijven voldoet
aan de volgende voorwaarden:
• Een team bestaat uit minimaal 6 spelers.
• Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
• In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder
zijn.
Men kan tot eind november inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €15 per team en moet
bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Twan van de
Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, Zijtaart of mail naar de24uurvanzijtaart@gmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: 1608.90.497 t.n.v. De 24 uur van Zijtaart +
teamnaam
Teamnaam:
Team Captain:

Naam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
leeftijd
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