25-jarig jubileum André Schepers.͒ ͒
Op 29 september jl. was André Schepers precies 25 jaar in dienst van IBN. Vanaf de eerste
dag is André gedetacheerd in ons Dorpshuis te Zijtaart. In die 25 jaar is veel veranderd. In
de eerste jaren werkte André meestal alleen, maar kreeg indien nodig ondersteuning van
Joke van Zutphen. Als het Dorpshuis open was, was André er ook. De bezetting was
redelijk constant en de planning was daardoor niet moeilijk. Nu op de nieuwe locatie zijn
de bezettingsgraad en de variëteit in de activiteiten sterk toegenomen en is het aantal
vrijwilligers gegroeid naar zo’n 60 personen. André is verantwoordelijk voor de planning
van alle activiteiten en vrijwilligers. Ook is hij belast met de inkoop. In deze 25 jaar heeft
André diverse verbouwingen en aanpassingen meegemaakt, zoals de uitbreiding in 1996, de
aanpassingen i.v.m. de huisvesting van de peuterspeelzaal en het creëren van zijn eigen
kantoortje. De grootste verbouwing kwam toen het klooster omgebouwd werd tot een Multi
Functionele Accommodatie ( MFA). André voelde zich erg betrokken bij deze grote
verbouwing en hij ging regelmatig een kijkje nemen. Hij dacht goed mee en had hele
nuttige aanwijzingen. Vanaf 2011 is het Klooster in gebruik en na een gewenningsperiode
loopt het nu volledig naar wens. André beoordeelt elke aanvraag en als het past in de
uitgangspunten van het Dorpshuis wordt deze aangenomen. Samen met de vrijwilligers
wordt de klus geklaard! Op zaterdag 4 oktober jl. heeft het bestuur van Dorpshuis Zijtaart
André een receptie aangeboden om zijn 25-jarig dienstjubileum te vieren en hem op deze
manier te bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. De belangstelling tijdens deze
receptie was overweldigend. Een zeer duidelijke blijk van waardering door de gebruikers
en vrijwilligers van het Dorpshuis. André en Nelly hebben zichtbaar genoten van deze
mooie avond.͒ ͒
Bestuur Dorpshuis Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 oktober 9.30 u. 50-jarige jubileumviering van Blaaskapel “De
Boemelaars” met als voorganger Pater van Delden
Wij gedenken: Alle overleden leden van Fanfare “St.Cecilia” Zijtaart; Overl.oud. Piet en
Cisca van Lankvelt- alders en overl.fam.leden; Gerard en Ìlse Kremers- Ludwig; Overl.oud.
Piet en Tonnie van Heeswijk-van den Acker, overl.oud. van den Acker-Vervoort en
Broeder Christinus; Overl.oud. van der Burgt-van den Broek en overl.fam.leden; Adriaan
en Henk Brugmans (nms. de kinderen en kleinkinderen).
MEDEDELING: De Franciscusparochie e.o. organiseert van 17 tot 26 april 2015 een 8daagse reis, zij gaan dan op zoek naar de routes van haar patroonheilige Franciscus van
Assisi. Er wordt ook een bezoek gebracht aan Rome, om paus Franciscus te ontmoeten.
Informatie-avond: maandag 20 oktober a.s. 20.00 u. H.Hartkerk, Vondelstraat 9, 5462 CS
Veghel. (Contactpersoon: Pastor Thomas van der Horst,
tel.nr. (0413) 36 31 15)

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
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Tennispark Zijtaart
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(0412) 63 15 15
14 - 0413
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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.
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Bedankt
Graag willen wij iedereen
bedanken voor de overweldigende
belangstelling tijdens mijn
receptie ter gelegenheid van mijn
25 jarig jubileum bij het
Dorpshuis en IBN.

Gratis af te halen: 65 stapelstoelenn houtenzitting en
armleuning bij van Stiphout tel.: 209583

Andre en Nelly Schepers
Off road rit in Zijtaart
Komende zondag zal er in het buitengebied van Zijtaart een
off road rit voor motoren gereden worden. Deze rit zal door
het gehele grondgebied van de gemeente Veghel gereden
worden.
De eerste rijders zullen starten om 9.00 uur en de laatste
zullen vertrekken om 14.30 uur.
De organisatie is in handen van M.C. De Jagers uit Zijtaart
en M.C. ’t Pijpke uit Erp
Voor meer informatie kunt u kijken op www.offroadveghel

Voetballen, dat kan bij VOW!

Op 18 september is er een brief van de gemeente Veghel
naar de ouders van leerlingen van de basisschool gestuurd,
waarin wordt aangegeven dat het niet is toegestaan te
voetballen op het terrein achter de school.
Ballen die de gevel raken, zorgen namelijk voor breuken of
loszittende leistenen. Deze kunnen naar beneden vallen, en
daarmee onveilige situaties veroorzaken.
De gemeente vraagt de voetballers uit te wijken naar het
pannaveldje bij VOW. Als aanvulling hierop willen wij
graag aangeven, dat ook de trainingsvelden hiervoor
gebruikt mogen worden. Zowel voor als achter de
Veteranen KPJ
kleedlokalen is hier voldoende gelegenheid, op beide
plaatsen zijn ook doelen geplaatst zodat hier gebruik van
in tv-programma Metropolis
kan worden gemaakt.
De uitzending van het VPRO-programma Metropolis Wij willen er wel graag op wijzen, dat de voetbalvelden
op donderdag 16 oktober is gewijd aan het onderwerp niet gebruikt mogen worden, dit om de kwaliteit van de
grasmat zo optimaal mogelijk te krijgen en houden.
‘Volksfeesten wereldwijd’. Onderdeel hiervan vormt
VOW wil hiermee ook de vrije-tijd-voetballers graag de
de KPJ-veteranensportdag, die afgelopen zomer in
gelegenheid geven, om lekker van deze mooie sport te
Baarle-Nassau is gehouden. De VPRO heeft toen een kunnen genieten.
dag meegelopen met de veteranen van Zijtaart. De tv- Namens bestuur en jeugdbestuur,
uitzending is op NPO 3 en begint omstreeks 21.30 uur. Peter van de Braak
Jeugdvoorzitter.
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‘Zijtaart door de paarse bril’
Op 24 september hebben studenten van de Fontys Pabo in
Den Bosch Zijtaart bezocht. Zij hadden de opdracht om
Zijtaart in beeld te brengen en maakten kennis met mensen
uit Zijtaart die enthousiast verhalen vertelden over hun
dorp.
In deze rubriek leest u 10 weken hun verslag.

15 okt. – 22 okt. 2014

pagina 3

weer van mening, dat er op deze naam gestemd werd. En er
was een groep die dacht dat er veel reigers in de omgeving
waren. Bij deze laatste mening sluit Martien Verburg zich
aan.
In een interview, met Martien, zijn wij erachter gekomen
dat de Zijtaartse mensen erg trots zijn op hun anderhalf uur
durende optocht. Maar waarom dan wel?

Voor zo’n klein dorp als Zijtaart (met 1600 inwoners)
wordt de optocht ontzettend groot en vol variatie aangepakt.
Van kleine tot grote praalwagens, van jong naar oud en van
Zijtaart is trots op hun carnaval.
loopgroepen tot individuele mensen. De route van de
Door onze tocht door Zijtaart
optocht is tussentijds een aantal keer gewijzigd, maar
kwamen wij op een leuke manier
uiteindelijk zijn ze weer teruggegaan naar de oude
erachter, waarom! Wij zijn als
vertrouwde route. Deze route start ongeveer 1,5 km buiten
studenten en ‘journalisten’ door
Zijtaart en maakt vervolgens een ronde door Zijtaart heen.
Zijtaart gaan lopen om vragen te
Natuurlijk
stellen aan verschillende inwoners staan bij de
over hun idee van de Zijtaartse
cafeetjes de
carnaval. Het begon allemaal in het meeste
Dorpshuis. Wij werden vriendelijk mensen.
ontvangen door de stafleden die
daar een huiselijke sfeer creëerden De mooie
voor ons.
praalwagens
worden in
Wij begonnen onze tocht op de
basisschool. Na even zoeken
kwamen we de leerkracht van
verschillende maten, met verschillende materialen en in een
groep 1/2 tegen. Ze was zo
verschillend tempo gebouwd. De ervaren
vriendelijk om ons te helpen. Na kort overleg met haar
praalwagenbouwers hebben in de afgelopen jaren nieuwe
collega van groep 8, kregen wij toestemming om groep 8 te materialen (karton, industrie folie, hout) gebruikt, om nog
interviewen. De kinderen wisten verbazingwekkend veel te sneller en effectiever hun praalwagen te bouwen. Deze
vertellen over het jaarlijkse festijn. Zo zijn bijna alle
praalwagens worden meestal bij boeren of kwekerijen
kinderen wel actief tijdens het feest carnaval of het bouwen gebouwd. Zo ook de champignonkwekerij. Wij zijn op zoek
van de praalwagens. Ze wisten ook goed te vertellen dat er gegaan naar deze kwekerij. Deze hebben we helaas niet
verschillende kleuren groepen bij de dansmariekes zijn. Zo gevonden, maar we hebben wel een leuke en natuurrijke
is er paars voor groep 1/2, groen voor groep 3 t/m 6, roze
wandeling gemaakt. Tijdens deze wandeling hebben wij
voor de wat oudere kinderen die aansluiten bij de
enkele dorpsbewoners gesproken. Uit deze gesprekken
jeugdprinsen en ten slotte zwart voor de volwassenen.
kwam eigenlijk naar voren, wat wij heel de dag al hebben
gevoeld: “Carnaval in Zijtaart verbindt de mensen met
Ook wisten de kinderen ons te vertellen dat je in Zijtaart de elkaar!”
carnavalsvereniging “de Reigers” hebt. Maar waar komt die
naam nou eigenlijk vandaan?
Door: Dave, Bart, Dania en Jorieke
Verschillende kinderen dachten dat de stichter van Zijtaart
de achternaam “De Reigers” had. Andere kinderen waren

Trots op carnaval!
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KBO
AGENDA
Maandag 20 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 20 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 21 oktober 09.30uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 21 oktober 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 23 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 24 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag woensdag 8 okt. 2014:
Jokeren:
1.Ciska Coppens
108 pnt.
Rikken:
1.Henk v.d.Linden
125 pnt.
2.Wim v.Hoof
117 pnt.
3.Harry Rooijakkers
87 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Asseldonk
- 73 pnt.
Loterij:
Riek v.Sleuwen
Uitslagen van de kaartmiddag maandag 13 okt 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
94 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
127 pnt.
2.Henk v.d.Linden
108pnt.
3.Mieke v.Uden
71 pnt.
4.Mieke v.Boxmeer
66 pnt
Poedelprijs: Marjo Vissers
- 67 pnt.
Loterij:
Piet v.d.Hurk
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Biljarten KBO Onderling 9 oktober 2014
Rien Kemps
34 78 Cor v.Zutphen
61
Jan v.Uden
17 29 Jan de Wit
30
Rien v.Tiel
28 42 Jan v.d.Oever
18
Tonn Verbruggen
22 34 Johan v.Zutphen 18
Willy v.d.Berkmortel 25 27 Chris v.Helvoirt 19
Johan v.Zutphen
18 18 Wim Kremers
24
Gerard Oppers
12 11 Frans v.Leuken
42
Martien v.Zutphen
14 12 Tonnie v.Uden
31
Piet v.d.Hurk
38 28 Wim v.d.Sanden 49
Willy Henst
30 20 Jan Rijkers
16
Biljarten KBO Regio Lieshout – Zijtaart
Sjef v.d.Heuvel
83 99 - Cor v.Zutphen 66
Lucian v.Veggel
48 52 - Wim v.d.Sanden 49
Antoon v.d.Braak
43 41 - Frans v.Leuken 37
Martien v.d.Biggelaar 28 35 - Rien Kemps
35
Jan Aalders
23 21 - Tonnie v.Uden 30
Jos de Beer
20 12 - Cor Coppens
20
Frans Dekkers
20 26 - Jan Rijkers
18
Martien v.Hoof
17 16 - Jan v.Uden
18
Bridge KBO 10 oktober 2014
Lijn A
1 Piet Thijssens & Riek Rijkers
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Bert Kanters & Diny Kanters
(5) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(5) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
8 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
9 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
10 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
11 Toon v. Creij & Wim v. Os
12 Theo van Dijk & Toos van Dijk
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
14 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Lijn B
1 Ad Koevoets & Riet Koevoets
2 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
3 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
4 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
5 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
7 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
8 Fien v. Boxmeer & Mari v.d. Steen
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
10 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
11 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
12 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
13 Wim Koekkoek & Coby Koekkoek
14 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
15 José van Kempen & Fien Rooijakkers

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

68
21
18
18
19
23
26
20
13
11
66
37
46
29
30
26
16
30

64,24
60,76
60,42
58,68
52,08
52,08
50,35
49,31
46,88
45,83
44,44
42,71
40,28
31,94
60,42
59,58
55,90
55,56
54,86
54,58
53,82
50,69
48,33
45,42
44,79
43,33
42,36
40,83
38,19

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 04

Uitwisselingsconcert Koninklijke
harmonie Phileutonia Eindhoven en
fanfare en slagwerkgroep St. Cecilia
Zijtaart
Op zondagmiddag 26 oktober ontmoeten deze twee
verenigingen elkaar voor een tweede keer. Dit keer vindt
het concert plaats in Dorpshuis ‘het Klooster’ in Zijtaart.
De Koninklijke harmonie Phileutonia bestaat uit
ongeveer 70 muzikanten en staat onder leiding van dirigent
Sander Teepen. Zij zullen deze middag het volgende
programma ten gehore brengen:
Manhattan Symphony - S. Lancen
Slavia - Jan van der Roost
Danzon No. 2 - Arturo Márquez
Schöne Galathea - F. von Suppé
Fanfare St. Cecilia bestaat uit 46 muzikanten en staat
onder leiding van dirigent Albert John Vervorst. Fanfare St.
Cecilia bereidt zich voor op het aankomende Jumbo
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Muziek Festival en zal dan ook dit programma als ‘try out’
ten gehore gaan brengen. Het programma bestaat uit de
volgende werken:
Madrigalum - Philip Sparke
Goodnight Sarajevo - Leon Vliex
De slagwerkgroep van St. Cecilia sluit het concert af met
hun programma voor het Jumbo Muziek Festival. Onder
leiding van dirigent Henk Schellekens worden de volgende
werken gespeeld:
Passio Laurentio - Etienne Houben
Tumba - Henk Mennens
Sabre Dance - Khachaturian / Moore
Graag nodigen we u uit om samen met ons te genieten van
deze muzikale middag.
Zondag 26 oktober
Aanvang 14.00 uur
Dorpshuis ‘het Klooster’ Zijtaart
Toegang gratis

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes die
voor eind februari 2015 zes
jaar worden en zin hebben om
gaan te voetballen, kunnen
vanaf woensdagavond 5
november deelnemen aan 3
proeftrainingen. Voordat je start met de training moet je je
naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via de
email) aan:
Patrick van Asseldonk, tel. (0413) 35 56 64
Email: jeugdbestuur@vow.nl
De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 5, 12 en 13
november van 18.00 – 19.00 uur.
Afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de nieuwe
leden kunnen we na de winterstop eventueel starten met een
F4 (zevental of mini’s).
Voor het trainen van deze groep zijn we ook nog op zoek
naar enthousiaste ouders. Dit is de kans om je zoon of
dochter te gaan trainen. Dus meld je nu ook aan bij de
technisch coördinator van de pupillen, Twan Gijsbers, tel.
(0413) 35 23 89
Email: twan.en.anja@home.nl
Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Boemelaars sluiten jubileum jaar af
met opluisteren Heilige mis
Op zondag 19 oktober luisteren de Boemelaars de Heilige
mis op als afsluiting van het 50-jarig jubileum. In de
afgelopen 50 jaar zijn er ook leden en oudleden van de
Boemelaars overleden waar we tijdens deze viering
muzikaal bij stil staan.
Het jubileumjaar van de Boemelaars is een mooi jaar
geweest met mooie activiteiten. De jubileumavond op 10
mei was een groot succes. Een druk bezochte open receptie
werd gevolgd door een mooi optreden van de jubilaris zelf.
Er werd een muzikale levensloop gemaakt door 50 jaar
Boemelaars en natuurlijk is Cor van Zutphen gehuldigd met
zijn 50-jarig lidmaatschap. Als laatste werd de top 50 van
de Boemelaars gepresenteerd met als nummer 1 “der alte
dessauer” met solist Roy Habraken.
Tijdens Zijtaart Biedt Meer was er een blaaskapellenfestival
in de straten van Zijtaart. Er deden 12 blaaskapellen mee en
zij streden om de publieksprijs. Gazzerop uit Veghel ging
met de 1ste prijs naar huis.
Als afsluiting van het jubileumjaar luisteren de Boemelaars
op zondag 19 oktober de Heilige mis op.
U bent van harte uitgenodigd

Heren: zondag 19 oktober, Herselse Hei, pauze in Lierop,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 19 oktober, Herselse Hei, pauze in Lierop,
70 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd Zaterdag 18 oktober 2014
A1
thuis
clinic
A2
thuis
clinic
C1
thuis
herfst toernooi
D1
thuis
Sparta'25 D1
D2
thuis
herfst toernooi
E1
vrij
E2
vrij
F1
vrij
F2
vrij
F3
vrij
MB1 thuis
clinic
MB2 thuis
clinic
MD1 thuis
herfst toernooi
MD2 thuis
herfst toernooi

11:00u
11:00u
14:00u
13:00u
14:00u

11:00u
11:00u
14:00u
14:00u

SPORTUITSLAGEN
Kom jij ook naar de spelletjesmiddag
van VOW?
De herfstvakantie komt weer in zicht
en dat wil zeggen dat er ook weer
een spelletjesdag bij VOW aan zit te
komen. Ben jij tussen de 5 en 10
jaar en houd je van spelletjes doen? Kom dan op woensdag
22 oktober naar VOW! Jullie worden om 13.15 uur
verwacht, zodat we om 13.30 uur kunnen starten met de
spellen. De dag eindigt om 17.00 uur. Ook worden jullie
getrakteerd op een glaasje drinken en een stukje fruit, zodat
jullie geen honger hoeven te leiden. Trek een outfit aan die
lekker zit en waarmee je je lekker veel kunt bewegen.
Graag zien we jullie de 22e oktober verschijnen. Tot dan!
Jullie kunnen je opgeven voor deze middag door het
onderstaande strookje in te leveren bij Rowan van Zutphen
vóór 15 oktober a.s. Mijn huisadres is De Bresser 23 in
Zijtaart. Voor eventuele vragen kun je een mailtje sturen
naar: rowan.vanzutphen@hotmail.nl
==========================================
Ik geef mij op voor de spelletjesmiddag van VOW op
woensdag 22 oktober a.s.
Naam: ……………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………
……………………………………………………………..
Tel:………………… ………………. Leeftijd: …………
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind te filmen
en/of foto’s te maken (mbt profielwerkstuk)
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SPOOKTOCHT
Durf jij het aan?
Wanneer:

Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 31 oktober

20.00 – 23.00 uur
Dorpshuis
€2,00

Zit je op de middelbare school en ben je 16 jaar of jonger?
Heb je zin in een avondje griezelen? Dan is dit DE avond
voor jou! Speciaal voor jullie is er een spectaculaire
griezeltocht uitgezet. Al nieuwsgierig? Kom dan
vrijdagavond 31
oktober met je vrienden
en vriendinnen naar
BYTZ!
Organisatie BYTZ
(EGZ groep)

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Beste leden,
Wij hebben weer met petanquevereniging Jeu de Bouckles
te Boekel een afspraak gemaakt voor een middagje Jeu de
Boules op woensdag 22 oktober 2014 van 14.00 uur tot
17.00 uur.
Bij vereniging Jeu de Bouckle0, zijn we al vaker te gast
geweest, wat steeds goed is bevallen.
Zij hebben de beschikking over 16 buiten banen en 10
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binnen banen met een mooie kantine.
Wij zijn dus niet afhankelijk van het weer om een mooie en
gezellige middag te hebben.
Het clubgebouw van vereniging Jeu de Bouckles, Sancta
Maria, ligt, achter het zorgcentrum St. Petrus aan de
Bernhardstraat 74.
Op de rotonde bij de kerk gaat u richting Handel/Venhorst.
U neemt de eerste weg links,
Dit is de weg juist achter de kerk. U gaat het zorgcentrum
St. Petrus voorbij en neemt de eerste weg rechts Aan het
einde van deze weg na ± 100m, ligt Sancta Maria.
De kosten voor deze middag zijn € 7, - per persoon, te
voldoen bij binnenkomst.
Hiervoor krijgt u twee kopjes koffie met een plakje cake,
één consumptie bestaande uit of koffie/thee/warme
chocolade/frisdrank/bier/wijn/of een borrel en twee keer
een hapje. Tevens zit in de prijs inbegrepen de huur van de
accommodatie met wedstrijdbegeleiding en begeleiding op
de baan.
Wij wensen alle deelnemers een plezierige en gezellige
middag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo, tel. (0492) 32 17 33 of mobiel (06) 224
901 71E-mail : toon@vberlo.nl
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 31 oktober
Vrijdag 31 oktober houdt Jong
Nederland Zijtaart haar jaarlijkse
lampiontocht. Deze tocht is voor zowel
leden als niet-leden, alle kinderen
mogen dus meedoen! Ook de ouders
zijn uitgenodigd om mee te lopen! We
verzamelen om 18.30 uur bij ons
clubhuis Bij JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we
met z’n allen in een verlichte tocht door Zijtaart. Bij
terugkeer is er voor iedereen warme chocomel en
peperkoek aan het kampvuur.
We hopen op droog weer en dat jullie allemaal komen. Hoe
meer lichtjes, hoe meer vreugd!

Lampion maken
woensdagmiddag
29 oktober
De leden van Jong Nederland maken tijdens hun
clubbijeenkomsten al een lampion. Kinderen die geen lid
zijn van Jong Nederland kunnen op woensdag 29 oktober
tussen 14:30 uur en 16:00 uur in ons clubhuis zelf een
lampion komen maken (deelname is gratis). Deze kunnen
zij vrijdag dan gebruiken tijdens de lampionnenoptocht!
Voor ouders staat er die middag koffie en thee klaar.
Groetjes
Jong Nederland Zijtaart
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Vreemd gedoe, verliefdheid….
Verliefdheid is vreemd. Mensen worden soms ineens heftig
verliefd op iemand die ze allang kenden, maar waar ze nog
Nog 5 weken……..
nooit iets voor gevoeld hebben.
Laatste Kans!!
Ik heb wel eens bedacht groepen op te starten voor
gescheiden mensen, maar wist toen al: o jee, die gaan vast
Nog 3 dagen om jouw dienst in te
en zeker verliefd worden….. Dus deed ik het niet.
leveren!
Want in een periode dat je gescheiden bent, ben je extra
Op zondag 16 november presenteren Carnavalsvereniging
gevoelig voor steun en liefdevolle opmerkingen, je komt
De Reigers en Fanfare St. Cecilia hun 5de dienstenveiling. tekort en daar is die geweldige persoon die jouw aandacht
Deze samenwerking heeft al 4 keer geleid tot een geweldig geeft. Als beiden gescheiden zijn, hebben ze beiden een
succes.
tekort aan warmte, maar ook hebben ze beiden een soort
Niet alleen is het een goede activiteit om de clubkas van
van “vijand” (de ex-partner). Soms is het geen echte vijand
beide vereniging aan te vullen maar het is ook een waar
maar is de liefde gewoon voorbij, maar vaak ziet men
dorpsfeest.
alleen nog de slechte kanten van elkaar.
De gelden die de goederen- en dienstenveiling opbrengen
Die gezamenlijke “vijandschap” tegen de exen verbroedert
worden goed besteed. Ze worden gebruikt om nieuwe
ook. Hij zegt precies datgene over jouw ex wat jij eigenlijk
instrumenten aan te kopen en het carnavalsfeest voor jong
al stiekem dacht. En jij durft ook te zeggen dat zijn ex een
en oud te organiseren.
heks is, wat hij ook heerlijk vindt om te horen. Dat versterkt
Zoals beloofd, lichten we deze week een tipje van de sluier de band. Je hoeft dan nog niet verliefd te worden, maar je
op van wat er allemaal aangeboden wordt.
staat er vele malen meer voor open dan anders.
Wilt u met Sinterklaas of Kerst leuke verwencadeautjes
Zo kwam er iemand bij mij in de praktijk die verliefd was
aanbieden aan uw partner? Wat dacht u van: een complete
geworden op een andere vrouw, terwijl hij nog getrouwd
gezichtsbehandeling, pedicure of een verwenpakket voor
was. Zijn vrouw wist van niks. Hij overwoog haar te
hem of haar.
verlaten voor zijn vriendin. Vaak zeggen mensen “mijn
Bent u van plan het komend jaar te bouwen of verbouwen? partner begrijpt me niet!” Soms heeft dat alles te maken
Er is van alles in de aanbieding van het tekenen van een
met investeren: als je niet zegt wat je denkt, hoe kan je
dakkapel tot het leveren van ophoogzand.
partner je dan begrijpen? Dat bleek ook in dit geval zo.
Zoekt u een leuke activiteit voor uw familie of
Maar de verliefdheid kreeg voorrang.
vriendengroep? Ook hier diverse mogelijkheden: van een
Hij ging korte tijd samenwonen met de vriendin. Ook dat
natuurwandeling in de vroege uurtjes, een heerlijk avondje viel tegen en hij kwam toen terug bij mij om zijn relatie met
genieten van de mooiste wijnen, een kookclinic tot een
zijn vrouw te herstellen. De man was iemand van weinig
geheel verzorgde activiteit met feestavond!
woorden, hoopte dat iedereen maar kon raden wat hij
Hebt u nog een formulier liggen met een dienst? Laatste
werkelijk voelde, hoopte en dacht.
kans om te zorgen dat deze in het veilingboekje komt door Toen ik hem verschillende opties gaf die iemand zou
deze nu te sturen naar: dienstenveilingzijtaart@outlook.com kunnen voelen bij bepaalde zaken, zag hij in dat er
De dienstenveilingcommissie.
inderdaad meer mogelijkheden waren. Hij begon te zien dat
dit ook in de relatie met zijn vriendin tot misverstanden had
geleid. Het bleek dat zijn vrouw
hem beter kende dan hij dacht. En
zij wílde hem ook werkelijk
begrijpen, deed móeite voor hem.
Dit deed hem goed. En tja, hij werd
weer opnieuw verliefd….. op zijn
eigen vrouw.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467
CA Veghel
tel. 0621.59.24.35.
www.interpunctie.
nl
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Nieuwe sponsor voor
Vrouwen 1 VOW!
Met meer dan gepaste trots hebben
we afgelopen week bekend kunnen
maken dat we een nieuwe
hoofdsponsor voor de Vrouwen 1
van VOW hebben. Het bestuur heeft
Jorg Pepers van J & A Stukadoorswerken uit Veghel bereid
gevonden dit voor de komende drie jaar te gaan doen.
J & A Stukadoorswerken is hiermede een gehele nieuwe
sponsor binnen onze
vereniging waar we als
VOW natuurlijk heel blij
mee zijn. Jorg Pepers geeft
met deze sponsoring bij
VOW aan, een warm hart
toe te dragen aan onze
vereniging. Op de vroege
zondagmorgen zijn de nieuwe tenues door Jorg samen met
zijn vrouw Maartje overhandigd, na een passend

Luc Nilis naar VOW
dankwoord met bloemen, door de voorzitter van VOW
Toine Adriaans. (zie foto).
Aansluitend is er de gebruikelijke teamfoto gemaakt met
rechts Maartje en Jorg Pepers. Het bestuur en de spelers van
VOW willen J & A Stukadoorswerken nogmaals bedanken
voor dit spontane initiatief. Bedankt.

De jongens en meisjes van de A- en B-jeugd van VOW
krijgen dit jaar wel een heel bijzondere activiteit
aangeboden door de club.
Op zaterdag 18 oktober komt oud-PSV-speler Luc Nilis
naar sportpark De Vonders in Zijtaart. Hij zal daar een
clinic geven voor de A- en B-jeugd van VOW.
Naast Luc Nilis
zijn ook de
hoofdtrainers
Gerrit van Uden
en Maico Bosch
en keeperstrainer
Gerard van
Zutphen van
VOW bereid
gevonden om de
jongens en meiden
een gevarieerd
programma aan te
bieden. De clinic
vindt plaats tussen
11.00 een 13.00
uur op sportpark
de Vonders in
Zijtaart.
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coverband van Erpse en Keldonkse jongeren hangt nog
altijd een zweem van extase. De bekendste regionale band
Wilt u weten wanneer de kienavonden gepland staan, noteer uit de vorige eeuw ging in de zestiger jaren helaas na drie
dan onderstaande data:
jaar aan het eigen succes ten onder. El-Cid ontstond in 1961
15 oktober 2014
uit de Kelbeats. Na hun 1e optreden in Erp in de Hezelbar,
19 november 2014
volgde zalen in de buurt en later door het hele land. Elk
21 januari 2015
optreden was een grote happening, maar tevens vaak een
18 maart 2015
Graag zien we u op deze woensdagavonden bij VOW in de grote bende. Hun roem werd hun einde, door de
kantine op sportpark de Vonders.
vernielingen durfden de zaalhouders El-Cid niet meer te
De avonden starten om 20.00 uur en de deuren zijn vanaf
laten optreden. Die tijd is gelukkig al lang voorbij. Uniek is
19.00 uur geopend
natuurlijk dat El-Cid nog in de originele bezetting van 1967
speelt, met Wally Tomasouw: sologitaar, Ad van der Rijt:
Aanzet Rouwgroep
basgitaar, Tiny Manders: slaggitaar, Mari Manders: drums
Aanzet Maatschappelijk
en Huub Brugmans: zang
werk begint een nieuwe
Rouwgroep voor mensen van wie
Hallo Reigers en Reigerinnen
de partner is overleden. Op donderdag 23 oktober van
14.00 tot 16.00 uur vindt een gezamenlijke
kennismakingsbijeenkomst plaats bij Aanzet op de Misse
Hier een bericht van de Secret Service.
46 te Uden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie
gegeven over de rouwgroep. Op basis hiervan kunt u
We willen jullie toch een beetje op de hoogte houden van
beslissen of de groep iets voor u is. De begeleiders kunnen onze speurtocht naar de nieuwe Prins, de opvolger van
van hun kant een inschatting maken of de groep voor u
Prins Carlo d’n Urste. Hij zal het er niet geheel mee eens
geschikt is.
zijn maar volgens traditie schrijven we een Prins af in 1
Voorwaarde om aan de tien vervolgbijeenkomsten te
jaar.
kunnen deelnemen is het bijwonen van deze
Het zal menigeen wel zijn opgevallen dat we al op diverse
locaties rond zijn wezen neuzen naar geschikte kandidaten
kennismakingsbijeenkomst.
voor heerser van Reigerland 2015. Om alles goed te kunnen
Bij voldoende aanmeldingen start de groep op
analyseren worden overal opnames gemaakt. Deze beelden
donderdagmiddag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur bij
worden door ons dan in de nachtelijke uurtjes, op geheime
Aanzet locatie Uden.
locaties, nauwkeurig beoordeeld.
Deelname aan de rouwgroep staat open voor inwoners van
We kunnen dan ook melden dat we een aantal geschikte
Uden, Veghel, Landerd en Boekel en er zijn geen kosten
personen gevonden hebben.
aan verbonden.
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat we op onze lauweren
Aanmelding voor de kennismakingsmiddag kan bij Cocky
kunnen gaan rusten, we zijn er nog lang niet. Er zal nog
van Ravensteijn-van Oers of Suzanne Spierings, Aanzet
flink gewerkt moeten worden om een goede keuze te
Algemeen Maatschappelijk werk, tel. tel. (0413) 25 39 00.
kunnen maken. Vervolgens zal de aankomende heerser nog
op zijn nobele taak voorbereid moeten worden.
Kortom nog genoeg te doen.
Het kan daarom makkelijk zijn dat u ons komende weken
nog eens tegen het lijf loopt in de speurtocht naar
…………………. Juist de Neije.
De geheimzinnige groeten
Legendarische band El-Cid in De
Secret Service

Afzakkerij

VEGHEL- Kunstgroep De Compagnie in Veghel
presenteert komende zondagmiddag 19 oktober de
legendarische band El-Cid uit Erp-Keldonk. Op het
podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade
laten zij zien en horen dat ze nog steeds een ‘sixty’s feestje
kunnen bouwen. Met covers van The Rolling Stones, The
Who, Steppenwolf, Ten Years Afther , Pretty Things,
Kinks en nog veel meer. Aanvang 15.00 uur, de zaal is
open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage is altijd welkom.
Als de naam El-Cid valt, gaat het hart van veel 50- tot 65jarige muziekliefhebbers harder kloppen. Rond de
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Spelenderwijs sparen tijdens de
Rabo Spaarweek
Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 oktober is het
Spaarweek bij Rabobank Uden Veghel. Dat betekent
feest voor de jongste spaarders tussen de 4 en 12 jaar
oud, want bij een storting van tien euro of meer
ontvangen kinderen een leuk cadeautje. En dit jaar is
het dubbel feest! Want kinderen sparen dit jaar niet
alleen voor zichzelf, maar ook voor kinderen in Laos én
er is op 18 oktober ook nog een Kidsfair; een feestelijke
dag boordevol leuke activiteiten.
“Het is leuk te zien dat de Rabo Spaarweek elk jaar nog
steeds goed bezocht wordt”, aldus Mirjam Giesbers,
directeur Particulieren- en Bedrijvenadvies van Rabobank
Uden Veghel. “Ik kan me nog herinneren dat ik als kind
mijn spaarpotje ging legen. En ondanks dat er veel
veranderd is -denk bijvoorbeeld aan online bankieren,
vinden kinderen het nog steeds hartstikke leuk om naar de
Rabobank te gaan om hun spaargeld te storten. We vinden
het belangrijk dat kinderen ervaren dat als je op deze
manier spaart, het geld meer waard wordt, waardoor je
sneller je droom kunt waarmaken. Dat draagt bij aan
financieel bewustzijn en daar kun je niet vroeg genoeg mee
beginnen.”
Op jonge leeftijd leren omgaan met geld
Rabobank wil het liefst zoveel mogelijk kinderen helpen
om financieel wijzer te worden. De Rabo Spaarweek is één
van de activiteiten die hiervoor wordt ingezet. Giesbers:
“Een virtueel lespakket voor basisscholen, rondleidingen op
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ons kantoor en een speciaal ontwikkelde app die kinderen
helpt bij sparen, zijn voorbeelden van andere activiteiten
waarbij we de financiële zelfredzaamheid al van jongs af
aan stimuleren.”
Sparen voor zichzelf én voor kinderen in Laos
Tijdens de Spaarweek draagt Rabobank voor elke storting
bij aan het project Aflatoun. Aflatoun is een internationaal
lesprogramma dat kinderen wereldwijd op een speelse
manier financieel bewuster maakt, zodat ze later sterker in
de maatschappij staan. Giesbers: “We zijn dit jaar met
Aflatoun een samenwerking van drie jaar gestart voor een
project in Laos. We hopen vooral door kennis in te brengen,
een bijdrage te leveren aan dit mooie project. Dit goede
doel past heel goed bij de Rabo Spaarweek. Zo kunnen we
kinderen niet alleen leren dat het belangrijk is om voor
zichzelf te sparen, maar dat we kinderen ergens anders in de
wereld ook kunnen helpen aan een betere toekomst.”
Feestelijke aftrap op zaterdag 18 oktober
Op zaterdag 18 oktober is de feestelijke aftrap van de Rabo
Spaarweek in de vorm van een Kidsfair; een spetterende
dag boordevol activiteiten voor kinderen. Alle kinderen zijn
die dag vanaf 09.30 uur welkom in onze bankhal in Veghel
(Rembrandtlaan 70) én in Uden Centrum (Brabantplein 30).
Tijdens de Rabo Spaarweek kunnen kinderen natuurlijk
terecht bij al onze vestigingen. Kijk op
Rabobank.nl/udenveghel voor het dichtstbijzijnde kantoor.

Jeugdonthulling 15-11-2014
‘Holland’
Wie worden de nieuwe jeugdheersers over
Reigerland?
Door middel van spellen worden de nieuwe jeugdprins en prinses bekend!
De loting van de nar uit groep 8 en de raad van 11.
Lever het inschrijfformulier
uiterlijk 16 oktober in bij basisschool Edith
Stein. De kinderen van het speciaal onderwijs kunnen het leveren bij
Autocentrum M. van der Heijden.

Tot ziens op zaterdag 15 november in het
Klooster aanvang 13.30 uur!
Jeugdcommissie C.V. De Reigers
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Snackbar ‘t Dorpskaffee
LEKKER in Zijtaart!
Herfstvakantie aanbieding!
Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van week 43
Friet met mayonaise + 1 snack voor maar €2,50
Keuze uit:
Frikadel, kroket, bami-schijf, kaassoufflé of 4 kipnuggets.
Nu ook verkrijgbaar:
Goulash- en vleeskroketten voor €1,50 per stuk.
Nu tijdelijk verkrijgbaar:
- Satérol voor €1,80
- Spare-ribs met friet, mayonaise en knoflook- of whiskeysaus
voor €8,90
Openingstijden:
Maandag: 17.00 - 21.00 uur
Woensdag: 17.00 - 21.00 uur
Vrijdag: 17.00 - 22.00 uur
Zaterdag: 17.00 - 22.00 uur
Zondag: 16.00 - 22.00 uur
U kunt bij ons telefonisch of in de zaak bestellen.
(0413-366732)

