ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Maandag 27 oktober a.s. beginnen in zaal Kleijngeld voor de 29e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre. Ondanks dat met 86 deelnemers het aantal iets minder is
dan voorgaande jaren, zal de strijd er niet minder om zijn. De kampioenschappen duren tot
en met vrijdag 7 november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Van maandag 28 oktober tot en met
maandag 4 november zijn de poulewedstrijden. Dit betekent dat de spelers zijn ingedeeld in
een poule van 4 of 5 spelers en zij in die poule een halve competitie spelen. Vanaf dinsdag
4 november gaat het toernooi verder volgens het knock-out systeem: dit betekent dat de
partijwinnaars verder gaan; partijverliezers zijn uitgeschakeld. Op vrijdag 7 november zijn
de finales en zal bekend worden wie zich een jaar lang Zijtaarts biljartkampioen libre mag
noemen.
Helaas zijn er dit jaar weer geen jeugdkampioenschappen. Alleen Bas v Lankvelt had zich
ingeschreven. Hopelijk zijn er volgend jaar wel spelertjes die het tegen Bas op willen
nemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers, maar ook publiek is van harte
welkom. Misschien heb je zin in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen mee kan doen.
De Zwijntjes en Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 oktober 9.30 u. Allerheiligen Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. Pepers-van Lankvelt, Piet en Sien Jansen-van Lankvelt, Lise
van den Donk en Cato; Zus van de Ven, overl.oud. van de Ven-Aarts en Annie van de Venvan Zutphen; Riek van Zutphen-Daniëls; Johan en Anna van Sleuwen-Ketelaars, dochter
Riny en zoon Ad (nms.Broederschap Hakendover); Jrgt. Harrie van Sleuwen, overl.fam.
van Sleuwen en van den Elzen en overl.fam.leden hier en in Canada; Overl.oud. Toon en
Ant Kanters-de Koning, kleinzoon Tonny en Pater de Koning; Maria van de Ven-Sauels
(vanw.verjaardag)
Zaterdag: 1 november 19.00 u. Allerzielenviering Avondwake-werkgroep m.m.v. het
Parochieel Gemengd Koor
Tijdens deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.
Mededeling: Zondag 26 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor
WERELD-MISSIEMAAND gehouden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Myanmar: er
is hier zeer grote behoefte aan goed onderwijs. Deze collecte wordt van harte bij U
aanbevolen.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77

Jaargang 24 nr 05
22 okt – 29 okt. 2014
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel
Kopij voor nr. 6
inleveren uiterlijk
27 okt. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 05

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.

Hulde aan mijn tennismaatjes
Zoals iedere dinsdag- en donderdagmorgen ging ik
naar Zijtaart om te tennissen. Ik speel hier met veel
plezier, zo ook donderdag jl. toen het noodlot toe
sloeg. Ik kreeg tijdens de wedstrijd een hartstilstand.
Door het kordate optreden van mijn tennismaatjes
BEN IK ER NOG!!!
Daarom wil ik iedereen bedanken voor de reanimatie
en goede zorgen die ik van jullie heb gekregen.
Speciaal dank aan: Piet v.d. Hurk, Jan v. Dijken, Dick
v.d. laan, Jo Raaijmakers, Politie en Ambulancepersoneel.
Het gaat nu weer goed met mij en wil jullie weer graag
terug zien en hoop de activiteiten weer snel te
hervatten.
Groeten van ons beide,
Marinus en Tiny v Kaathoven

Loterij 11-11 bal
CV De Reigers
Binnenkort komen de leden van
carnavalsvereniging De Reigers weer
met loten bij u aan de deur voor de
loterij, welke gehouden wordt tijdens
het 11-11 bal op vrijdag 14 november
a.s. Met de opbrengst van deze loterij
kunnen we weer een aantal
carnavaleske activiteiten organiseren
voor Zijtaart.
De loten zijn te koop voor € 1,00 per
stuk. De te winnen prijzen zijn onder
andere geldbedragen van € 188,00 (hoofdprijs), € 133,00 en
€ 77,00. Daarnaast zijn er nog tal van andere leuke prijzen.
Alvast bedankt voor het kopen van eventuele loten !
En graag tot ziens op ons 11 11 bal op vrijdag 14 november
a.s !
Carnavalsvereniging De Reigers
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Theatershow “Dichter bij ’t volk”
uitverkocht!
Vrijdag 24 oktober a.s staat komiek én Brabants bekendste
tv-weerman Andy Marcelissen met zijn one-man
theatershow “Dichter bij ’t volk” in het Dorpshuis in
Zijtaart.
Wegens overweldigd succes zijn er helaas géén kaarten
meer beschikbaar voor deze show.Voor degene die wel een
kaartje heeft weten te bemachtigen, geldt dat de zaal om
19.30 uur zal openen, de show zelf start om 20.15 uur.
Voor meer informatie zie:
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paddestoelenwandeling ‘t Lijnt
Na de zomer beginnen de nachten wat kouder te worden en
de bladeren al weer wat te verkleuren. Voor de dieren is dat
ook een teken om zich weer voor te bereiden op de winter.
Voor de vogels betekent dit dat ze bijvoorbeeld veel moeten
eten om reserves op te bouwen en er zijn ook veel dieren
die een wintervoorraad aanleggen van allerlei zaden. Met
het vochtige en soms warme weer schieten er diverse
paddenstoelen uit de grond. Om te bekijken welke
paddenstoelen er zijn in het bos, gaan we zondag 26
oktober zelf eens kijken. Toon Tielemans weet heel erg
veel van paddenstoelen en daarom is het extra leuk dat hij
mee gaat om daarover te vertellen. Zorg daarom dat je om
10:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We vertrekken
van daaruit met de fiets naar ‘t Lijnt.
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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 de komende 10 weken hun verslag.
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Wij willen Willem Timmers, de penningmeester, bedanken
voor zijn medewerking voor het maken van dit artikel.
In memoriam Jan van de Ven, oprichter Jong Nederland
Zijtaart.
Geschreven door: Mandy Peters, Manuelle Lagarde, Dirkje
Kersten, Sammy Selbach en Kaylee van Eijndhoven.

Jong Nederland Zijtaart, daar gebeurt het!

Na een korte zoektocht door Zijtaart kwamen wij, vijf
pabostudenten uit ’s-Hertogenbosch, in contact met de
penningmeester van
Jong Nederland
Zijtaart. Hij is al
van jongs af aan bij
deze organisatie
betrokken. Veel van
zijn familieleden
waren betrokken
bij Jong Nederland.
Het doel van onze
zoektocht was het verschil te ontdekken tussen het Jong
Nederland van vroeger en van nu.
Hij vertelde ons onder andere dat de organisatie in 1945 is
opgericht.
Voor de
jongens
was in
Zijtaart niet
veel te
doen. Er
was geen
voetbalclub
of
dergelijke.
Jong Nederland Zijtaart is gestart met alleen maar
katholieke jongens, de katholieke jongens gilde. Later is
hier ook een katholieke meisjes gilde bijgekomen. Zij
kwamen elke zondagmiddag apart bij elkaar. In 1977
werden de jongens en meisjes gefuseerd. In het begin
droegen de kinderen uniformen. Dat is nu niet meer het
geval. Vroeger waren de activiteiten vooral gericht op spel,
sport en het buitenleven. Nu is meer creativiteit bij de
activiteiten gekomen. Zo vertelde een leerling uit groep 4/5
ons dat ze veel knutselen en tekenen. Dit vindt zij erg leuk
net als het kamp dat een keer per jaar plaatsvindt.
Jong Nederland is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Jong
Nederland Zijtaart kan niet bestaan zonder alle vrijwilligers
die zich inzetten voor deze mooie organisatie.

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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KBO Zijtaart draait Ratatouille!

KBO

Alweer de tweede film in dit seizoen voor onze KBOleden.
In dit hilarische animatieavontuur Ratatouille,
geproduceerd door Walt
Disney, droomt een ratje
genaamd Remy ervan ooit een
grote Franse chefkok te
worden. Ondanks de wensen
van zijn familie en het
overduidelijke probleem dat
hij een rat is met een
knaagdier-fobisch beroep, is
hij vastbesloten zijn droom te
verwezenlijken. Het lijkt door
het lot bepaald wanneer Remy in Parijs precies bij het
beroemde restaurant van zijn culinaire
held, Auguste Gusteau, terecht komt.
Ondanks de gevaren voor zo'n
ongebruikelijke en vooral ongewenste
bezoeker in de keuken van een van de
meest exclusieve restaurants in Parijs,
vormt Remy een team met Linguini, het
keukenhulpje, die per toeval het grote kooktalent van Remy
ontdekt. De samenwerking van de twee zorgt voor heel wat
opwindende en hilarische situaties en zet de hele culinaire
wereld op z'n kop. Remy komt voor de moeilijke keuze te
staan tussen het volgen van zijn droom en zijn vroegere
bestaan als een gewone rat. Hij komt achter de waarheid
over de inhoud van vriendschap, familie en hij komt
erachter dat hij niets anders kan zijn dan wie hij echt is: een
rat die chefkok wil zijn.
De film is leuk, realistisch gemaakt,
en is vooral grappig en vermakelijk.

AGENDA
Maandag 27 oktober 13.30 uur: filmmiddag
Dinsdag 28 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 28 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 28 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 28 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 29 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 30 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 30 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 30 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 31 oktober 13.30 uur: Bridgen

Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 27 oktober 2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

BRIDGEN
Bridge Zijtaartse Bridge Club 14 oktober 2014
Lijn A
1
Bert & Diny Kanters
62,50
2
Mien van Berkel & Mien Verhoeven
55,00
3
Cees van Hout & Jo Verhoeven
54,17
4
Toon & Marietje van Schaijk
53,33
5
Hilly van Bosbeek & Ria Swinkels
52,92
6
Jana v.d. Acker & Anny v.d Hurk
50,42
7
Harrie en Rina van Berlo
49,17
(8) Ad Koevoets & Toos van Berlo
48,33
(8) Riet van Hout & Corry Kastelijn
48,33
10
Piet van Schaijk & Mari v.d. Steen
47,92
11
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
44,17
12
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
33,75
Lijn B
1
Harrie & Marietje v.d. Wijgert
(1) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
3
Noud & Toos van Zutphen
4
Annie & Josien v.d. Berkmortel
5
Clasien Nolle & Trudy Smulders
6
Hein & Jo de Wit
(7) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
(7) Maria & Fien Rooijakkers
9
Chris & Christien van Helvoirt
(10) Mientje v.d. Tillaart & Tonny Rijkers
(10) Joke Petit & Maria Rijken

62,50
62,50
55,63
55,00
53,65
48,44
47,50
47,50
41,15
40,63
40,63
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KBO Bridge 17 oktober
Lijn A
1
Mien Verhoeven & Mien Vissers
2
Bert & Dinie Kanters
3
Toon van Creij & Wim van Os
4
Piet van Schaijk & Mari v.d. Steen
5
Cees & Riet van Hout
6
Theo & Toos van Dijk
7
Piet Thijssens en Riek Rijkers
8
Chris & Christien van Helvoirt
9
Wim & Tiny van Lieshout
10
Tonny Kivits & Jan Langenhuijsen
11
Cor v.d. Berg & Ria Swinkels
12
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
13
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
14
Ben & Tiny v.d. Steen

62,50
61,46
59,03
56,25
52,43
51,04
50,00
49,31
48,96
45,49
44,79
41,67
40,97
36,11

Lijn B
1 Toon & Marietje van Schaijk
2 Jan van Helvoirt & Pieta Verbakel
3 Cor & marietje Mollen
4 Harrie & Marietje v.d. Wijgert
5 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
6 Henk v.d. Linden & Fien van Boxmeer
7 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
8 Ad & Riet Koevoets
9 Mies en Joke v.d. Burgt
10 Adriaan v.d. Tillart & Joke van Boxtel
11 Harry van Boxmeer & Tonn Verbruggen
12 Harrie en Rina van Berlo
13 José van Kempen en Fien Rooijakkers

74,00
67,92
58,33
56,00
49,50
49,17
48,00
47,92
46,67
45,00
37,08
35,00
35,00
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 26 oktober, Sluitingsrit, pauze in
Zijtaart, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 26 oktober, Sluitingsrit, pauze in
Zijtaart, vertrek 9.00 uur.
Voor meer info zie de vernieuwde site: www.VOW.nl
VOW Jeugd zaterdag 25 okt 2014
A1 vrij
vrij
A2 vrij
vrij
C1 thuis Vorstenbossche Boys C1
13:00
D1 vrij
vrij
D2 vrij
vrij
E1 thuis Boekel Sport E1G
9:30
E2 uit
Rhode E7G
9:15
F1
vrij
vrij
F2
vrij
vrij
0:00
F3
vrij
vrij
MB1 uit
Boekel Sport MB1
13:00
MB2 thuis Heeswijk MB1
13:00
MD1 vrij
vrij
MD2 uit
Irene MD1
ME1 vrij
vrij

VOW Veteranen 25 okt 2014
16:30u
VOW Vet
Erp
VOW Senioren 26 okt 2014
14:30u
Boskant 1
VOW H1
12:00u
WEC 2
VOW H2
12:00u
VOW H3
Mariahout 5
Prikpost in Zijtaart.
11:30u
VOW H4
Boskant 4
VOW VR1
EVVC VR1
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de 11:30u
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
SPORTUITSLAGEN
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl

VOW Veteranen 18 okt 2014
DAW
VOW
8-4
VOW Senioren 19 okt 2014
VOW VR1
SCV'58 VR1
Gemert VR2 VOW VR2

Uitgesteld naar 16/11
3-0
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Ook jeugdteam E-1 in het nieuw!
Afgelopen week zijn de nieuwe
shirts overhandigd aan het E-1 team
van VOW. De sponsoring van
VOW E-1
is voor de
komende
jaren
aangegaan
door de
Zijtaartse
onderneme
r Jorg
Welte
Timmerwe
rken. Deze Zijtaartse ondernemer heeft met het bestuur van
VOW een overeenkomst getekend voor de komende drie
jaar. Jorg heeft met deze sponsoring willen aangeven dat
hij VOW een warm hart toedraagt en dat het

IVN NACHTWANDELING ‘t HURKSKE
zaterdag 25 oktober 20.00 uur – 22.30 uur

Op zaterdag 25 oktober uur houdt natuurvereniging IVN
Veghel een nachtwandeling in het kader van het jaarlijkse
evenement “De Nacht van de Nacht”, welke georganiseerd
wordt door de landelijke Natuur- en Milieufederaties en
waarmee aandacht gevraagd wordt voor lichtvervuiling. Dit
jaar is de 10e keer dat dit evenement op de kalender staat.
Jong en oud zijn welkom om met ons mee de nacht in te
wandelen; aan deelname zijn geen kosten verbonden. We
verenigingsleven in het dorp Zijtaart hem wat waard is.
verzamelen om 20.00 uur op het Stadhuisplein. Vanaf daar
Jorg is bij VOW geen onbekende en gelukkig voor VOW
carpoolen we naar ‘t Hurkske.
heeft hij nu deze stap gemaakt. De spelers van het E-1 team ‘t Hurkske bestaat uit een bosgebied met open stukken met
en de begeleiding gaven aan blij te zijn met deze mooie
daarin diverse poelen. Het gebied ligt ten zuidwesten van
geste. Na een dankwoord aan Jorg Welte, uiteraard
de Gemertseweg in Erp Tijdens de wandeling zullen de
vergezeld van bloemen, is het eerste shirt officieel
gidsen voorop gaan in de donkere wereld, waarin nog
overhandigd. Het bestuur en de spelers van VOW willen
verrassend veel te beleven is. Alle zintuigen worden
hierbij Welte Timmerwerken nogmaals bedanken voor dit
aangesproken tijdens deze wandeling. Er wordt stilgestaan
spontane initiatief. Het is en blijft een goed maar ook
bij de geuren en geluiden van de duistere omgeving, waarin
noodzakelijk gebruik binnen de voetbalsport dat teams
mogelijk nog een late vleermuis zich kan laten zien. Het is
gesponsord worden en gelukkig kennen we ook bij VOW
niet mogelijk om het weer te voorspellen, maar er zal wat
zulke sponsors.
verteld worden over de sterren en planeten als ze te zien
zijn.
De wandeling eindigt om
22.00 uur weer op de
parkeerplaats, waar er nog
even tijd is om wat na te
genieten met een hapje en
een drankje. Rond 22:30
uur zijn we weer terug in
Veghel.
Voor degenen die
rechtstreeks willen gaan, is
het startpunt van de
wandeling de parkeerplaats
bij de voormalige
Bosbeertjes, Meerbosweg
43-45 te Erp. We
vertrekken daar om 20.15
uur.
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Contact via telefoon 06 42 39 59 82. website www.ivnveghel.nl

Lampionnen
optocht
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de Weetering van de titel af te houden. Tonny zal daarmee
Veghel vertegenwoordigen in de strijd om de supercup, die
eind augustus 2015 in Zijtaart gespeeld gaat worden.
De D-klasse werd gewonnen door Dave Schoenmaker, de
C-klasse door Wilco Bartels, de B-klasse door Tonny van
de Weetering en de winnaar van de A-klasse werd Martin
Kluijtmans.
De organisatie kan met de 70 deelnemers terugzien op een
zeer geslaagd kampioenschap en gaat nu het Veghels
Kampioenschappen Driebanden voorbereiden, dat in
januari gespeeld gaat worden

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

Promotie voor
B-team majoretten St. Cecilia!!

Afgelopen zondag moest het tijdens de wedstrijd in
Waalwijk dan toch echt gaan gebeuren. Waar het B-team de
laatste 2 wedstrijden iedere keer net iets te kort kwam voor
promotie, lukte het deze keer wel. De show ging veel
strakker en er waren weinig drops van de baton. Dit werd
De leden van Jong Nederland maken tijdens hun
beloond met 70,3 punten en promotie naar de
clubbijeenkomsten al een lampion. Kinderen die geen lid
middenklasse! Het team bestaat uit Alicia, Floor, Joanita,
zijn van Jong Nederland kunnen op woensdag 29 oktober
Joelle, Marit, Roselin, Yvanka en zij staan o.l.v. Silvy
tussen 14.30 uur en 16.00 uur in ons clubhuis zelf een
Janssen-Vissers en Marjan van Asseldonk–vd Burgt.
lampion komen maken (deelname is gratis). Deze kunnen
Ook de andere optredens werden weer beloond met mooie
zij vrijdag dan gebruiken tijdens de lampionnenoptocht!
punten.
Voor ouders staat er die middag koffie en thee klaar.
Yentle van de Biggelaar behaalde 66 punten en Yvanka van
de Biggelaar 69 punten. Het duo Yvanka van de Biggelaar
Groetjes
en Roselin Raaijmakers scoorde nog hoger dan vorige keer
Jong Nederland Zijtaart
en behaalde 70,9 punten. Deze solisten en het duo staan
eveneens onder leiding van Silvy.
Tweede supercup voor
Als laatste was het C-team aan de beurt. Onder leiding van
Marlotte Habraken en Emmy Jonkers behaalden Anne,
Tonny van de Weetering
Hieke, Marit en Yentle 61,8 punten.
Tonny van de Weetering is er, na zijn titel in 2008, opnieuw We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagde
dag. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestaties!
in geslaagd om Veghels Kampioen Libre te worden. Op
Op 8 en 9 november a.s. gaan we proberen er een geweldig
vrijdag 17 oktober versloeg hij in de finalestrijd zijn
opponent Wilco Bartels. Wilco gaf goed partij, maar kwam weekend van te maken tijdens de Brabantse
op het eind toch net te kort om de geroutineerde Tonny van Kampioenschappen in Waalwijk waar St. Cecilia maar
liefst 5x vertegenwoordigd is.
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Deze foto is gevonden in een boek tijdens de
vlooienmarkt van CV de Reigers. Het origineel is in
het bezit van Jan van Oort. Als iemand zich herkent
mag die de foto hebben.

SPOOKTOCHT (datum verzet!)
Durf jij het aan?
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Zaterdag 1 november
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
zaterdagavond 1 november met je vrienden en vriendinnen
naar BYTZ!
Organisatie BYTZ
(EGZ groep)

Wie staan op de foto?

Programma:
Koninklijke Harmonie Phileutonia Eindhoven
o.l.v. Sander Teepen
Manhattan Symphony S. Lancen
Slavia Jan van der Roost
Danzon No. 2 Arturo Márquez
Schöne Galathea F. von Suppé
Fanfareorkest St. Cecilia
o.l.v. Albert-John Vervorst
Madrigalum Philip Sparke
Oblivion Astor Piazollo
Goodnight Sarajevo Leon Vliex
Slagwerkgroep St. Cecilia
o.l.v. Henk Schellekens
Passio Laurentio Etienne Houben
Tumba Henk Mennens
Sabre Dance Khachaturian / Moore
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voor bij uitvaarten Diaken Hans van Bemmel verzorgt
Dopen en Huwelijksvieringen
Al heel veel jaren worden Eucharistievieringen op Zondag
op een zeer inspirerende en prettige maniet voorgegaan
door Pater van Delden.
Ondanks zijn hoge leeftijd wil hij zolang zijn gezondheid
het toelaat dit blijven doen , waarmee wij zeer gelukkig
zijn..
Wij hopen dat de omstandigheden aanwezig blijven om dit
nog heel lang te kunnen blijven doen, ook financieel want
het groot onderhoud van onze kerk, laat erg te wensen
over.

25 oktober: Nacht van de Nacht
“ Werkgroep onder de toren van geloofsgemeenschap
H.Lambertus te Zijtaart “
22 september 2013 is er uit de 9 parochies van Veghel een
nieuwe parochie gevormd H.Franciscus parorochie Veghel
De eerdere parochies gaan verder als geloofsgemeenschappen
De besturen van deze parochies zijn ontbonden en de
werkzaamheden in de geloofsgemeenschappen , die
nauwelijks veranderd zijn , worden uitgevoerd door de
werkgoep “ Onder de toren “
Veel van de vroegere bestuurders hebben aangegeven om in
deze werkgroep verder te gaan.met onderstaande
taakverdeling
Phil van der Heijden secretaresse: zij notuleert de
vergaderingen van de werkgroep en is de contactpersoon
tussen parochie en werkgroep
Mari van Asseldonk penningmeester : Het merendeel van
de financiën wordt nog steeds vanuit de
geloofsgemeenschap geregeld , bovendien verzorgt hij de
automatische incasso’s kerkbijdrage
Christien van Helvoirt: Alles wat met kerkdiensten te
maken heeft , zoals opgave misintentie , de gehele
organisatie wat de kerk betreft bij uitvaarten, zoals de
contacten met familieleden en uitvaartorganisatie.
ook voor andere gebeurtenissen zoals dopen , huwelijken en
jubilea is zij het aanspreekpunt.. Zij maakt een jaarplanning
voor de Zondagdiensten en maakt afspraken met de koren.
Cor Coppens: houdt zich bezig met onderhoud
kerkgebouw en begraafplaats Cisca Coppens koster : Zorgt
ervoor dat de voorbereiding voor de vieringen
steeds naar wens verloopt ( altaar. kaarsen. hosties etc )
bovendien worden de misdienaars door de koster
aangestuurd.
Toon Tielemans is vanuit de pastorale kerngroep de
contactpersoon met alle werkgroepen en koren en
organiseert een aantal malen per jaar een parochie
vergadering waar zoveel mogelijk vrijwilligers voor
worden uitgenodigd Jose van Tiel : is samen met Toon
contactpersoon en aanspreekpunt voor werkgroepen en
vrijwilligers
Jan Nikkelen. Zit de vergaderingen voor en verzorgt de
begraafplaatsadministratie.
Met ingang van 1 september is drs Thomas van der Horst
pastoraal werker bij de Franciscusparochie en o,a,
ondersteunt en begeleid hij de diverse werkgroepen en gaat

Duistere activiteiten bij BillyBird Park
Hemelrijk
Volkel - Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt BillyBird
Park Hemelrijk in duisternis gehuld. Want ook dit jaar
neemt het park in Volkel weer met een uitgebreid
activiteitenprogramma deel aan ‘de Nacht van de
Nacht’. Op zaterdagavond 25 oktober – de nacht waarin
de wintertijd ingaat - houdt
Hemelrijk haar poorten tot maar liefst 22.00 uur
geopend.
De Natuur- en Milieufederaties vragen op zaterdag 25
oktober aandacht voor de schoonheid en het nut van de
nacht. Zij willen hiermee bereiken dat gemeentes en
bedrijven permanent beleid gaan voeren waarbij duisternis
voorop staat. Het doven of dimmen van lampen levert niet
alleen een flinke energiebesparing op; het is ook beter voor
dier en mens.
Avondopenstelling
BillyBird Park Hemelrijk steunt dit initiatief alweer voor de
7e keer door met een speciaal avondprogramma deel te
nemen aan de Nacht van de Nacht. De binnenspeeltuin
Zeeroversland is op deze avond niet tot 18.00 uur, maar tot
22.00 uur geopend! Ook de achtbaan, de bootjesglijbaan
Splash, het touwenparcours én de waterfietsen zijn tijdens
de Nacht van de Nacht open! Om 20.00 uur dooft het park
de buitenverlichting en treedt de duisternis in. Hoe
spannend zal het zijn om in het pikkedonker in de achtbaan
te stappen? De Free Fun Flyers verzorgen tussen 20.00 en
22.00 uur een spectaculaire verlichte vliegershow terwijl je
kunt genieten van de vrolijke noten van blaaskapel Panasch.
Tuur door de telescopen van de Nederlandse
Jeugdvereniging voor Ruimtevaart en Sterrenkunde en
werp een blik op de fascinerende sterrenhemel. Een groot
kampvuur aan het strand zorgt voor extra sfeer terwijl
Rocaccino heerlijke (kinder)koffiespecialiteiten presenteert.
Het drijvende eiland is deze avond podium voor
kinderfeestjes en dansvoorstellingen.
Kinderland en de Kinderkermis zijn deze avond gesloten.
Entree en openingstijden
Het park schakelt vanaf 18.00 uur over naar een speciale
entreeprijs van slechts € 4,95 p.p.
Alle activiteiten zijn bij het entreeprijs of het abonnement
inbegrepen.
Kijk voor meer informatie op www.billybird.nl of op
www.nachtvandenacht.nl
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De Ruit of de Rondweg van Veghel
Er is al veel geschreven over de Ruit. Wel noodzaak/geen
noodzaak. Ik heb mij afgevraagd, is er ooit naar een echte
oplossing gezocht voor het verkeersprobleem van Veghel,
namelijk het verkeer dat elke dag door Veghel pendelt om
op het industrieterrein te komen. De A50 moest een
oplossing zijn, maar iedereen probeert toch de kortste weg
te vinden, ook al is dat via wegen die daarvoor eigenlijk
niet bestemd zijn. Als dit probleem is op te lossen, is het
probleem van de Ruit voor Veghel misschien ook wel
meteen opgelost. Is voor Veghel een rondweg de oplossing?
Hoe moet de rondweg gaan lopen?
We beginnen bij de Poort van Veghel. Vandaar gaat het
over de Corridor (bestaande weg) naar het kanaal. Voor het
kanaal gaan we rechtsaf langs het kanaal. Ter hoogte van de
Pastoor Clercxstraat gaan we het kanaal over en gaan tussen
Veghels Buiten en Havelt door naar de Erpseweg. Hier kan
het voorlopig eindpunt liggen, maar men kan de weg ook
nog verder doortrekken via de Heuvel en achter van Schie
door naar het kruispunt met Mariaheide. Vandaar kan men
over de al liggende weg naar de A50 (afslag Veghel
Noord). Bij de Scheifelaar aan het kanaal wordt een
aansluiting gemaakt met de N279. De brug bij de sluis moet
worden afgebroken om de bocht te kunnen maken bij de
gemeentewerf. De nieuwe toegang naar Veghel wordt dan
via de rondweg. Vanaf de Poort van Veghel tot aan de
Erpseweg is het mogelijk 2x2 rijbanen aan te leggen.
Met de aanleg van bovenstaande weg worden heel veel
bestaande problemen opgelost.
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Het industrieterrein krijgt een ontsluiting die men
graag wil. Dubbele rijbanen voor een vlotte aan- en afvoer
van het verkeer. Vooral aan de oostkant.
Veghel wordt verlost van het drukke verkeer over
de Rembrandtlaan en de mensen vanuit het Zuid en de
Leest kunnen op een veilige manier naar het centrum. De
drukke oversteek bij het gemeentehuis is dan niet meer.
De door de provincie geplande weg nabij Zijtaart
wordt volledig overbodig. Het verkeer dat vanaf Eindhoven
richting Helmond wil kan van de rondweg gebruik maken.
Het overige verkeer moet op het industrieterrein zijn en
daarvoor ligt dan een prima weg. Met 2x2 rijbanen is de
doorstroming beter gewaarborgd dan met een 2-baans weg
die de provincie van plan is aan te leggen.
Het verkeer vanuit Erp en omstreken krijgt een
veel betere verbindingsweg naar Eindhoven.
Hoolstraat wordt echt verlost van het sluipverkeer
omdat men langs het kanaal een veel betere toegang tot het
industrieterrein heeft.
Door het afbreken van de brug nabij de sluis wordt
de doorstroming op de N279 verbeterd, omdat het kruispunt
met Rembrandtlaan/N279 overbodig wordt.
Of het financieel haalbaar is natuurlijk een belangrijke
vraag. Volgens mij is dit wel het geval. De kosten die nu
gemaakt moeten worden, om de door de provincie geplande
weg aan te leggen, kunnen worden besteed aan de rondweg.
Een brug over het kanaal moest er toch al komen
(neutraal).
Er hoeft geen extra afslag op de A50 te komen
(besparing).
In het buitengebied van Zijtaart hoeft men minder
grond aan te kopen (besparing).
Langs het kanaal moeten woningen wijken voor de
aan te leggen weg. Maar dit was ook het geval met de weg
van de provincie (neutraal).
Aan de kant van Veghel (Veghels Buiten/Havelt)
moet wel grond worden aangekocht en zullen enkele
woningen (4 stuks) moeten wijken. Door echter een deel
van Veghels Buiten hiervoor te gebruiken, kunnen hier de
kosten beperkt worden.
Er zullen heus nog wel haken en ogen aan bovenstaand plan
zitten, maar technisch is het haalbaar en zijn er in mijn ogen
alleen maar winnaars.
Martien Verbruggen

