Aankondiging Week van de Diaconie
Levensmiddeleninzameling t.b.v. Voedselbank Veghel
‘De vreemdeling opnemen’ is een van de zeven werken van barmhartigheid. Er zijn veel
mensen die moeilijk hun weg kunnen vinden in onze gecompliceerde samenleving. Mensen
uit oorlogsgebieden, mensen die hier een nieuw bestaan op willen bouwen, maar ook
mensen die door omstandigheden geen aansluiting vinden bij anderen. Een beetje aandacht
voor deze mensen is op zijn plaats. ‘De vreemdeling opnemen’ is dan ook gekozen als het
thema voor de diaconale week die in de Franciscusparochie plaatsvindt van 15 tot en met
23 november.
Wij vragen uw hulp om deze week tot een succes te maken. Tijdens beide weekenden in
deze week, 15 en 16 november en 22 en 23 november, worden in de
geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie voedselinzamelingen gehouden voor
mensen die moeten rondkomen van het absolute minimum. De Hulpdienst Diakonie
coördineert deze inzameling en verzamelt levensmiddelen met een lange
houdbaarheidsdatum. Deze producten worden aan Voedselbank Veghel gegeven die er
vervolgens voor zorgt dat de levensmiddelen terecht komen bij de mensen die het ‘t hardst
nodig hebben.
De Week van de Diaconie, inclusief de voedselinzameling, is een initiatief van de
katholieke geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie en de Protestantse Kerk in
Veghel en Uden.

Hier in Zijtaart zullen a.s zaterdag 15 november en zaterdag 22 november,
kratten bij Hetty`s Dorpswinkel staan.
Zondag 16 november en zondag 23 november kan men ook levensmiddelen
iInleveren in speciale kratten achter in de kerk.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 november 9.30 u. Pastoor P.Konings (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Frans en Martha Reijbroek- van Montfort en dochter Riny;
Overl.ouders Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden.
Overleden: Doortje van Nunen- Brugmans in de leeftijd van 93 jaar

BERICHTJE VAN PATER VAN DELDEN
Zojuist kwam pater Jan Groot Zevert mij 'iets' brengen; hij kon
het nauwelijks tillen!. Lieve mensen, ik ben sprakeloos!
Ik kreeg al wel wat leuke e-mails met goede wensen
voor beterschap, maar wat jullie nou georganiseerd
hebben is buitengewoon. Een fruitmand waar ik heel
lang mee kan doen en het mooiste: al die handtekeningen
met goede wensen. Beide zeker beter dan welke medicijn
dan ook. Ik ga niet iedereen terugschrijven, zul je ook
wel niet verwachten. Maar wees ervan overtuigd
dat jullie mij - in de goede zin van het woord - overdonderd
en heel erg blij gemaakt hebben.
Ik kom terug zo gauw als ik kan!
Hartelijk dank.
pater Ben
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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.

Intocht Sinterklaas
Zondag 30 november is het weer zo ver: Sinterklaas komt
aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrie-optocht”.
Hiervoor verzamelen we allemaal om 13.30 uur op het
binnenplein van ons dorpshuis ‘t Klooster aan de Past.
Clercxstraat. Neem allemaal een voorwerp, zelf geknutseld
slagwerkinstrument of trommel mee waar je geluid mee
kunt maken, zodat je goed te horen bent! Wanneer we
Sinterklaas ontvangen hebben, gaan we door de
hoofdingang naar binnen en in de gymzaal verder met het
binnenprogramma.
Voor de grote kinderen is er een geweldig leuke
spelletjesmiddag opgezet door ‘Zes’ waarbij kleine prijzen
te winnen zijn. Voor de jongere kinderen is er een leuk
creatief en actief spelletjesprogramma waarbij begeleiders
en pieten mee doen. Op het laatst krijgen de kinderen van
de Sint een cadeautje.
Deze middag duurt tot 15.30 uur.
Deze middag is voor alle kinderen, binnen- en buitendorps,
dus kom gerust met je opa of oma mee.
We hopen dat jullie er, met je
muziekinstrument, allemaal op tijd
bij zijn om hem feestelijk te
verwelkomen.
Er komt dit jaar geen collectant
rond, kaartjes voor de snoepzak
zijn niet nodig.
De Organisatiegroep Intocht (EGZ)
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Een lezing over Brabants Dialect door
Chris van Haandel
Datum: dinsdagavond 25 november
Adres: zaal Kleijngeld
Aanvang: 20.00 uur
Chris van Haandel uit Uden heeft een grote voorliefde voor
het Brabants dialect, dat zeker niet plat of boers is en de
gebruikers een scala aan mogelijkheden biedt om zich in
allerlei nuances uit te drukken. Veel wetenswaardigheden
over het dialect zullen vanavond de revue passeren, maar
het wordt vooral ook een bijzonder amusante
aangelegenheid.
”Het draait bij mij niet om de wetenschappelijke
achtergronden van het dialect”, zegt hij, “ ik ga echt niet
uitleggen hoe het woordje ‘griesel’ in elkaar steekt. Mijn
enige uitgangspunt is eigenlijk dat er nooit genoeg gelachen
kan worden”.
Dat neemt niet weg, dat de spreker wel degelijk weet waar
hij het over heeft. Hij illustreert dit met verrassende
voorbeelden en vergelijkingen met het standaard
Nederlands.
De KVB Zijtaart nodigt iedereen uit voor deze
interessante lezing in zaal Kleijngeld. Voor KVB-leden is
de lezing gratis en voor niet- leden kost de avond € 3.50
inclusief een kopje koffie of thee.

Let op!!!
Vanaf volgende week, in deze krant, de eerste vraag
van de kwis van de 24 uur van Zijtaart! Dit zijn extra
vragen, dus extra punten! Hou het Zijtaarts Belang dus
in de gaten en los de eerste vragen vast op voor de
kwis begint!!!!
Nog niet opgegeven? Doe dat dan snel via een
inschrijfformulier wat te vinden is bij het Klooster, ‘t
Dorpskaffee, Kleijngeld of op
www.facebook.com/de24uurvanzijtaart of mail naar
de24uurvanzijtaart@gmail.com
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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.

Samen met de natuur
Woensdag 24 september 2014 waren
wij (Manouk, Karin, Elke, Mieke en
Claire) te gast in Zijtaart. We hadden
er nog niet eerder van gehoord dus
waren we enthousiast om te gaan
kijken wat Zijtaart nu precies was.
Vooraf hadden wij alvast een afspraak gemaakt met een
inwoner uit Zijtaart.
Eenmaal aangekomen hebben we veel gewandeld om uit te
vinden wat Zijtaart zo mooi en speciaal
maakt.
Onderweg zijn we op de route verschillende
soorten dieren tegengekomen, zoals hertjes,
paarden, lama’s en schapen. Wij vonden dit
heel
bijzonder
Wist je dat? D‘n
om te
himmel in Zijtérd
zien en kwamen tot de
ligt?
conclusie dat zelfs voor
de jongere bewoners van
Zijtaart dit een interessante en leuke wandelroute is.
Plots kwamen we de enige echte
postbode van Zijtaart (Jolanda)
tegen. Als iemand Zijtaart van
binnen en van buiten kent, is het
Jolanda wel! Wie kan ons nou
meer vertellen dan de postbode?
Wij grepen onze kans en spraken
haar aan.
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bezoek geweest bij de voorzitter van de jeugd
natuurvereniging.
Hij heeft ons verteld waarom deze vereniging zo belangrijk
is, wat ze doen en waar ze voor staan. Elke maand gaan er
circa 25 kinderen mee wandelen in de natuur en komen ze
razend enthousiast thuis.
Elk jaar in januari kunnen kinderen zich
inschrijven om deel uit te gaan maken van
deze enthousiaste, ondernemende groep.
De voorzitter bouwt aan een stabiele, veilige
vereniging waarin iedereen zich thuis kan en
mag voelen.
Wist je dat? De meest
voorkomende families
‘van Asseldonk’ en ‘van
Zutphen’ heten?

nog 6 weken tot kerstmis..

slechts 13 weken tot de carnaval..

En over 17 weken staat ook de
Zijtaartse Toneelvereniging alweer op
de planken!
Jawel, want zowel onze talenvolle jeugdleden als onze
ervaren volwassen leden zijn alweer sinds augustus
aan het repeteren voor de uitvoeringen
op 14 en 15 maart 2015.
Teksten worden geleerd, scènes worden geregisseerd
en langzaam maar zeker beginnen de toneelstukken
vorm te krijgen. Onze spelers gaan nog een aantal
maanden enthousiast door met repeteren om u weer
een mooie middag en avond te brengen.

Zij vertelde ons over ‘haar mooie
durpke Zijtérd’, waarin zij geboren
en getogen was.
Iedereen kent elkaar en er kan niets gebeuren zonder dat
Reserveer dus deze data alvast in uw agenda, want ook
heel het dorp het weet.
ù wil weten waar ze 16 maart 2015 nog over praten!!
Tot slot zijn we op
Wist je dat? Tractors
binnen de bebouwde
kom KEIhard rijden?
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Het vervolg van 'De Ruit'
Het Veghelse college (CDA, HVV en VVD) is voorstander
voor aanleg van de ruit en ook voorstander van een
omleiding bij Zijtaart. Het college geeft aan dat ze het zelfs
jammer vindt dat de verbreding bij Veghel niet doorgaat en
hoopt dat het in de toekomst alsnog een vierbaansweg
wordt. Zelfs nu gebleken is dat dit helemaal niet
noodzakelijk is. Twee zaken zijn daarbij wat TEL betreft
volstrekt niet acceptabel. Het eerste betreft het feit dat de
gemeenteraad buitenspel gezet is door de Veghelse coalitie.
Waar andere gemeenten zoals Helmond en Eindhoven de
aanleg van de Ruit behandelen in de raad, besluit de coalitie
van CDA, HvV en VVD in Veghel zelf over zo'n belangrijk
onderwerp.
Het tweede kritiekpunt betreft de wens van zowel de
provincie als de Veghelse coalitie dat er bij Zijtaart een
(tweebaans) omleiding moet komen. TEL vindt het niet
acceptabel dat die keuze nu al gemaakt is, zonder dat
bekeken is wat de effecten ervan zijn en zonder dat er
alternatieven onderzocht zijn. Zo is er een goed alternatief
van de dorpsraden van Zijtaart, Eerde en Keldonk dat meer
voordelen biedt voor Veghel dan het voorstel van de
provincie. Daarnaast zijn er door de nieuwe situatie (geen
vierbaansweg tussen Veghel en Gemert) ook nieuwe
alternatieven mogelijk, zoals het ongelijkvloers maken van
de vier kruisingen ter hoogte van Veghel. Daarmee vergroot
je de verkeersveiligheid en verbeterd de capaciteit ter
plekke met zo'n veertig procent tegen ongeveer 40 miljoen
aan kosten. Dan is een omleiding wellicht niet nodig. Dat
alternatief zou dus ook onderzocht moeten worden voordat
de provincie een keuze maakt.
Afgelopen vrijdag heb ik bovenstaande kritiekpunten ook
gemeld tijdens een inspraaksessie bij de provincie Noord
Brabant. De provincie laat zich echter niet meer
tegenhouden en wil graag eind november een eerste besluit
nemen over de Ruit, inclusief omleiding bij Zijtaart.
Vervolgens kan iedereen een zienswijze indienen op dit
besluit. Daarnaast heeft de provincie dit jaar ook nog een
gesprek met de minister over een bijdrage van het Rijk.
Daarom zullen we ook daar onze kritiek nog kenbaar
maken. Als die echter ook akkoord gaat, dan komt er
volgend jaar een zogenaamd provinciaal inpassingplan,
waarin de details van de ruit en de omleiding bij Zijtaart
bekend worden gemaakt. Daarna volgt in de tweede helft
van 2015 een definitieve beslissing door de provincie.
Maar zover is het nog niet; we blijven ons inzetten voor de
leefbaarheid in Zijtaart.
Erik de Vries (TEL)

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
AGENDA
Maandag 17 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 18 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 18 november 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 20 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 20 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
De uitslagen van donderdag 6 nov.2014:
Jokeren:
Rikken:
Poedelprijs:
Loterij:

1. Riek v.Sleuwen
130 pnt.
1. Karel Bekkers 85 pnt.
2. Bert Vissers
45 pnt.
Henk v.d.Linden
-14 pnt.
Mien Raaijmakers

Zijtaartse Bridge Club 4 nov. 2014
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
2 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
4 Bert Kanters & Diny Kanters
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(6) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
(6) Mien Verhoeven & Toos v. Berlo
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
10 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
11 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
12 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
14 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

68,06
55,56
55,21
54,51
53,82
52,78
52,78
50,69
48,96
47,22
45,14
39,58
38,89
36,81

Lijn B
1 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
56,77
2 Piet Reijbroek & Jo de Wit
56,67
3 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 55,00
4 Clasien Nolle & Trudy Smulders
53,96
5 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
52,29
6 Maria Rijken & Mien Vermeulen
49,69
7 Anneke Jans & Maria Pepers
47,92
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,83
9 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
43,75
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
41,46

Bridge KBO 7 nov. 2014
Lijn A
1 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
3 Theo van Dijk & Toos van Dijk
4 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(6) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(6) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk

59,11
57,03
56,51
53,65
53,13
52,86
52,86

8
9
10
11
12
(13)
(13)
15
16
17
18

Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
Toon v. Creij & Wim v. Os
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Gerard Bekkers & Mieke Toebast
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Bert Kanters & Diny Kanters
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

Lijn B
1
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
2
José van Kempen & Fien Rooijakkers
3
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
4
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5
Cor Mollen & Marietje Mollen
6
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7
Wim Koekkoek & Coby Koekkoek
8
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9
Martien v Cleef & Pieta Verbakel
(10) Cor v.d. Berg & Ria Swinkels
(10) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
12
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13
Harry v Boxmeer & Tonny Rijkers
14
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer

52,60
52,08
50,26
49,74
48,96
48,44
48,44
46,35
44,01
38,80
35,16

63,54
62,50
61,81
60,76
55,90
49,65
48,26
47,22
46,18
43,40
43,40
41,67
41,32
34,38
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Jubileum en afscheid KVO Zijtaart.
Afgelopen zondag 9 november hebben we met 52 leden 75
jaar KVO Zijtaart afgesloten.
Tijdens een gezellig samenzijn in Zaal Kleijngeld, waar we
al die jaren welkom zijn geweest, hebben we teruggekeken
en herinneringen opgehaald over de afgelopen 75 jaar.

Bent u er klaar voor???
De dienstenveilingcommissie zet deze week alles nog eens
op een rij om zondag goed voor de dag te komen. Er zijn
bijna 300 goederen en diensten aangeboden. Een record! En
het mooie is dat er echt voor iedereen wat bij is. Ludieke
diensten, uitstapjes, producten en heel veel vakmanschap.
Afgelopen woensdag zijn de boekjes van de
Dienstenveiling huis aan huis bezorgd. Misschien heeft u
het boekje al doorgebladerd en al wat kavels aangekruist
waarop u een bod wilt uitbrengen. Er is voor iedereen wat
te koop.
Tijdens de veiling is er een speelruimte waar uw kinderen
worden vermaakt. Er is de mogelijkheid om wat te eten en
te drinken. Er zijn munten te koop voor de drankjes en
snoepkaarten voor de jeugd. De munten die over zijn kun je
op zondag weer inleveren.
Alle ingredinten voor een mooi dorpsfeest zijn er. Wij
hopen dat u er ook bij bent.
Dus kom naar de Goederen & Dienstenveiling op zondag
16 november.
Locatie: Dorpshuis ಫHet Kloosterಬ Zijtaart.
Zaal open: 13.00 uur met muzikaal programma door
theaterkoor KLIK en blaaskapel De Boemelaars. Start
veiling 13.30 uur
ಯDienstenveiling 2014: die mag je niet missenಹ..ರ

Speciale aandacht was er voor de 95-jarige Jaantje van de
Ven-van Sleuwen, zij is al vanaf de oprichting in 1939 lid
van onze vereniging. Zij was een actief en trouw lid bij al
onze activiteiten. Als dank werd ze in het zonnetje gezet
met een bos bloemen en werd haar de KVO-kaars
geschonken. Deze kaars kreeg onze afdeling ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KVO en heeft
bij menige activiteit gebrand.
De middag werd opgeluisterd met een geslaagd optreden
van ’t Kwartjesvolk. We sloten af met een heerlijke
Brabantse koffietafel en een knallend afscheid. Ook was er
nog een danklied vanuit de leden voor het huidige bestuur.
Op deze manier hebben we 75 jaar KVO Zijtaart waardig
afgesloten.
Namens het bestuur willen we alle verenigingen waarmee
we in al die jaren samengewerkt hebben, van harte
bedanken. Vooral Zaal Kleijngeld, waar we veel van onze
bijeenkomsten en feesten naar alle tevredenheid hebben
gehouden. Bedankt.
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SPORTAGENDA
VOW Veteranen 15 nov. 2014 ???????
VOW Senioren 16 nov. 2014-11-11
VOW VR1
thuis SCV'58 VR1 11.30u
VOW VR2
thuis UDI'19/Beter Bed VR2 10.00u
VOW Jeugd zaterdag 15 nov. 2014-11-11
A1
uit
Schijndel/DE WIT A2 15:00u
A2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO A5
14:30u
C1
thuis Rhode C3
13:00u
D1
thuis Mariahout D1 10:00u
D2
uit
Rhode D6
10:30u
E1
uit
Rhode E3
9:15u
E2
thuis Rhode E6G
9:30u
F1
thuis MVC F1
10:30u
F2
thuis Rhode F6
10:30u
F3
uit
Bruheze F5
9:00u
MB1 uit
Schijndel/DE WIT MB1
13:15u
MB2 thuis Sparta'25 MB1 13:00u
MD1 thuis SCMH MD1 10:00u
MD2 uit
ST Fiducia/Elsendorp MD1
9:30u
ME1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO ME2 9:30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 8 nov. 2014
VOW Vet
Blauw Geel B
VOW Senioren 9 nov. 2014-11-11
VOW H1
FC Schadewijk 1
ELI 3
VOW H2
VOW H3
ELI 4
VOW H4
Schijndel/DE WIT 7
Erp VR1
VOW VR1
RKVV Keldonk VR1
VOW VR2

1–0
3-3
6-3
6-0
1-5
1-2
4–3
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Buurtcompetitie Zijtaart
1e editie 2014 – 2015
Het Klooster verandert elke eerste
vrijdagavond van de maand in een
gezellige huiskamer. Precies zoals de
bedoeling is. Jong en oud vermaken
zich in een gemoedelijke sfeer. Er is
wat geroezemoes, enkele verhitte hoofden vallen waar te
nemen, blikken van verstandhouding en veel gelukkige
gezichten bij winst.
Ook het demo – spel trok de nodige aandacht: Dit keer was
dat “Ticket to Ride in de Nederlandse uitgave, waarbij de
treinroutes extra betaald moesten worden met
tolbrugpunten. Stan wist uiteindelijk met groot vertoon de
andere drie spelers te verslaan. Ook diverse andere
spelletjes werden tussen het “Keezen” door, gespeeld: een
mooie combinatie.
Buurtcompetitie Keezen ronde 2
Naam Gespeeld
Punten Saldo
1
Hoolstraat
6
10
117-105
2
Grootveld
6
8
118-98
3
Rudenbroek 3
6
8
117-108
4
Mr vd Venstraat
6
8
112-112
5
Rudenbroek 1
6
8
112-114
6
BosRecht
6
6
114-106
7
Pater Vervoortstraat 6
6
111-109
8
Doornhoek
6
6
111-109
9
Keslaerstraat/Past. Kampstraat 6
6
111-110
10
Rudenbroek 4
6
6
109-110
11
Klooster
6
6
111-113
12
Rudenbroek 2
6
4
109-106
13
Keslaerstraat/Past. Clercxstraat 6
4 49-57
14
Krijtenburg 1
6
4
99-113
15
Krijtenburg 3
3
2
56-44
16
Rudenbroek 5
3
2
49-59
17
Krijtenburg 2
6
2
105-119
18
Rudenbroek 6
3
0
42-60
LET OP! De derde ronde wordt op vrijdagavond 12
december gespeeld. Aanvang 20.00u. Zaal open vanaf
19.00u.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

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.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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
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Majoretten St. Cecilia
Brabants Kampioen!
Afgelopen weekend stond voor de majoretten in het teken
van de Brabantse Kampioenschappen. Tijdens deze
wedstrijd konden tevens tickets voor het NK verdiend
worden voor de beste 3 van Brabant uit iedere categorie.
Het werd een zeer succesvol weekend.

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze geweldige
prestaties.
Nu met z’n allen op naar de Nederlandse
Kampioenschappen die plaatsvinden op zaterdag 13
december a.s. in Waalwijk

Ruitersport Zijtaart - Zijtaartse
amazones laten zich van hun goede
kant zien.
Op zaterdag behaalde het C-team onder leiding van
Marlotte Habraken en Emmy Jonkers een bronzen medaille.
Het was voor Anne, Hieke, Marit en Yentle een spannende
dag. Het verschil met de andere 4 concurrenten in de klasse
Jeugd 2 was klein. De show werd gewaardeerd met 63,8
punten.
Yentle behaalde met haar solo in de klasse Jeugd 3 basis
66,3 punten. Ze had nog niet eerder zo hoog gescoord. Het
was helaas niet genoeg voor een podiumplaats.
Op zondag mochten we met alle deelnames van Zijtaart het
podium beklimmen. Yvanka wist met haar solo maar liefst
7 concurrenten achter zich te laten en werd 3de in de klasse
Junior basis met 70,4 punten. Het duo bestaande uit Roselin
en Yvanka werd Brabants Kampioen in de klasse Junior
basis waar ze moesten strijden tegen 6 andere duo’s. Zij
kregen 68,1 punten van de jury.
Tot slot moest het B-team proberen om 5 andere teams te
verslaan. Ook hier was het een spannende strijd maar het
lukte Alicia, Floor, Joanita, Joëlle, Marit, Roselin en
Yvanka om de titel Brabants Kampioen in de klasse Junior
basis binnen te slepen. Onder leiding van Silvy JanssenVissers en Marjan van Asseldonk-vd Burgt behaalden ze
70,6 punten.

Afgelopen weekend vond alweer de tweede kringwedstrijd
plaats voor de ponyruiters in Overasselt. Shirly van Dijk
was met haar pony Harley Davidson de sterkste van de ring.
Ze liet al haar concurrenten achter zich!
Emma Boes zet de goede trend voort na de vorige
selectiewedstrijd. Zij eindigde namelijk als tweede na een
nette proef met een paar kleine foutjes.
Loes van Asseldonk was afgelopen weekend ook actief op
wedstrijd met haar paard Fitzroy. Na het rijden van een
keurige proef eindigde ze als tweede in haar klasse.
Daar kunnen de dames mee thuiskomen!
De overige behaalde resultaten
Overasselt
Klasse DE L1
Pl.
Shirly van Dijk
Harley Davidson
Klasse DE L2
Emma Boes
Silvano
2de
Zeeland
Klasse L1
Loes van Asseldonk
Fitzroy
2de

Pnt.
1de
203

196

206
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als voorgaande jaren. De organisatie hoopt dat de afvallers
er volgend jaar weer bij zijn als de kampioenschappen voor
de 30e keer worden gehouden.
Uitslag:
Arno van Dommelen mag zich de nieuwe biljartkampioen
Klasse A:
Klasse B:
van Zijtaart noemen. In de finale wist hij op een vrij
1 Toon Cissen
1 Arno v Dommelen
makkelijke manier af te rekenen met zijn broer Henri. De
2 Cor vd Hurk
2 Tonnie v Uden
finale was evenals vorig jaar een familie onderonsje.
3 Mark Verbruggen
3 Theo v Asseldonk
Henri (35 caramboles), het hele toernooi goed gespeeld,
en Theo v Eert
en Jan de Wit
kwam er in de finale helemaal niet aan te pas. Arno (41
Klasse C:
Klasse D:
car.) begon zijn partij met een serie van 6 en bleef daarna
1 Henri v Dommelen
1 Corné Wuytenburg
zijn gemiddelde spelen. Na 29 beurten was Arno aan zijn te 2 Joop vd Cammen
2 Martijn vd Rijt
maken caramboles. Henri stond toen slechts op 22
3 Walter de Bie
3 Peter v Asseldonk
caramboles.
en Frans v Schaijk
en Marcel Versantvoort
Eerder op de avond werden de finales gespeeld in de
diverse klassen.
Corné Wuytenburg (27 car.) en Martijn vd Rijt (21 car.)
DDB: ‘Er zit een barst in de Ruit’
stonden in de D-klasse tegenover elkaar. Het was een gelijk
Tijdens de behandeling van de begroting heeft DDB –
opgaande strijd die met 1 carambole verschil werd
nog maar eens – haar zorgen uitgesproken over het
gewonnen door Corné.
huidige Ruit-voorstel van de provincie. Was het plan
In de C-klasse moesten Joop vd Cammen en Henri v
ooit bedoeld voor verbetering van ‘bereikbaarheid’ en
Dommelen (beide 35 car.) de strijd met elkaar aanbinden.
‘robuustheid’ met gunstige effecten op economische
Henri begon met een serie van 10 caramboles sterk en kon
ontwikkeling, werkgelegenheid en welzijn; het huidige
zijn voorsprong in de 7e beurt uitbouwen tot 24-4. Ook al
plan geeft geen enkele verbeterde bereikbaarheid voor
begon ook Joop toen caramboles te maken, het gat was
Veghel.
geslagen. Na 18 beurten maakte Henri de partij met 35-25
DDB-fractielid Geert van de Ven omschrijft zijn zorg: “We
uit.
zien een verminderde aantrekkelijkheid voor nieuwe
De finale in de B-klasse was tussen Tonnie v Uden (53 car.)
bedrijven om zich in Veghel te vestigen of voor bestaande
en Arno v Dommelen (41 car.). In caramboles was het een
bedrijven om hier te blijven, met alle negatieve gevolgen
gelijk opgaande strijd, alleen moest Tonnie wel een verschil
voor de werkgelegenheid en welzijn van dien. Dat stelt ons
van 12 caramboles overbruggen. In de 18e beurt werd, door
niet gerust.” DDB voorspelt daarnaast een toename van het
een serie van 13 caramboles van Arno, het verschil te groot
sluipverkeer: Veghel zit immers in een fuik tussen de
en 3 beurten later viel het doek voor Tonnie. Arno maakte
dubbelbaans weg in het noorden vanuit Den Bosch en
zijn laatste caramboles en won de partij met 41-30.
vanuit het zuiden vanaf Laarbeek. Daar waar deze overgaat
De A-klasse leek een makkelijke prooi te worden voor Cor
in een enkelbaans N279 zullen files gaan ontstaan. “Het
vd Hurk (80 car.). Toon Cissen (70 car.) leek er helemaal
verkeer zal op zoek gaan naar alternatieven en deze
niet aan te pas te komen. Na 6 beurten stond het al 35-9 in
vinden.”
het voordeel van Cor. Met een serie van 13 caramboles in
Het steekt DDB dat Veghel het minst krijgt, maar wel het
de 7e beurt kon Toon iets van zijn achterstand goedmaken.
meest betaalt: “Wij hoeven hier toch niet het braafste
Bij Cor begon het allemaal wat stroever te lopen en Toon
jongetje van de klas te zijn!” De partij diende daarom een
kwam weer helemaal bij.
motie in om gereserveerde bedrag van ruim drie miljoen
Uiteindelijk werd het nog een heel spannende finish,
euro voor de Ruit vooralsnog in de ijskast te laten staan en
waarbij na 28 beurten de winst met 70-76 voor Toon Cissen
pas te beslissen als er meer duidelijkheid is: “Anders is het
was.
beter direct te investeren in Veghelse problemen, zoals het
Er is in 12 dagen in zaal Kleijngeld om de diverse prijzen
tegengaan van sluipverkeer of de parallelstructuur langs de
gestreden. Met 86 deelnemers was de deelname iets lager
A 50 bij Eerde.” De raad stemde in met het voorstel.

ARNO van DOMMELEN
ZIJTAARTS KAMPIOEN
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de Fietsenwinkel
Zijtaart komt
PietPiet
dit jaar
Bij deBij
Fietsenwinkel
Zijtaart
komtZwarte
Zwarte
ditwel
jaar wel
de cadeautjes brengen, .nl. tot wel 35% korting op fietsen.
de cadeautjes
brengen, .nl. tot wel 35% korting op fietsen.
Bij elke verkochte fiets krijg je een cadeautje.
elke
verkochte
fiets
krijgt/mje5een
Looptijd
actie van
18 nov.
dec. cadeautje.
2014

Bij
Looptijd actie van 18 nov. t/m 5 dec. 2014

Dit jaar is er nog het fietsplan, misschien nog interessant voor U?

Dit jaar is er nog En
hetdenk
fietsplan,
nog interessant voor U?
ook aanmisschien
de communiefietsen!
Nu bestellen - dan leveren.

En denk ook aan de communiefietsen!
Nu bestellen - dan leveren.

Harmonie OBK organiseert
Jeugdmuziekdag Erp
Na de succesvolle Jeugdmuziekdag van vorig jaar in
Zijtaart heeft dit jaar Harmonie OBK de organisatie van de
Jeugdmuziekdag op zich genomen. Op zondag 16
november laten vijf opleidingsorkesten en
jeugdslagwerkgroepen tijdens de tweede Jeugdmuziekdag
horen wat ze allemaal in hun mars hebben. De optredens
vinden plaats in Ontmoetingscentrum ter Aa in Erp.
Het doel van de Jeugdmuziekdag is om samen gezellig
muziek te maken, elkaar te ontmoeten en ook eens andere
orkesten en slagwerkgroepen te horen spelen. Daarnaast is
het voor de jeugdige muzikanten een mooie gelegenheid
om aan familie en vrienden te laten horen aan welke
muziekstukken de afgelopen maanden zo hard gewerkt is.
De jeugdslagwerkgroepen die mee doen: St. Servaes
Dinther, Harmonie Nijnsel, EMM Boekel, St. Cecilia
Zijtaart en OBK Erp.
Bij de opleidingsorkesten doen mee: Harmonie Nijnsel,
Harmonie St. Servaes, Fanfare St. Cecilia Zijtaart, Enjoy
Boekel/Volkel en Harmonie OBK Erp.
Het wordt een afwisselend programma waarbij
tegelijkertijd een slagwerkgroep en een opleidingsorkest op
het podium plaatsneemt. Beide orkesten zullen afwisselend

van elkaar een nummer spelen. De Jeugdmuziekdag start
om 10.15 uur en duurt tot 14.00 uur, de entree is gratis.
U bent van harte welkom op zondag 16 november in het
Ontmoetingscentrum ter Aa.

Als opa of oma steeds meer vergeet
Omdat de ziekte dementie steeds meer, voornamelijk
oudere mensen treft, komen er steeds meer jonge kinderen
die een opa of oma hebben met een vorm van dementie. In
het Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden, Veghel,
Landerd, Bernheze, Sint-Oedenrode en omstreken wordt in
november aandacht besteed aan deze kinderen. Op dinsdag
18 november om 19.00 uur opent het café zijn deuren in de
Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden. Iedereen die
geïnteresseerd is in dit onderwerp is dan van harte welkom.
Op deze avond komt een kleinkind van een opa of oma met
dementie aan het woord. In een gesprek zal duidelijk
worden hoe dit kind het ziekteproces ervaart en hoe het
ermee omgaat. Deskundigen vertellen daarna welke vragen
kleinkinderen vaak hebben. Zij geven ook tips over hoe
volwassenen hen kunnen steunen en begeleiden. Voor de
bezoekers van het Alzheimercafé is er, zoals altijd ruim de
gelegenheid om mee te praten en om met elkaar ervaringen
uit te wisselen. Ook zijn een aantal professionals aanwezig
die vragen kunnen beantwoorden. De toegang is gratis.
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GESPREK TE PAS
Beste mensen,
Graag wil ik je uitnodigen om deel
te nemen aan het Gesprek te Pas
van zondag 16 november. Het
onderwerp is dan “gemis”. We
praten met en luisteren naar elkaar
over het missen van mensen, maar
ook over het (kunnen) missen van
dingen. Ook dit thema kan een aanleiding zijn om elkaar te
ontmoeten.
Ook voor hen, die niet kunnen of willen
meedoen aan het wandel-gedeelte is er
gelegenheid om het gesprek toch te pas te
laten komen. Je bent van harte welkom in het
Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in SintOedenrode, zondag 16 november om 10.00
uur.
Grote groet,
Hans Lakwijk
J.H. Leopold: Om mijn oud woonhuis
peppels staan
Om mijn oud woonhuis peppels staan
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven'
een smalle laan
van natte blaren, het vallen komt.
Het regent, regent eender te horen
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven'
en altijd door en
den treuren uit, de wind verstomt.
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Het huis is hol en vol duisternis
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven'
gefluister is
boven op zolder, het dakgebint.
Er woont er een voorovergebogen
`mijn lief, mijn lief, o waar gebleven'
met lege ogen
en die zijn vrede en rust niet vindt.
Onze kosten bedragen ongeveer € 4,00 p.p. Jouw bijdrage
is naar draagkracht.
Wil je meer weten? Bel me gerust tel. (0413) 29 12 00 of
(06) 102 230 44.
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Ook VOW A-2 in het nieuw!
Afgelopen week zijn de nieuwe shirts overhandigd aan het
tweede A-team van VOW. De sponsoring van VOW-A 2 is
voor de komende jaren aangegaan door de oud inwoner van
Zijtaart Frank van Heertum. Hij houdt als ondernemer van
Van Kuringe Adviesgroep kantoor aan het Spoorven in
Veghel. Van Kuringe Adviesgroep heeft met het bestuur
van VOW een hernieuwde overeenkomst getekend voor de
komende drie jaar. Frank van Heertum, zelf nog spelend bij
onze veteranen, geeft met deze sponsoring aan dat hij VOW
een warm hart toedraagt en dat hij het verenigingsleven
Zijtaart erg
belangrijk
vindt. De
spelers van
A-2 en de
begeleiding
gaven aan
blij te zijn
met deze
mooie geste.
Na een
dankwoord
door voorzitter Toine Adriaans, uiteraard vergezeld van
bloemen, is het eerste shirt officieel overhandigd. Het
bestuur en de spelers van VOW willen hierbij Van Kuringe
Adviesgroep nogmaals bedanken voor dit spontane
initiatief. Het is en blijft een goed maar ook noodzakelijk
gebruik binnen de voetbalsport dat teams gesponsord
worden en gelukkig kennen we ook bij VOW zulke
sponsors.
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Een spel dat 24 uur lang duurt door middel van strijd en gezelligheid.
Zaterdag 27 december vanaf 15.00 uur t/m zondag 28 december 15.00 uur.
De 24 uur van Zijtaart gaat als volgt.
15:00 – 19:30 uur
Elk team start om 15:00 uur op een locatie in Zijtaart en krijgt elk uur een
luister, kijk of een doe opdracht mee.
19:30 – 23:30 uur
Vanaf 19:30 uur gaat elk team ca. 120 vragen oplossen bestaande uit 11
categorieën zoals Zijtaartse weetjes en kiekjes, sport, muziek, cultuur, historie
maar ook luister, kijk of doe opdrachten in en om de omgeving van Zijtaart.
24:00 – 13:00 uur
De tijd tikt door en na het inleveren van de quiz ga je aan de slag met de
geheime opdrachten die je elk uur een krijgt. Elk team kan zelf bepalen om het
gezamenlijk toe doen of de opdrachten te verdelen onder enkele personen zodat
sommige teamleden hun krachten kunnen sparen.
14:00 – 15:00 uur
Als afsluiting een activiteit met alle teamleden op een locatie in Zijtaart.
Om alle opdrachten te kunnen vervullen heb je minimaal 6 personen nodig,
maar dit is wel een hele uitdaging. Wij als organisatie verwachten dat je zeker
met 10’en moet zijn om als winner te kunnen eindigen.
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

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 08

12 nov. – 19 nov. 2014

pagina 14 - 16

INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van Zijtaart’ op 27
en 28 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: NL52RABO0160890497 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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JEUGDONTHULLING 15-11-2014

“Holland”
Afscheid jeugdprins Nick, jeugdprinses Poppy en gevolg.
Strijd om de nieuwe jeugdprins en prinses.
Bekendmaking nieuwe adjudanten.
Loting van de nar en raad van 11.
Optredens van de dansmariekes.

Iedereen is van harte welkom
in het Dorpshuis, aanvang 13.30 uur!
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