NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Op zondag 6 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar
jaarlijkse najaarsfietstocht.
Daar de Mariakapel haar 5-jarig bestaan viert, is er een tocht uitgezet langs diverse
kapellen. De tocht voert o.a. langs de Vredeskapel O.L.V van Altijddurende
Bijstand in Son en Breugel, H. Kruiskapel in Nederwetten en het Van Goghkerkje
in Nuenen. In totaal zijn er 10 kapellen in de route opgenomen.
De lengte van de tocht is met 49 kilometer wel iets langer dan de normale tochten
van de Evenementengroep, maar bij goed weer hoeft dit geen probleem te zijn. U
mag er de gehele middag over doen.
In de week voorafgaand aan de tocht volgt nog de gebruikelijke informatie.
Ook zal dan het totale programma van die dag worden vermeld door de Stichting
Mariakapel.
Evenementengroep Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 23 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanwege verjaardag); Overl.oud. van der Linden-van
der Asdonk; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Gerard en Ílse Kremers-Ludwig;
Jrgt. Richard van Nunen; Overl.fam. Brugmans-van den Biggelaar, overl.fam. van
Asseldonk-van Roosmalen en Henk en Adriaan Brugmans; Jan van de Ven; Annie GibbelsPepers; Uit dankbaarheid voor ‘n 50-jarig huwelijk.
Zondag: 30 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Anna Vervoort-van Eijndhoven (vanw.verjaardag; Jaargetijde Janus en
Anna Vervoort- van Eijndhoven.
Mededeling: Afgelopen maandag 21 augustus is Annie Gibbels-Pepers in de leeftijd van
73 jaar overleden. De Avondwake voor haar wordt a.s. donderdag 20 augustus om 19.00
uur gehouden en de plechtige Uitvaart vindt a.s. vrijdag 21 augustus om 10.30 uur plaats,
waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77

Jaargang 24 nr 46
19 aug – 2 sept 2015
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel
Kopij voor nr. 47
inleveren uiterlijk
31 aug 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. 46

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.
Gratis ophalen!
Twee rode kleine katjes, tel.: 37 86 96

Dinsdag 25 augustus zijn wij
weer open!
Ik hoop dat jullie een fijne
vakantie hebben gehad.
Aanbieding 28 en 29 aug.
Kipfilet 6 halen 5 betalen
Gehaktballen 6 halen 5 betalen
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Standpunt Dorpsraad Zijtaart bij
“Geen omleiding N279”
Het krantenbericht in het Brabants Dagblad van
donderdag 13 augustus jl. verwoordt precies wat de
intenties zijn van de werkgroep “Geen omleiding
N279”.
Met dit artikel nu in Zijtaarts Belang leggen we uit dat
we als Dorpsraad op basis van de uitgangspunten en
bedoelingen kunnen participeren in deze werkgroep en
wel om de volgende redenen:
-twee jaren geleden hebben we een keuze gemaakt uit
drie varianten, waarbij we kozen voor het zo beperkt
mogelijk houden van de schade voor ons dorp;
-daarna hebben we (in samenwerking met andere
dorpsraden) een alternatief ingebracht over de
bestaande industrieterreinen en over het traject van de
huidige N279 door Veghel, om te voorkomen dat de
omgeving van ons dorp drastisch wordt aangetast;
-we blijven wel van mening dat er naar een oplossing
gezocht moet worden voor de verkeersproblemen in
de omgeving van de bedrijventerreinen, maar dat dit
niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en
directe omgeving van ons dorp;
-tevens nemen wij het standpunt in dat de
voorgenomen keuze van een omleiding tussen
Zijtaart en het industriegebied niet de gewenste
oplossing biedt voor het sluipverkeer dat wellicht zal
blijven bestaan over Hoolstraat-ZondveldstraatReibroekstraat-Corisica; verkeer komende vanuit
Beek en Donk, Lieshout, Mariahout zal daardoor niet
minder worden;
-als Dorpsraad dienen we op te komen voor de zorgen
van inwoners van buurtschap Doornhoek, maar we
dienen ook de zorgen van aanwonenden Hoolstraat  Corsica te behartigen door aandacht te houden
voor de hele verkeersproblematiek bij ons dorp;
-de kosten voor de aanleg van de omleiding zijn naar
verhouding van het korte traject met de daaraan
verbonden overgang over het kanaal en aansluitingen
op de A50 gigantisch hoog en zullen
geldverslindende en onverantwoorde uitgaven van
overheidsgelden (onze belastinggelden) met zich
meebrengen;
-daarom is het aantonen van nut en noodzaak in
vergelijking met de kosten een belangrijk onderdeel
van de besluitvorming; naast het behoud van de
leefbaarheid in ons dorp is dit mede de
hoofddoelstelling van de werkgroep.
Wij gaan er vanuit dat we met de bovenstaande
toelichting voldoende duidelijkheid hebben gegeven
over onze deelname in de werkgroep. Door de jaren
heen heeft Zijtaart al veel van de directe landelijke
omgeving moeten inleveren. Gezamenlijk strijden we
ervoor dat dit niet alsnog gebeurt!
Dorpsraad Zijtaart
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Bericht van de Redactie
Volgende week (woensdag 26 augustus)
verschijnt er in verband met de vakantie geen
Zijtaarts Belang. De eerstvolgende krant komt
uit op woensdag 2 september a.s.

Nieuwe openingstijden
Bibliotheek Veghel
Met ingang van 22 juli 2015 heeft Bibliotheek Veghel
nieuwe openingstijden:
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
11:00 - 19:00 uur
Woensdag:
11:00 - 18:00 uur
Donderdag:
10:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
10:00 - 19:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur
Zondag:
gesloten

Het servicepunt in Het Klooster in Zijtaart is t/m 31
augustus gesloten.
De tijden blijven hier onveranderd:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagavond:
Donderdagavond:

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

Yogalessen in het Dorpshuis beginnen
weer m.i.v. 8 september
Drie jaar geleden zijn we in Zijtaart gestart met yogalessen
op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.15 uur. Er is inmiddels
een mooie groep actief waarbinnen nog enkele plaatsen
beschikbaar zijn.
Verder zijn er nog mogelijkheden in Mariaheide:
Dinsdagavond van 20.30 tot 21.45 uur
Woensdagochtend van 9.00 tot 10.15 uur
Mocht u interesse hebben en graag meer informatie willen
en/of een proefles willen nemen, neem dan contact op met
Gerda van der Horst, tel.nr. 36 65 72 of email:
gerdavanderhorst.yoga@outlook.com
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Ruitersport Zijtaart
Brabantse Kampioenschappen
succesvol evenement!
De Brabantse Kampioenschappen zitten er op, als
organisatie hebben we genoten! Zo’n 2000 ruiters, de top
van Brabant, hebben in Zijtaart mogen laten zien wat zij in
huis hadden. Dat deden zij onder toezicht van zo’n 8000
bezoekers.
Het weekend begon op vrijdagavond met een netwerkavond
in het teken van Dakar. Zo’n 180 genodigden (veelal
sponsoren) genoten van een hapje en een drankje.
Daarnaast konden ze luisteren naar ervaringsverhalen van
Erik Verhoef en Anton van Limpt die deelgenomen hebben
aan de Dakar rally. Naderhand was er nog een veiling
waarbij leuke items geveild werden.
Op zaterdagochtend was het al vroeg dag, om 7.00 uur
kwamen de eerste deelnemers het terrein op. Dit was de dag
van de ponyruiters en een topdag voor onze eigen ruiters.
Nikki van den Hoogen behaalde namelijk Brons met haar
pony Cocktail in de klasse DB dressuur! Ook Kimberly van
der Sanden won een mooie 4de prijs met haar pony Yellow
bij het springen. Op het einde van de dag liepen er veel
kersverse en trotse Brabantse Kampioenen rond.
Op zondag was het de beurt aan de ruiters te paard. Met net
zoveel starts als de dag ervoor was de dag weer goed
gevuld met topsport. In de middag mochten de beste
dressuurruiters overkampen en genoot het publiek
voornamelijk van de kür op muziek. Het springen trok ook
veel bekijks. Indira Jussen werd hierbij heel knap vijfde na
twee maal foutloos te blijven in de klasse L met haar paard
Souplesse.
Nikki van den Hoogen en Indira Jussen mogen dankzij deze
knappe resultaten starten op het NK!
Als organisatie wordt er teruggekeken op een zeer geslaagd
evenement! Na maanden voorbereiding is het mooi om te
zien waarvoor je zo hard hebt gewerkt.
Dit evenement heeft nooit plaats kunnen vinden zonder alle
enthousiaste vrijwilligers en sponsoren, deze willen we dan
ook hartelijk danken! Voor de vrijwilligers wordt er op
vrijdagavond 28 augustus een feestavond georganiseerd op
het ruitersportterrein aan de Leinserondweg. Meld je nog
even aan als je dit nog niet hebt gedaan bij Eva Verhagen,
tel.nr. 06-303 373 54 of Cor Coppens 06-235 342 95.
Zijtaart, Bedankt!
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uur.
Samen met de Gemeente Veghel, Vivaan en andere
betrokken instellingen zet de plaatselijke afdeling van
Alzheimer Nederland zich op tal van manieren in voor
mensen met dementie. Belangrijk voorbeeld is het
realiseren van de Dementievriendelijke Gemeente Veghel.
Zaterdag 5 september staat de opening van het nieuwe
Ter gelegenheid van WAD presenteert de afdeling graag op
seizoen weer voor de deur! Iedereen is deze dag van
een andere manier. Vorig jaar was er de muziekmiddag
14.00 uur tot 17.00 uur welkom bij onze blokhut “Bij
‘Muziek vergeet je niet’ met Harmonie Frisselstein aan de
JoNZ,” dus zowel leden als niet-leden! Op deze middag
Noordkade; dit jaar is samenwerking gezocht met theater
staan verschillende activiteiten gepland op het gebied van:
De Blauwe Kei. Het resultaat is de Wereld Alzheimer
sport, spel, creativiteit en het buitenleven. Met andere
(film)Dag.
woorden: alles wat met Jong Nederland te maken heeft in
De filmmiddag in theater De Blauwe Kei begint om 11.00
één middag voor jong en oud!
uur met een kop koffie of thee. Na een korte introductie
Onze leden kunnen deze middag kennismaken met hun
nieuwe leiding. Voor niet-leden is dit een leuke middag om wordt de Belgische documentaire Feel My Love vertoond.
eens kennis te komen maken met alle ins en outs van Jong
Feel My Love schetst een intiem portret over leven en oud
Nederland en te zien wat wij te bieden hebben. Voor ouders worden met dementie . De film gaat over liefde, loslaten,
en geïnteresseerden die een kijkje willen nemen, zal de
verwondering en het menselijk verlangen om er te zijn tot
koffie en thee klaar staan.
het einde.
Op www.jongnederlandzijtaart.nl is de voorlopige
In de pauze wacht een smakelijk broodje en is er
clubindeling voor volgend jaar te vinden.
gelegenheid voor ontmoeting en informatie. Om 14.00 uur
Tot 5 september !
begint Still Alice. De film laat zien hoe de diagnose
Groetjes, alle leiding van Jong Nederland Zijtaart
Alzheimer niet alleen een bom legt onder het bestaan van
Alice, maar heel het gezin raakt. Julianne Moore won met
Filmmiddag over dementie
haar vertolking van Alice de Oscar voor “Beste Actrice”.
Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel viert
WAD (Wereld Alzheimer Dag) dit jaar op zondag 20
september met een mini-filmfestival. Hoogtepunt van de
middag is de vertoning van de veelbekroonde speelfilm
Still Alice. Het festival - in samenwerking met Filmhuis
Veghel, is in theater De Blauwe Kei en begint om 11.00

Toegang tot het evenement is gratis.
Wel worden belangstellenden verzocht zich vooraf aan te
melden, via e-mail aan ossudenveghel@alzheimernederland.nl. Dat kan voor het gehele programma of een
gedeelte ervan (graag aangeven bij de aanmelding).
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KBO
AGENDA:
Maandag 31 augustus 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 1 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 1 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 1 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 2 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 3 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 3 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 3 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 3 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 4 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 6 augustus.
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
143 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
45 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
BRIDGEN
Bridge Vacantiedrive 4 aug 2015
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(3) Bert Grim & Mien Hommeles
(3) Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
5 Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
6 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7 Jana v.d. Acker & Harrie v.d. Acker
8 Jo Verhoeven & Ad Koevoets

60,42
58,85
54,17
54,17
53,13
48,96
46,88
42,19
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9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Annie v.d. Ven & Cor Mollen
Lijn B
1 Cor v.d. Berg & Henk v.d. Linden
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(3) Annie Schellekens & Cian Schellekens
(3) Riet Koevoets & Jacqueline Brus
5 Jeanne Peters & Geert Putmans
6 Anny Martens & Anny Wierda
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8 Tonny Rijkers & Marietje v.d. Wijgert
Bridge Vacantiedrive 6 aug 2015
1 Adriaan v.d. Tillart & Cor v.d. Berg
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Theo van Dijk & Toos van Dijk
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Cor Mollen & Jo Verhoeven
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
8 Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle
9 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10 Toon v. Creij & Wim v. Os
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

41,15
40,10
56,25
54,17
52,78
52,78
51,39
47,92
45,83
38,89
66,88
60,00
55,73
54,69
54,38
51,88
46,88
42,50
41,67
39,06
38,75

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 22 augustus, Herveld, 120 km, vertrek
vanuit Zijtaart, 8.00 uur.
Heren: zondag 23 augustus, de Molenbeek, pauze in
Vierlingsbeek, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Heren: zondag 30 augustus, Over de Maas, pauze in
Dreumel, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 22 augustus, Herveld, 110 km, vertrek
vanuit Zijtaart, 8.00 uur.
Dames: zondag 23 augustus, de Molenbeek, pauze in
Vierlingsbeek, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 30 augustus, Over de Maas, pauze in
Grave, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 19 augustus, Wolfheze dagtocht, 130
km, vertrek 8.30 uur
Senioren: woensdag 26 augustus, Sterksel, pauze in
Leende, 91 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 2 september, Biezenmortel, pauze in
Biest-Houtakker, 93 km, vertrek 8.30 uur.

Supercuptoernooi biljarten
Naast de supercup op 29 augustus a.s. is er van tevoren
op dinsdag 25 augustus t/m donderdag 27 augustus nog
een biljarttoernooi. De oud deelnemers aan de supercup
van de afgelopen 7 jaar gaan nog eenmaal met elkaar de
strijd aan.
Uit Zijtaart doen hieraan mee: Tonn Verbruggen, Diny vd
Oever, Toon vd Oever, Hans v Erp, Harrie vd Rijt, Toon
Verbruggen, Martien Verbruggen, Ruud Cissen.
Dagelijks beginnen de wedstrijden in zaal Kleijngeld om
18.45 uur. U bent natuurlijk van harte welkom om deze of
andere spelers te komen aanmoedigen.
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EXCURSIE IVN:
De Keltische bomenkalender
zondag 23 augustus 10.00 uur –
12.00 uur
Op zoek naar je kalenderboom.
De Kelten verdeelden het jaar in 39
perioden. Deze perioden werden geregeerd
door 21 verschillende boomsoorten, die
overeenkomen met 21 menstypes. De
meeste bomen regeerden zowel over een
periode in het voorjaar als in het najaar. Er
waren echter vijf uitzonderingen: de
populier kwam drie keer voor op de
kalender. Een verklaring hiervoor
ontbreekt tot op de dag van vandaag.
Tevens waren er volgens de Kelten vier
heilige bomen: de eik, de berk, de
olijfboom en de beuk. Deze laatste bomen
regeerden slechts over één dag: de dag die volgens de
Kelten de overgangen van de seizoenen aangaf.
Op zondag 23 augustus gaat natuurvereniging IVN samen
met u op zoek naar de bomen van de Keltische
bomenkalender. Tevens zullen we u, al dan niet met een
knipoog, het verhaal doen of laten doen dat bij uw boom
hoort. Het volstaat om ons op de hoogte te stellen van uw
geboortedatum. Zoekt u mee? De wandeling vertrekt om
10.00 uur vanaf de parkeerplaats nabij Middengaal 23,
Veghel en duurt tot 12.00 uur. Bij nat weer is aangepast
schoeisel gewenst.
Informatie bij P. van Beurden. tel. (0413) 36 57 12 en
www.ivn-veghel.nl.

de koffietafel met kroket. Van hier uit gaan we naar
Zundert waar we plaatsnemen op tribune 1 Vanaf uw plek
kunt u dan op een comfortabele manier de prachtige en
kleurrijke wagens voorbij zien trekken.
Het bloemencorso in Zundert is het grootste corso van
Europa. Tientallen praalwagens nemen hieraan deel. De
wagens leggen een 5,1 km lange route door de Zundertse
straten af. Er strijden twintig buurtschappen met elkaar om
de ereprijs voor de mooiste corsowagen. De praalwagens
worden uitsluitend met dahlia’s versierd en dit jaar is het
thema:
Vincent van Gogh
Na het corso gaan we weer terug naar de Gouden Leeuw
voor het diner waarna we rond de klok van 20.30 uur terug
zijn in Erp.
Bond van Alleengaanden Kring Uden De kosten voor deze mooie dagtocht zijn € 63.00 per
persoon, te voldoen voor 27 augustus 2015. Door dit bedrag
Uitnodiging voor een dagtocht op zondag 6 september 2015 over te maken op rekeningnr. NL28RABO 0120193221 van
Naar het bloemencorso in Zundert
de Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
Beste leden,
bent u deelnemer aan deze reis.
Wij hebben van u diverse keren het verzoek gekregen, om
Er kunnen niet meer dan 50 personen aan deze reis
zoals in 2008, naar een bloemencorso te gaan. Met plezier
deelnemen, meer tribuneplaatsen hebben we niet, dus wacht
hebben wij in overleg met EMA reizen een dagreis naar het niet te lang met uw betaling. Wij wensen alle deelnemers
bloemencorso in Zundert voor u samengesteld.
een fijne dag.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit.
Namens de werkgroep,
We vertrekken om 10.15 uur vanaf onze opstapplaats het
A.van Berlo, tel. (0492) 32 17 33, Mobiel .(06) 224 901 71,
Hertog Janplein bij de kerk in Erp.
e-mailadres: toon@vberlo.nl
We rijden eerst naar de Gouden Leeuw in Terheijden voor
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
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VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2015
Sluitingsdatum inschrijving woensdag 16 september.
Van 8 tot en met 16 oktober a.s. zal het Veghels
Kampioenschap Libre gespeeld gaan worden in de zaal van
het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Poulewedstrijden van 8 t/m 13 oktober, klassen- en
kruisfinales op woensdag 14 en donderdag 15 oktober en
tenslotte op vrijdag 17 oktober de finaleavond.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd".
Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente
Veghel en de leden van biljartvereniging Krijt Op Tijd. De
organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de
hoofdsponsors “Communicatie Bureau Verwegen - v.d.
Gevel - Suijendorp” en “Van Herwaarden interieurs”.
Inschrijving is mogelijk tot woensdag 16 september. Er kan
worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-optijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij
"De Stapperij" of bij Joep van Creij, tel. (06) 105 853 10.
Inleveradressen: De Bunders 3 of Vensestraat 13.
Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
kampioen te komen.
De kampioen zal in 2016 Veghel mogen
vertegenwoordigen in de strijd om de supercup.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel.(0413)
35 35 45.
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Supercup biljarten 2015
Op zaterdag 29 augustus a.s. vindt in zaal Kleijngeld te
Zijtaart de 8e editie plaats van de Lunenburg Administratieen Advieskantoor Supercup biljarten 2015. De Supercup is
een strijd tussen de plaatselijke libre kampioenen biljarten
uit de gemeente Veghel. Zij gaan op deze avond de strijd
met elkaar aan met als inzet de titel “Kampioen der
Kampioenen”.
Aan deze 8e editie doen 6 kampioenen mee. Uit Eerde is dat
Jan v Dijk (44 caramboles), uit Erp komt Cor Verwijst (31
car.), uit Keldonk wordt deelgenomen door kampioen Piet
Jans (75 car.), Veghel wordt vertegenwoordigd door Tonny
vd Weetering (70 car.), Rini Weyers (44 car.) probeert de
eer voor Boerdonk hoog te houden en een thuiswedstrijd is
het voor Arno v Dommelen (44 car.). Mariaheide heeft dit
jaar helaas geen afgevaardigde.
Zoals je ziet wordt er gespeeld met een handicap, waardoor
voor alle spelers de kansen gelijk zijn. Verwacht wordt dat
evenals de voorgaande keren, het ook nu een spannende
aangelegenheid gaat worden. Voor Jan v Dijk en Tonny vd
Weetering is het de 2e keer dat ze deel mogen nemen, maar
ook zij hebben zich nog geen “Kampioen der Kampioenen”
mogen noemen.
Om 19.15 uur is de officiële opening met het voorstellen
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
prijsuitreiking.
Supporters en bezoekers zijn op deze avond van harte
welkom.

Op de foto staan van links naar rechts: Tonny vd
Weetering, Arno v Dommelen, Jan v Dijk, Rini Weyers,
Cor Verwijst en Piet Jans.

Interpunctie
Afstandelijk (over relatieproblemen)
“Mijn man is zo afstandelijk, ik voel me daar erg vervelend
over..” zei mevrouw, toen ik haar vroeg wat de problemen
waren. “Ik??? Afstandelijk???” antwoordde meneer alsof
hij door een wesp was gestoken, “dat zeg jij telkens, maar
wat bedoel je dan?”
Ze had hem al zo vaak aangesproken dat hij wel eens wat
interesse mocht hebben. Hij wendde zich steeds meer af en
ging steeds vaker zijn eigen weg.
Mevrouw bleek ontevreden als het ging om aandacht voor
háár. Als ze iets vroeg of vertelde over de kinderen, ging hij
daar meestal wel op een serieuze manier op in maar als ze
iets vroeg over wat haar bezig hield, dan zat hij vaak
tegelijk naar de TV te loeren of op zijn gsm.
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Zij miste de verbondenheid met hem als partner. Als ouders
was die verbinding er wel.
Inderdaad hebben mannen vaak meer afstand nodig dan
vrouwen, voelen zij minder de behoefte aan praten over
intieme dingen. Vrouwen hebben dat vaak veel meer nodig,
daarom zijn vrouwenvriendschappen ook zo intiem.
Vaak zie je dat de afstandelijkheid van hem toeneemt als
hun vrouw hem dit voor de voeten werpt. Zoveel intimiteit
maakt hem bang. Misschien wil je hem wel inpalmen, blijft
er niks voor zichzelf over, zo lijkt hij te denken. Die onrust
kan ertoe leiden dat hij nog meer vlucht in activiteit,
waardoor mevrouw nog meer het gevoel krijgt: zie je wel,
hij interesseert zich niet meer voor mij…
Ik heb met hen besproken dat de behoefte aan intimiteit van
mevrouw niet voortkomt uit de behoefte om hem te
domineren, maar dat het voortkomt uit een eigen behoefte,
gezien en geliefd willen zijn.
En de behoefte van hem om zich terug te trekken komt niet
voort uit desinteresse maar uit de behoefte om zichzelf te
blijven. Hierdoor ontstond begrip voor elkaar.
Maar doordat dit gesprek al zo vaak was gevoerd op een
verwijtende manier, moest vooral worden aangeleerd om de
verwijten om te buigen in het uiten van een wens, een diepe
behoefte. Geleidelijk ging dit steeds beter, waardoor ze
allebei meer kregen wat ze nodig hadden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Aanzet en Indigo starten groep voor
mantelzorgers van mensen met dementie
In september start een groep voor mantelzorgers van
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dementerenden. Veel mantelzorgers ervaren het krijgen van
voorlichting, informatie en praktische tips om met de
dementerende om te gaan als erg belangrijk. De combinatie
van informatie en bruikbare omgangsadviezen heeft het
grootste effect. Daarom organiseren Aanzet
(maatschappelijk werk) en Indigo (voor mentale
ondersteuning) een cursus voor deze mantelzorgers.
Nederland telt naar schatting 250.000 mensen die lijden aan
dementie. Ruim een miljoen mensen zijn betrokken bij de
zorg voor dementerenden. Meestal wordt deze taak verricht
door partners, kinderen en/of andere familieleden. Maar
ook vrienden, buren, e.d. kunnen deze rol op zich nemen.
Al deze verzorgers worden mantelzorgers genoemd.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Na twee a
drie maanden volgt een terugkombijeenkomst. De cursus is
toegankelijk voor inwoners uit de gemeenten Boekel, St.
Oedenrode, Landerd, Uden en Veghel.
Informatieoverdracht over dementie staat centraal.
Daarnaast is er veel aandacht voor contact met lotgenoten.
Bij voldoende deelname start de groep half september. De
cursus wordt afhankelijk van de meerderheid van de
deelnemers in Uden of Veghel gegeven.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met Mw Astrid van den Heuvel, tel. (0413) 74 50
90 of Catrien van Zutphen, tel (0413) 36 69 86.
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats
met de begeleider waarna u besluit of u deel wilt nemen aan
de groep.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.aanzet.nu of http://www.alzheimernederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdelingoss-uden-veghel/cursus-omgaan-met-dementie.aspx

