SPECIALE VIERING en JUBILEA bij MARIAKAPEL
ZONDAG 6 SEPTEMBER a.s.; Aanvang 9:30 uur
Na een periode van fijne en prettige vrijwillige medewerking van Zijtaartse inwoners werd
op zondag 30 oktober 2010 de Mariakapel aan de Pater Vervoortstraat voor het eerst in
gebruik genomen.
Nu dit bijna 5 jaren geleden is, wordt op zondag 6 september a.s. de eerste lustrumviering
gehouden in de buitenlucht bij de kapel. Met medewerking van koor Vivace wordt dit om
meerdere redenen een speciale viering.
Allereerst staan we stil bij de dagelijkse belangstelling voor de Mariakapel door bezoekers
die een moment van rust en stilte vinden op deze plek in ons dorp. Het gebruik van vele
kaarsen en de verzoekjes aan Maria in het gedenkboek getuigen van dit dagelijks bezoek.
Hiermee wordt de betekenis en het doel van deze kapel fijn ondersteund.
Naast de viering van het 5-jarig bestaan van onze Mariakapel wordt er ook speciale
aandacht besteed aan voorganger pater Ben van Delden. Dit jaar gaat pater Van Delden al
15 jaren voor in de vieringen op zondag in onze parochiekerk. Dit is een bijzonder mijlpaal
voor hemzelf en voor onze parochie. We weten dat pater Van Delden het altijd prettig vindt
om in onze parochiekerk in de eucharistieviering voor te mogen gaan. De kerkbezoekers
hebben ook ruime aandacht voor de wijze waarop hij de aanwezigen begroet en aanspreekt.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 6 september 9 .30 u. Openluchtviering bij de Maria-Kapel met als
voorgangers Pater van Delden en Pater Wouters, m.m.v. het koor “Vivace”.
Deze feestelijke viering staat geheel in het teken van het 60-jarig Priesterjubileum van Pater
van Delden en het 5-jarig bestaan van onze Maria-Kapel.
Wij gedenken: Gerardus Verhoeven en overl. fam. Verhoeven-van Lankvelt; Mnd.ged.
Doortje van Nunen- Brugmans; Overl.oud. Rooijakkers-van Lankvelt en overl.fam.leden;
Johan en Jaan Schepers-van Nunen en zoon Jos (vanw.verjaardag); Harrie en Drika van
Eert-van Berkel; Jaan Schepers (nms. De Buurt); Mia en Willem Jonkers-van Boven
(vanw.verjaardag); Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.famile.
Overleden: Annie Gibbels-Pepers in de leeftijd van 73 jaar
Marie Habraken-van Gogh in de leeftijd van 93 jaar

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
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Er is een nog groter jubileum voor pater Van Delden:
zaterdag 5 september is de dag van zijn 60-jarig
priesterschap! Een fantastische mijlpaal in zijn leven,
waarin hij in al die jaren veel ontmoetingen heeft gekend
met belangstellenden voor een theologische studie en in
ontelbare vieringen in contact is geweest met heel veel
kerkbezoekers, die zijn duidelijke en begrijpelijk uitleg
over de betekenis van het geloof hebben meegekregen.

BELANGETJES

Er is aan dit eerste lustrum van de Mariakapel een speciale
najaarsfietstocht verbonden, die in samenwerking met de
Evenementengroep is uitgezet (zie elders in deze uitgave).

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.

Het totale programma op zondag 6 september a.s. ziet er als
volgt uit:
Deel 1:
09:30 uur:
10:30 uur:
10:45 uur:
11:15 uur:

-aanvang eucharistieviering
aansluitend huldiging pater Ben van Delden
-uitreiking kopje koffie/thee aan alle
aanwezigen
-aanvang optreden zangeres Jeanne Verbeek
-nog even nabuurten.

Deel 2:
van 12:00 uur tot 13:30 uur:
-inschrijven bij de
Mariakapel voor deelname najaarsfietstocht
De fietstocht gaat langs 10 kapelletjes in de omgeving.
Parkeren op parkeerplaats bij Mariakapel
Aanstaande zaterdag 5 september is vanaf 11:00 uur
parkeren niet toegestaan vanwege de voorbereidingen voor
de viering van de volgende dag.
Stichting Mariakapel Zijtaart

DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die ons
GOUDENFEEST
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Speciale dank aan de buurt voor de
mooie versiering en de fanfare
voor de serenade.
Harrie en Sjaan van Nunen

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.

Gevonden: Een afstandsbediening merk Philips in de
Korenmolenweg. Op te halen bij Raaijmakers
Drukwerk

SNELHEID BEPERKEN !!!
Het is ons ten gehore gekomen (en we
merken het zelf ook) dat in het centrum
van ons dorp (een 30 km zone) met te
hoge snelheid wordt gereden door
zowel automobilisten als door agrarisch
werkverkeer.
In de Pastoor Clercxstraat is dit zeker voor het
kloostergebouw (met o.a. schoolgaande kinderen) zeer
ongepast; maar in feite geldt dit voor de hele
bebouwde kom.
Beperk de snelheid ten behoeve van de veiligheid!
Dorpsraad Zijtaart.
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Bloemenwandeling
Vrijdag 4 september worden alle leden van
de Zijtaartse JeugdNatuurVereniging
verwacht voor een bloemenwandeling in de
Moerkuilen in St. Oedenrode.
We fietsen gezamenlijke naar de Moerkuilen voor een
wandeling door de bossen, langs het water en door de
velden. Daar zijn veel vogels te horen en te zien, de
geelgors, het goudhaantje maar ook de buizerd, havik en
zwarte specht en in dit gebied groeien heel veel wilde
bloemen die nu in bloei staan. Maar we komen misschien
ook nog wel koeien(vlaai) tegen als we door de wei lopen!
We zijn vorig jaar in de winter en de lente al in de
Moerkuilen geweest om dierensporen te zoeken. Nu kun je
goed zien hoe veel er veranderd is nu alle bomen en
struiken groen zijn en hoeveel bloemen en insecten er te
zien zijn in de zomer.
Zorg dat je om 18:00 uur met de fiets bij het Klooster bent!
Tussen 20.00 uur en 21.00 uur zijn we weer terug in
Zijtaart.

Opleiding EHBO

Inmiddels hebben we 7 enthousiaste cursisten gevonden om
de opleiding tot EHBO’er te gaan volgen en daarom hebben
we besloten om de cursus dit jaar definitief te starten.
Mocht je jezelf nog niet hebben opgegeven en toch graag
deelnemen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij……
Bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de
medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren
van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het
reanimeren van een slachtoffer. Uiteraard kunt u, als u wilt,
NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma
behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse
Op zondag 6 september a.s. organiseert de
Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht. evenementen, zoals de JAZ-dagen, Stef Stuntpiloot, de
motorcross enz enz.
Het is de Evenementengroep weer gelukt een leuke en
De lesavonden zullen vanaf 14 september op
verrassende tocht van zo’n 49 kilometer uit te zetten. De
lengte van de tocht is langer dan u van ons gewend bent.
maandagavond worden verzorgd bij café-zaal Kleijngeld,
Dit komt doordat de Maria kapel deze dag haar 5 jarig
alwaar de cursus om de week zal worden gegeven. Dit
bestaan viert en de tocht hierdoor langs maar liefst 10
betekent dat het examen eind februari/begin maart zal
kapelletjes gaat.
plaatsvinden.
De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de
De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen,
fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor
waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de
iedereen open.
pauze zijn inbegrepen. Veel van de zorgverzekeraars
Kosten voor deelname is € 2,50 per persoon, waarbij alles
vergoeden de kosten voor het volgen van een EHBOtijdens de tocht gratis wordt aangeboden. Dit zijn de
opleiding!
versnaperingen bij de twee kleine pauzes, maar ook de
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer
koffie en fris bij de grote pauze.
Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer
informatie willen, of uzelf aanmelden voor de opleiding,
bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons
is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
op te nemen.
De deelnemers kunnen zich inschrijven bij de Mariakapel
We hopen u in september te zien op de cursus!
in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com
Het eindpunt is bij ’T Dorpskaffee. Heeft u zin om aan deze
Peter Jonkers :
tel. 34 38 78
fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op
Gerard Hooijmans:
tel. (06) 230 308 80
zondagmiddag 6 september a.s.
EHBO
Zijtaart
Evenementengroep Zijtaart
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Nieuw dansrijk-seizoen van start
Nu de zomervakantie voorbij is, is het tijd om te dansen!
Vanaf komende week start dansrijk weer met streetdance,
kinderdans en musicaldans. Op dit moment bestaat dansrijk
uit vijf groepen voor dansers van 3,5 jaar tot en met 16 jaar.
Lijkt het je leuk om mee te dansen? Je leert iedere week
nieuwe danspassen en je werkt samen steeds naar een doel
toe, bijvoorbeeld een hoger niveau of een voorstelling.
Ieder jaar maakt dansrijk een grote dansuitvoering. Ook
door het jaar heen mag je als je wilt met dansrijk optreden.
De lessen vinden plaats op woensdag of vrijdag in
Gemeenschapshuis De Brink in Eerde. Heb je zin om een
keer mee te doen? Volg dan een gratis proefles! Je kunt je
aanmelden door een mailtje te sturen naar Jolijn Rietbergen,
via info@dansrijk.nl.

De wereld over in 3 dagen!
Beste JAZ-organisatie, vrijwilligers, en zeker ook alle
kinderen, hartelijk bedankt voor deze fantastische
wereldreis die wij met jullie hebben mogen maken.
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Wat kunnen we doen om in conditie te
blijven?
Bewegen is belangrijk voor de gezondheid
van mensen. Maar veel mensen worden
minder mobiel naarmate hun leeftijd
vordert. Maar zelfs als lopen niet meer
lukt, is het mogelijk om aan je conditie te
werken. Zittend kun je nog talloze
oefeningen doen om fit te blijven. Wie wil er geen tips
gratis ontvangen die het leven gemakkelijker maken als de
mobiliteit afneemt.
Op maandag 7 september van 10.00 tot 11.00 uur vertelt
Francien van Dooren in Het Klooster tijdens het
Onderonsje in Zijtaart wat voor oefeningen mensen zoal
kunnen doen. Zij verzorgt al jaren fysiogym voor ouderen,
vooral in zorgcentra. Door haar werk heeft Francien talloze
tips verzameld, tips die ze graag deelt met de bezoekers van
het Onderonsje. Ze zal overigens niet alleen vertellen wat
goed is voor benen met spataders en hoe de sluitspieren
geactiveerd kunnen worden, maar ze zal de bezoekers zeker
ook enkele bewegingsoefeningen laten doen. Het
Onderonsje is gratis toegankelijk, alleen de consumpties
zijn voor eigen rekening.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 7 september van 10 tot 11
uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen met andere dorpsgenoten te praten over
het onderwerp Gezond Bewegen.

U komt toch zeker ook?

Bedankt voor alles, het waren 3 fantastische dagen!
Ienie, Mienie en Professor Eensteen
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De jaarlijkse collecte van de Evenementengroep
Zijtaart (EGZ) wordt verplaatst naar de derde
week (38) van september.
U bent vast op de hoogte van de jaarlijkse collecte van de
EGZ, die steeds net voor Sinterklaas plaats vond. De
opbrengst van deze collecte kwam vooral ten goede aan de
intocht van Sinterklaas, waardoor deze voor een redelijke
prijs georganiseerd kon worden. Het resterende deel werd
ingezet om andere activiteiten gratis of voor slechts een
kleine bijdrage mogelijk te maken.
Dit jaar heeft de EGZ er voor gekozen om de jaarlijkse
collecte naar voren te halen. Om u een goed beeld te geven
van wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap
organiseert, zetten we onze activiteiten een keer uitgebreid
voor u onder elkaar.
Zodat u weet waaraan uw donatie wordt besteed.
Deze week het eerste deel, met daarin de
kerstboomverbranding, koningsdag, de dodenherdenking,
de kermis, de dorpszeskamp en de zomerwandeltochten.
Volgende week het tweede deel, met daarin de JAZ dagen,
de najaarsfietstocht, de intocht van Sint Nicolaas, de
winterwandeltocht, de BYTZ jongerenactiviteiten en de
ZES gezelschapsspellenavonden en de 24 uurs.
Rond de derde week (38) van september volgt onze huisaan-huis collecte. Onze vrijwilligers kunnen bij u langs
komen vanaf zaterdag 12 september tot en met zaterdag 19
september.
Kerstboomverbranding
De kerstboomverbranding is het eerste evenement van het
jaar. De jeugd van Zijtaart ontvangt lotjes voor de door hen
ingezamelde kerstbomen. Alle bomen worden opgestapeld
op het terrein bij de rijhal. De avond begint met de loterij
voor de kinderen, waarna onder begeleiding van de
brandweer de kerstbomenstapel in brand gestoken wordt.
Jaarlijkse een indrukwekkend schouwspel onder het genot
van een door de EGZ aangeboden beker warme
chocolademelk.
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Koningsdag
Iedere Koningsdag wordt geopend met een kleurrijke stoet
fietsen, die door de kinderen van de basisschool zelf zijn
versierd. Na een korte route door het centrum, eindigt de
stoet op het dorpsplein, waar al diverse spellen staan
opgesteld. Wanneer iedereen gearriveerd is, wordt
begonnen met de spelletjesmiddag. Aan het eind van de
middag krijgt ieder kind een leuke attentie mee naar huis.
Dodenherdenking
Jaarlijks werden begin mei de soldaten herdacht die bij
Zijtaart gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Voorheen gebeurde dit samen met de oud-strijders bij het
monument voor de slachtoffers aan de Zuid-Willemsvaart.
Na het onlangs overlijden van de laatste oud-strijder, wordt
door de EGZ gezocht naar een nieuwe passende invulling
van de Dodenherdenking.
Kermis
Elke vierde zaterdag van mei verzorgt de EGZ de Zijtaartse
kermis. Op zaterdag wordt de kermis door de EGZ geopend
met twee vrijkaartjes voor de kinderen en gratis koffie voor
de ouders. Tijdens dit vierdaagse evenement staan er
diverse attracties opgesteld op het dorpsplein. Hier kan
iedereen uit zijn dak gaan in een leuke attractie voor elke
leeftijd, terwijl anderen genieten van een oliebol of een
visje.
Dorpszeskamp/ Stef stunt piloot
De dag voor Zijtaart Biedt Meer wordt er een Stef
stuntpiloot spel georganiseerd . Dit alles wordt in de avond
afgesloten met een gezellige BBQ en feest, waar iedereen
met elkaar de dag nog eens kan doornemen.
Zomerwandeltochten
In de eerste week van de zomervakantie zet de EGZ
wandeltochten uit. Tijdens deze drie dagen kunt u elke dag
genieten van een wandeling door de mooie landelijke
omgeving van ons dorp. Bij de pauzeplaats biedt de EGZ u
fruit en wat te drinken aan. De routes zijn zo uitgezet dat er
gekozen kan worden tussen een lengte van 5 km of van 10
km. Beide routes lopen in elkaar over en starten en eindigen
op hetzelfde punt.
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Beste (aankomende -)tennissers en
tennisters van Zijtaart, jeugd,
junioren en senioren
Evenementengroep Zijtaart
De EGZ is een groep Zijtaartse vrijwilligers die zich inzet
voor de gehele Zijtaartse gemeenschap. Door Zijtaart, voor
Zijtaart dus eigenlijk. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar het internet: http://www.zijtaart.nl/EGZ.html.
Hier is meer informatie over de EGZ en haar activiteiten te
vinden.
Uiteraard zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, voor het mede organiseren van een of
meerdere van de genoemde activiteiten. Mocht u meer
informatie willen, spreek een van ons dan eens aan of
reageer via EGZ@zijtaart.nl.
Wij zien u op ieder moment en/of uw bijdrage in september
graag tegemoet.

Op woensdag 9 september a.s. organiseert TV Zijtaart
voor leden,“aankomende leden” en iedereen die
interesse heeft een geweldige gratis tennisclinic .
Onder begeleiding van trainer Ad v.d. Sman en collega
zullen uitdagende oefeningen worden gedaan. Ook zal
hierbij een officiële snelheidsmeter gebruikt worden .
Tijd :
van 18.30 u tot 19.30u voor jeugd /junioren
(6 t/m 16 jaar).
van 19.30u tot 20.30u voor de senioren. (vanaf 17 jaar)
We zien jullie graag met velen komen !
Neem je trainings- en/of competitiegenoten mee om
hier samen van te genieten!
Sportieve groet TV Zijtaart en trainer

Gegroet en bij voorbaat bedankt, namens de EGZ: Linda,
Eric, Marion, Adriënne, Monique, Anja, John, Debby,
Alco, Joop, Lotte, Ruud, Henri, Jacqueline, Maikel, Lea,
Petra, Antonet, Ilse, Tonnie, Sjan, Marjan, Jet, Franc,
fijn als jullie officieel inschrijven ,zodat we weten
Marieke, Marjo, Annemieke, Harrie, Twan, Nena, Ad, Ton, PS
hoe
we
groepen
kunnen vormen.
Paul, Rob, Berrie, Maaike, Chris, Suzan, Martien, Aniek,
Natuurlijk
zijn
“last
minute” deelnemers ook altijd welkom.
Niek, Paul, Wendy, Martijn en Frans
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De Watersteeg organiseert
rommelmarkt voor 2bike4alzheimer

JAZ-dagen weer een groot succes!
Afgelopen week vonden, alweer voor de 16e keer, de JAZdagen plaats. Dit jaar speelde het verhaal zich af op de
Zijtaartse universiteit waar 150 kinderen samen met de
tweelingzusjes Ienie (Lieseth v/d Linden), Mienie (Marjan
van Asseldonk) en professor Eensteen (Peter v/d Braak) op
wereldreis gingen. Ze maakten deze reis met de
reismachine die was ontworpen door de professor.
Op dinsdag kwamen we uit in Azië waar we leuke spellen
konden spelen, lekker konden knutselen en aan de hutten
konden bouwen. Op woensdag kwamen we uit in Amerika
waar we de Zijtaartse “route 66” bereden. Een leuke tocht
met vele avontuurlijke spellen. ’s Avonds mochten groep 7
en 8 nog een gokje wagen in het Zijtaartse casino! Op de
laatste dag bevonden we ons in Afrika. Hier stond een
spectaculaire zeskamp op ons te wachten en konden de
kinderen mooie knutselwerkjes maken of proefjes
uitvoeren. Zo’n reis gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot,
er ging dan ook van alles fout gedurende de week…
Gelukkig kwam uiteindelijk alles weer goed en konden we
donderdagavond afsluiten met het examenfeest van Ienie en
Mienie.
Al met al waren de JAZ-dagen dit jaar weer een groot
succes. De organisatie wil iedereen die, op welke manier
dan ook, heeft geholpen om de JAZ-dagen mede mogelijk
te maken, bedanken!
Nieuwsgierig naar het hele verhaal, de foto’s of gewoon
even lekker nagenieten van de JAZ-dagen? Kijk dan snel op
Zijtaart.nl of facebook.com/JeugdActiviteitenZijtaart! Wil
je graag het JAZ-lied nog een keertje beluisteren of
meezingen? Ga dan naar Youtube.com en zoek op “JAZdagen”.
Wij zien jullie graag terug tijdens de volgende editie in
2016!
Het JAZ-team

Op zondag 20 september a.s. organiseert De Watersteeg een
rommelmarkt waarvan de opbrengst gaat naar
2bike4alzheimer, een 400 km non-stop estafette
tandemtocht voor Alzheimer onderzoek. De rommelmarkt
is geopend van 10.00 tot 13.00 uur en de toegang is gratis.
De Watersteeg organiseert een rommelmarkt waarbij de
opbrengst van de verhuur van de standplaatsen ten goede
komt van 2bike4alzheimer. Mensen die graag hun spulletjes
op de markt willen verkopen kunnen voor € 5,00 een
grondplek of voor € 10,00 een tafel huren.
Wilt u een plekje huren? Geef dit dan voor 6 september
door aan Team Welzijn via
welzijn.watersteeg@brabantzorg.eu of (0413) 36 29 51.
Bij mooi weer vindt de markt buiten plaats op het
voorterrein van De Watersteeg, Reigerdonk 37 te Veghel.
Bij slecht weer verplaatst de markt naar binnen, naar de
grote zaal.

Kennismakingsochtend nieuwe leden
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Op zaterdag 5
september is er van 9.00 t/m 12.30 uur de mogelijkheid
voor ouders en nieuwe leden om kennis te maken met
VOW. Onder het genot van een kopje koffie en ranja voor
de kinderen zal er door iemand van het jeugdbestuur
uitgelegd worden wat nieuwe leden en ouders o.a. kunnen
verwachten van VOW.
Tot zaterdag 5 september.
Jeugdbestuur VOW
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KBO
AGENDA
Maandag 7 september 13.30 uur: Kaarten
Maandag 7 september 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 8 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 8 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 9 september 13.30 uur: Keezen
Donderdag 10 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 10 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 10 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 10 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 11 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
De uitslagen van 27 augustus:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 96 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
117 pnt.
2. Harry v.Zutphen
76 pnt.
3. Bert Visser
53 pnt.
Poedelprijs:
Marjo Vissers
- 25 pnt.
Loterij:
Lenie Henst
Uitslagen van 31 augustus:
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Lenie Henst
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:
Marjo Vissers

119 pnt.
85 pnt.
67 pnt.
–63 pnt.
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Vakantiedrive 25 aug 2015
1 Sjannie v.d. Wijdeven & Doca v.d. Oetelaar
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Bert Grim & Mien Hommeles
4 Jeanne Peters & Geert Putmans
5 Annie Kooijmans & Miep van Oss
6 Jo Verhoeven & Cor Mollen
(7) Chris v. Helvoirt & Ad Koevoets
(7) Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
(7) Riet Koevoets & Jacqueline Brus
10 Tonny Rijkers & Marietje Wijgert
11 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
12 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Vakantiedrive 27 aug 2015
1 Ad Koevoets & Riet Koevoets
2 Bert Grim & Mien Hommeles
3 Jeanne Peters & Geert Putmans
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Toon v. Creij & Wim v. Os
6 Tonny Rijkers & Jan Rijkers
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
12 Jo Verhoeven & Cor Mollen

61,25
56,67
52,92
52,50
52,08
51,25
47,08
47,08
47,08
45,83
44,58
41,67
58,33
56,52
55,58
52,75
52,50
51,50
50,58
48,58
48,08
43,08
41,74
40,67

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

BRIDGEN
Bridge vakantiedrive 18 aug 2015
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Jo Verhoeven & Cor Mollen
3 Henk van der Linden & Harrie v.d. Acker
4 Ad Koevoets & Riet Koevoets
5 Bert Grim & Mien Hommeles
6 Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
7 Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
9 Miep van Oss & Annie Kooijmans
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Tonny Rijkers & Marietje v.d. Wijgert

76,25
61,98
52,50
51,04
48,75
48,44
48,13
44,79
44,38
40,63
34,90

Vakantiedrive 20 aug 2015
1 Piet Thijssens & Riek Rijkers
2 Mien v.d. Crommenacker & Clasien Nolle
3 Jo Verhoeven & Cor Mollen
4 Theo van Dijk & Toos van Dijk
5 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(6) Jeanne Peters & Geert Putmans
(6) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Tonny Rijkers & Jan Rijkers
12 Henk v.d. Linden & Adriaan v.d. Tillart

60,42
55,00
54,17
51,67
51,25
50,83
50,83
49,58
47,92
47,50
40,83
40,00

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Jan van Dijk winnaar Supercup 2015
Afgelopen zaterdag is
Jan van Dijk uit Eerde
winnaar geworden van
de Lunenburg
Administratie- en
Advieskantoor
Supercup biljarten
2015. In de finale wist
hij in 21 beurten Arno
van Dommelen
(Zijtaart) te verslaan.
De Supercup is een
jaarlijkse strijd tussen
de plaatselijke libre
kampioenen biljarten uit
de gemeente Veghel.
Beide finalisten
moesten 44 caramboles
maken. Arno begon
sterk aan de finale en
stond na de 10e beurt
met 27-11 voor en het
leek voor hem een
makkelijke en snelle
overwinning te worden. Jan gaf zich echter niet gewonnen
en met een serie van 14 caramboles in de 13e beurt was zijn
achterstand in een keer goed gemaakt. Daarna was het min
of meer een gelijk opgaande strijd en was het na 19 beurten
41-40 in het voordeel van Jan. In de 20e beurt gaf Arno een
makkelijke aanvangstoot aan Jan die daarvan profiteerde en
de laatste 3 caramboles wist te maken. In de gelijkmakende
beurt miste Arno, waardoor de overwinning voor Jan zeker
was.
De publieke belangstelling in zaal Kleijngeld viel afgelopen
zaterdag wat tegen. Voorafgaand aan de Supercup is van
dinsdag tot en met donderdag een Supercuptoernooi
gehouden met oud supercupdeelnemers. De belangstelling
hiervoor was echter boven verwachting. Over het geheel
kan dan ook teruggekeken worden op een geslaagde
biljartweek.
De winnaar van het Supercuptoernooi was Erwin vd Tillaar
uit Boerdonk, die in de finale wist te winnen van Jacques
vd Heijden uit Eerde.
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(op de foto Jan van Dijk. Links Rini Wijers uit Boerdonk en
recht Cor Verwijst uit Erp)

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd Bekerwedstrijden zaterdag 5 sept 2015
A1
thuis VOW A1
Stiphout Vooruit A1
B1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO B7 VOW B1
C1
uit
Schijndel/DE WIT C5
VOW C1
C2
thuis VOW C2
Rhode C5
D1
thuis VOW D1
Irene D1
E1
thuis VOW E1
WEC E1
E2
uit
Venhorst E2
VOW E2
F1
thuis VOW F1
ELI F1G
F2
uit
SCMH F1
VOW F2
MB1 thuis VOW MB1
Gemert MB1
MC1 thuis VOW MC1
Rhode MC1
MD1 uit
Volkel MD1
VOW MD1
ME1 thuis VOW ME1
FC de Rakt ME1

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 6 september,
De Contente Mens, pauze in
Eersel, 90 km, vertrek 8.30
uur.
Dames: zondag 6 september,
De Contente Mens, pauze in
Leende, 80 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 9
september, Dijkentocht,
puaze in Megen, 88 km,
vertrek 8.30 uur.
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Uitslagen visconcours ’T Dorpskaffee

Donderdag 20 augustus was het weer vissen aan het kanaal.
Perfecte temperatuur op een mooie zomeravond, deelnemers en vele supporters waren te vinden op de dijk.
Heel jammer voor de jeugd, want van bijten was geen sprake. Toch wisten we de prijzen te verdelen met dobbelen en
hebben jaarlijks alle deelnemende jeugdvissers een prijs met de loterij. Bij de jeugd dus geen winnaar dit jaar.
Met 5 vissen en ook de beker voor de kleinste vis van 10 cm ging de 1e prijs naar Sebastiaan Poos,
2e Jo van der Linden met 4 vissen en Wil Visser ving 1 en tevens de grootste vis. Gefeliciteerd!
Namens ’t Dorpskaffee, hartelijk dank!

VOW Programma: Senioren
5-9-2015
6-9-2015
6-9-2015
6-9-2015
6-9-2015

17:00u
14:30u
11:30u
12:00u
11:30u

Erp
VOW H1
VOW H2

VOW Veteranen
Boerdonk 1

Blauw Geel'38/JUMBO 9
Blauw Geel'38/JUMBO 12 VOW H3
VOW VR1 Vorstenbossche Boys VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren
28-08-2015 Avesteijn 1 - VOW H1
29-08-2015 VOW Veteranen - DBS Veteranen
29-08-2015 VOW H1 - Vorstenbossche Boys1
30-08-2015 Keldonk 3 - VOW H2
30-08-2015 WEC H4 - VOW H3
30-08-2015 VOW VR 1 - Ollandia VR 1

3-0
3-3
1-4
1-1
3-1
3-1

Tribute to the original 10CC
Komende zondagmiddag is er weer live muziek in De
Afzakkerij op CHV Noordkade te Veghel. Op 6
september presenteert Kunstgroep de Compagnie een
optreden van de 10CC Only. Zij spelen, zoals je kunt
verwachten met zo’n naam, uitsluitend nummers van de
formatie 10CC. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal
is open om 14.00 uur. De toegang tot het optreden is gratis,
een vrije gift is altijd welkom.
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Hoe herken je een
loverboy
Loverboy, het lijkt zo’n leuk
onschuldig woord. Maar dat
is het absoluut niet! Onze
jeugd heeft regelmatig met
moeilijke situaties te maken
en loverboys zijn
levensgevaarlijk. Het is
belangrijk je dochters goed voor te lichten over loverboys.
Helaas heb je zelden nog invloed als het kwaad al is
geschied. Daarom is het van tevoren belangrijk om uw
kinderen goed te informeren hoe loverboys te werk gaan: ze
proberen het kind te isoleren. Deze jongens (of
jongemannen) zijn vaak ietsje ouder, zien er goed uit, geven
allerlei complimentjes waarvoor jonge meiden gevoelig
zijn. Dat ze zo “speciaal” zijn of knap of superlief. En ze
geven kleine (en soms grotere) cadeaus. Gaandeweg praten
ze op de meiden in: haar beste vriendin en haar ouders
worden afgekraakt. Ook andere betrouwbare volwassenen
in haar omgeving deugen niet meer. Dochter wordt zodanig
beïnvloed dat ze ruzie maakt met haar ouders en dan wordt
ze getroost door….. de loverboy! Zo krijgt hij haar in zijn
macht! Ze wordt steeds verder meegezogen in zijn
plannetjes, hij isoleert haar steeds verder en dan laat hij
haar dingen doen die ze eigenlijk niet wil. Steeds een beetje
meer. Dat kan gaan om abonnementen afsluiten, maar ook
om seks te hebben met zijn vrienden. Daarna is de stap
minder groot om betaalde seks te
leveren…. Kinderen moeten weten
dat ze dit soort gasten op
schoolpleinen kunnen tegen komen,
maar ook op het internet. Praat
daarom met uw kinderen voordat het
te laat is. Maak ze niet bang, maar
zorg dat ze weerbaar zijn.
Het is niet mijn bedoeling u bang te
maken, maar een waarschuwing is
echt nodig. Je hoort er zo ontzettend
veel over de laatste tijd. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie,
Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Gezocht; enthousiaste meiden met
goede ideeën voor de meidengroep
De vakantie is weer voorbij, dus ook weer tijd voor de
meidengroep van Vivaan. Bij jongerencentrum De Kluis
aan de Noordkade komen iedere week meiden van 12 tot 16
jaar bij elkaar in een eigen meidenruimte.
Het jongerenwerk van Stichting Vivaan organiseert
wekelijks bijeenkomsten, onder deskundige begeleiding,
voor meiden tussen de 12 en de 16 jaar in Veghel. Tijdens
deze bijeenkomsten doen we leuke activiteiten als; sieraden
maken, spelletjes, film kijken, gezellig kletsen, diverse
cursussen enz. Activiteiten worden samen met de
meidengroep bedacht en er wordt gewerkt met het
programma Super Woman. De meidengroep heeft een eigen
ruimte binnen het jongerencentrum De Kluis aan de
Noordkade! Wij zoeken enthousiaste meiden die het leuk
vinden om verschillende activiteiten te doen en bedenken
en die andere meiden willen leren kennen. De eerste
bijeenkomst van dit schooljaar is op 2 september van 16.00
uur tot 18.00 uur in De Kluis, NCB-laan 52g te Veghel. De
meidenactiviteiten kunnen evt. ook in de avond of bij jou in
de buurt georganiseerd worden.
Voor info en inschrijvingen kun je contact opnemen met
Mieke Volk-Pepers, jongerenwerk Stichting Vivaan in
Veghel, mieke.pepers@vivaan.nl 06-14342435
Tot snel bij onze meidengroep!
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Workshop planten determineren
Op woensdag 9 september en woensdag 16 september
organiseert het IVN Veghel een workshop planten
determineren. Determineren is het op naam brengen van
planten en dieren. Dus als je eens zeker wilt weten met
welke soort je te maken hebt tijdens die wandeling in het
bos, of als onkruid in je tuin, is het leuk om te proberen of
dat ook lukt.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur in het IVN lokaal in
de Bundersschool, Buitendonk 3 te Veghel. De workshop is
toegankelijk voor zowel leden van het IVN als niet-leden.
Aanmelden is mogelijk via secretariaat@ivn-veghel.nl .
De kosten bedragen voor leden €7.50 en voor niet-leden
€10.Tijdens de workshop wordt naast natuurlijk het
daadwerkelijk determineren van planten, verder ingegaan
op het boek “de flora van Nederland”. In dat handboek staat
veel meer dan je op het eerste gezicht ziet, en vermoedt. Er
wordt ingegaan op de geschiedenis van de biologie, op de
classificatie van het plantenrijk, op de opbouw van planten,
en ook is er aandacht voor de ecologie.
Op de tweede avond is er ruimte om zelf meegebrachte
planten aan een verder onderzoek te onderwerpen.

