Natuur-Speel-Leer-Tuin
Op 5 augustus jl. is er een tweede levering geweest van enkele speeltoestellen voor
de Natuur-Speel-Leer-Tuin achter Het Klooster. Zoals u misschien al heeft gezien
of gehoord, zijn de toestellen inmiddels afgezet met hekwerk en lint waardoor er
niet meer mee gespeeld kan worden. Zowel de schommel als de glijbaan en het
klimrekje zijn door vandalen binnen een week na plaatsing vernield.
Deze vernielingen hebben er o.a. voor gezorgd dat de landelijke keuringsinstantie
de toestellen heeft afgekeurd. Daarbij voldoen de toestellen helaas ook niet volledig
aan de noodzakelijke voorwaarden voor certificering. Volgens gemaakte afspraken
bij aankoop zouden ze daaraan moeten voldoen, de levering is helaas niet volgens
afspraak uitgevoerd.
Het is zeer spijtig dat de Natuur-Speel-Leer-Tuin er bij de opening van het nieuwe
schooljaar zo belabberd bij ligt. Wij proberen de tuin zo spoedig mogelijk in orde te
krijgen, zodat alle kinderen er weer volop gebruik van kunnen maken! Mochten de
verdwenen onderdelen van de schommel gevonden zijn, gelieve deze terug te
bezorgen bij de leden van de Dorpsraad (Reibroekstraat 27 of Jekschotstraat 12).
Dorpsraad Zijtaart
Helene vd Hurk en Wendy Vissers

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 september 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Noud van Asseldonk (vanw.verjaardag); Ties van Zutphen; Adriaan en
Anna van Dommelen-Thijssen en schoonzoon André; Toon Wuijtenburg
(vanw.verjaardag); Jo van de Wetering (vanw.trouwdag); Annie Gibbels-Pepers
(nms.Kath.Bond van Ouderen); Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne

(vanw.verjaardag).
De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft 78,15 euro opgebracht.

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
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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BELANGETJES
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken,

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.

voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook,
in verband met de ziekte en na het overlijden van
mijn vrouw, ons mam en oma

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.
Kwijt: Hallo, heeft iemand mijn blauwe Spiderman
badcape/handdoek tijdens de JAZ dagen meegenomen? Ik
zou hem graag terug willen. Graag terugbezorgen bij mij of
bij Raaijmakers Drukwerk. Groetjes, Mas Verkampen.

Annie Gibbels Pepers
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Zuster Germana, Pastor Konings, de groep
avondwake en
de Veteranen Sportclub.

Te koop: Gerardus kalender, Door Peters, Biezendijk 31.
Gevonden: autosleutel, Mercedes, soort stick. Terug te
halen bij Raaijmakers Drukwerk.
Vlooienmarkt: Zondag 20 september wordt er weer een
grote vlooienmarkt georganiseerd op het Sportpark aan de
Parklaan in Uden. De openingstijden zijn van 10.00-17.00
uur en de entree bedraagt€ 2,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar
gratis.
Gevraagd: Oppas adres, Rychel van Zutphen, tel. (0413)
36 72 71.
Gevraagd: Interieur verzorgster, TMPS Corridor 2A
Veghel. Tel.: 321051.

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Bloemenwandeling
Omdat het vorige week regende, gaan we
het deze week opnieuw proberen. Vrijdag
11 september worden alle leden van de
ZijtaartseJeugdNatuurVereniging
verwacht voor een bloemenwandeling bij
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. 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 in de lente al naar de
Moerkuilen geweest om dierensporen te zoeken. Nu kun je
zien hoeveel 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!
Om tussen 20.00 uur en 21.00 uur zijn we weer terug in
Zijtaart

Mies Gibbels, kinderen en kleinkinderen

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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ze nog maanden na over de JAZ dagen.
Najaarsfietstocht
In september vindt onze jaarlijkse gezinsfietstocht plaats.
De tocht leidt u door de mooie omgeving van omliggende
dorpen en is ongeveer 40 km lang. Op meerdere
pauzeplaatsen biedt de EGZ u fruit en wat te drinken aan.
Voldoende aangesterkt vervolgt u uw weg weer, waarna u
weer terugkomt in Zijtaart.

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.
Vorige week het eerste deel, met daarin de
kerstboomverbranding, koningsdag, de
dodenherdenking, de kermis, de dorpszeskamp
en de zomerwandeltochten.
Deze week het tweede deel, met daarin de JAZ
dagen, de najaars-fietstocht, de intocht van Sint
Nicolaas, de winterwandeltocht, de BYTZ
jongerenactiviteiten en de ZES
gezelschapsspellenavonden.
Komende week (38) volgt onze huis-aan-huis
collecte. Onze vrijwilligers kunnen bij u langs
komen vanaf zaterdag 12 september tot en met
zaterdag 19 september.
JAZ dagen
Voor vele kinderen in Zijtaart zijn de JAZ dagen
een waar hoogtepunt van hun vakantie. De JAZ
dagen vinden al jaren plaats op het terrein “De
Leinse Hoefslag”. Hier zorgen we met z’n allen
voor een gezellige sfeer door middel van een
fraai decor en verdere terreinaankleding in het
thema voor deze dagen. De kinderen kunnen
knippen, plakken en schilderen, maar ook een
spectaculaire tocht en een zeskamp ontbreken
niet op het programma. Op donderdagavond
volgt de afsluiting van de JAZ dagen, met de
ontknoping van het jaarlijks thema. Daarna gaan
de kinderen moe en voldaan naar huis en praten

Zijtaartse kalenders
In december worden de Zijtaartse kalenders door leden van
de JAZ huis aan huis bezorgd.
Intocht Sint Nicolaas
Zijtaart wordt ieder jaar vereerd met een bezoek van
Sinterklaas. De Sint wordt ontvangen bij het Dorpshuis,
waarna binnen leuke activiteiten starten voor de kinderen.
De jongsten hebben een leuke activiteit met de Sint en zijn
Pieten. De oudsten beproeven hun geluk tijdens een bingo
in een andere ruimte. Bij het vertrek van de Sint ontvangt
iedereen natuurlijk een lekkere traktatie.
Winterwandeltocht
Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt onze jaarlijkse
winterwandeltocht plaats, die door de mooie omgeving van
Zijtaart loopt. Met enig geluk kunt u genieten van een
besneeuwd Zijtaart onder een stralende winterzon. De
winterwandeltocht is al drie keer uitgezet en is uitgegroeid
tot een gezellig en sportief evenement, waarbij de vele
deelnemers, jong en oud, een frisse neus halen.
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BYTZ jongerenactiviteiten
Maandelijks is er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar oud
een aantrekkelijke activiteit. Dit kan verschillen van een
silent disco op het dorpsplein tot een dartavond in het
Dorpshuis. Of een avond chillen in de “eigen” BYTZ
ruimte, boven in ons Dorpshuis. De terugkerende
activiteiten zijn ondertussen al een vast onderdeel geworden
van menig Zijtaartse tienerkalender.
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Inzameling oude
gereedschappen in kader
van Vredesweek 2015

In de gemeente Veghel gaan Franciscusparochie Veghel en
het Protestants Kerkgenootschap in de week van 19 t/m 27
september oude gereedschappen inzamelen. Aan veel oude
gereedschappen kan nog een tweede leven gegeven worden
en er is wereldwijd vraag naar deze gereedschappen .
De verzamelde gereedschappen zullen door vrijwilligers
van de solidariteitswerkplaats in Uden opgehaald worden
bij de 10 geloofsgemeenschappen in de gemeente Veghel.
Binnen de Solidariteitswerkplaats in Uden zetten
vrijwilligers zich dagelijks in om hamers,
schroevendraaiers, beitels, naai- en boormachines weer een
nieuw leven te geven. Met de weer zo goed als nieuwe
materialen kunnen mooie gereedschapskisten goed worden
gevuld. Hiermee kan een metselaar, timmerman,
24 uur van Zijtaart
In 2014 zijn we begonnen met de 24 uur van Zijtaart, waar elektricien, naaister ergens in de wereld een bestaan
meteen ruim 300 mensen aan meededen. De 24 uur bestaat opbouwen. Ook rollators en fietsen zijn van harte welkom.
Deze ecologisch vriendelijke manier van helpen draagt bij
uit elk uur een opdracht en in de avond een quiz met vele
vragen en opdrachten. Deze zal in de winter weer herhaald aan rust en vrede in de wereld en stelt mensen in staat om
een bestaan op te bouwen op een plek waar zij zich thuis
worden .
voelen.
In Veghel en de 6 kerkdorpen staan vanaf zaterdag 19
Evenementengroep Zijtaart
september kratten klaar waar uw oude materialen in
De EGZ is een groep Zijtaartse vrijwilligers die zich inzet
voor de gehele Zijtaartse gemeenschap. Door Zijtaart, voor gedeponeerd kunnen worden. In Zijtaart staan de kratten bij
Zijtaart dus eigenlijk. Voor meer informatie verwijzen wij u Fietsenwinkel Zijtaart. Wanneer u contact opneemt met de
contactpersoon, dan kunnen grote gebruiksgoederen
graag naar het internet: http://www.zijtaart.nl/EGZ.html.
Hier is meer informatie over de EGZ en haar activiteiten te eventueeel ook thuis opgehaald worden.
De inzamelingsactie is een initiatief van de MOV groepen
vinden.
en de Diakonie in de Franciscusparochie in Veghel en de
Uiteraard zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe
Protestantse gemeenschap Veghel.
vrijwilligers, voor het mede organiseren van een of
Contactpersonen:
meerdere van de genoemde activiteiten. Mocht u meer
Hennie van Asseldonk, tel.0413) 37 93 90
informatie willen, spreek een van ons dan eens aan of
Frits Sanders, tel. (06) 230 877 94
reageer via EGZ@zijtaart.nl.
ZES gezelschapspellen avonden
Op de eerste vrijdag van elke maand organiseert de EGZ
een gezelschapsspellenavond in ons Dorpshuis. In een
prettige en ontspannen sfeer speelt u met of tegen andere
dorpsgenoten een spel naar uw keuze. Maandelijks wordt
een ander gezelschapsspel benoemd tot “Spel van de
maand”. Aan dit spel wordt extra aandacht geschonken en
is er uitleg beschikbaar. Ondertussen hebben we al een
aardige voorraad gezelschapsspellen beschikbaar, waardoor
u zeker een spel naar uw smaak vindt. Iedereen, jong (met
ingang van groep 8) en oud is welkom.

Wij zien u op ieder moment
en/of uw bijdrage in
september graag tegemoet.
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,
Marieke, Marjo, Annemieke,
Harrie, Twan, Nena, Ad,
Ton, Paul, Rob, Berrie,
Maaike, Chris, Suzan,
Martien, Aniek, Niek, Paul,
Wendy, Martijn en Frans
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KBO
AGENDA
Maandag 14 september 13.30 uur: Kaarten
Maandag 14 september 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 15 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 15 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 15 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 15 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 16 septemebr 13.30 uur: Kienen
Donderdag 17 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 17 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 17 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 17 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 18 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen 3 september:
Jokeren:
1.Tiny v.Kasteren
Rikken:
1.Harrie v.Zutphen
2.Tiny v.Zutphen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Henk v.d.Linden

141 pnt.
126 pnt.
73 pnt.
-72 pnt.
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Uitslagen 7 september:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Henk v.d.Linden
Rikken:
1. Bert Vissers
Poedelprijs:
Pita v.d.Hurk
Loterij:
Marjo Vissers

142 pnt.
94 pnt.
90 pnt.
- 81 pnt.

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie regionaal maandag 3 sept 2015
Breugel B - Zijtaart
Frans Sanders
38 56
Albert Thomassen 30 27
Harrie v.d.Lippe 29 23
Peter Verstappen 26 34
Harrie v.d.Kruijs 24 6
Theo v.Kuijk
24 17
Ad Versantvoort 21 38
Nard der Kinderen 19 10

-

Cor v.Zutphen
Frans v.Leuken
Rien Kemps
Tonnie v.Uden
Willy v.d.Berkmortel
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Jan v.d.Oever

64 43
38 33
33 27
31 35
28 15
22 34
21 21
19 24

BRIDGEN
Bridge Vrij 4 september 2015
Lijn A
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
(5) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(5) Cor Mollen & Jo Verhoeven
(7) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(7) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt

63,54
58,33
56,77
53,13
48,96
48,96
48,44
48,44
39,06
34,38

Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Geert Putmans & Adriaan v.d. Tillart
4 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
(5) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(5) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
8 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
9 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
10 Tijn v.d. Tillaart & Mientje v.d. Tillaart

58,18
56,25
51,41
51,04
50,52
50,52
47,83
47,55
45,99
40,22

W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 12 september, Bommelerwaard, vertrek
8.00 uur uit Zijtaart.
Dames: zaterdag 12 september, Kapellekestocht, 110 km,
vertrek 8.00 uur uit Zijtaart.
Heren: zondag 13 september, Maasvallei, pauze in
Oeffelt, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 13 september, Maasvallei, pauze in
Oeffelt, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 16 september, 3 Watermolens, pauze
in De Hut van Mie Pils, 85 km, vertrek 8.30 uur.
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SPORTAGENDA
VOW Programma Jeugd
Woensdag 9 sept 2015
MA1 thuis Irene MA1
18:45u
Zaterdag 12 sept. 2015
A1
uit
Someren A3
15:00u
B1
thuis DVG B2
14:30u
C1
thuis Blauw Geel'38/JUMBO C7 13:30u
C2
uit
Rhode C3
13:15u
D1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO D6 11:30
E1
uit
Boekel Sport E1
10:30u
E2
thuis WEC E2
9:30u
F1
uit
Schijndel/DE WIT F3
9:00u
F2
thuis WEC F2G
10:30u
MA1 -vrij
MB1 uit
Schijndel/DE WIT MB1
13:15u
MC1 uit
Constantia MC1
11:15u
MD1 uit
HVCH MD1
10:00u
ME1 uit
DVG ME1
9:30u
VOW Senioren 12 SEPT 2015
16:30u
VOW Veteranen
Venhorst
16:00u
EVVC VR30+2
VOW VR30+1
VOW Senioren 13 SEPT 2015
14:30u
Elsendorp 1
VOW H1
12:00u
Boskant 3
VOW H2
11:00u
VOW 3
UDI'19/Beter Bed 9
10:00u
Boskant 5
VOW H4
11:00u
VOW VR1
NLC'03 VR1

9 sept. 2015 – 16 sept 2015
VOW Uitslagen
Erp
VOW 3 - 0
VOW H1
Boerdonk 1
7-0
VOW H2
Blauw Geel'38/JUMBO 9
Blauw Geel'38/JUMBO 12
VOW H3
VOW VR1
Vorstenbossche Boys VR1
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2-2
1-1
3-2

Ons Sportclubke,
De zomer is bijna voorbij, zo ook de vakanties. De
scholen zijn weer begonnen en ook het sporten komt
weer langzaam op gang. Ook wij van “ons
sportclubke” zijn weer begonnen. Op de
woensdagavonden van 20.00 uur tot 21.00 uur doen
wij 35 minuten aan aerobics en nog 25 minuten wordt
er aan alle spieren gewerkt. Er zijn nog plaatsen vrij.
Dus heb je zin om lekker een uur bezig te zijn, loop
eens binnen en doe gezellig met ons mee. Beslis
daarna of het iets voor je is. Die eerste les is gratis.
Voor info kun je bellen naar Monique Bekkers, tel
(06) 245 429 97 of (0413) 35 28 67

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 5 sept 2015 BEKER
VOW E1
WEC E1
2-17
Venhorst E2 VOW E2
26-0
VOW F1
ELI F1G
0-20
SCMH F1
VOW F2
1-0
VOW MB1
Gemert MB1 1-8
VOW MC1
Rhode MC1
2-0
Volkel MD1 VOW MD1
1-6
VOW ME1
FC de Rakt ME1

Koor Vivace heeft a.s. donderdag 10 september een
kijk- en luisterrepetitie.
Ben je tussen de 25 en 55 jaar, vind je het leuk om te
zingen en zou je ons koor willen komen versterken,
dan ben je van harte welkom bij onze repetitie van
20.30 uur tot 22.15 uur in het Dorpshuis. Tot dan!!
Koor Vivace
2-5

Zin om op maandagavond te
volleyen ?
Volleybalvereniging "De Netteklappers" heeft iedere
maandagavond van 20.30 uur de gymzaal in Het Dorpshuis
in Zijtaart gehuurd om daar lekker anderhalf uur recreatief
te volleyen. En na afloop (vrijblijvend) even lekker
nababbelen bij zaal Kleijngeld.
We zijn nog op zoek naar enkele nieuwe leden om
zodoende een betere veldbezetting te krijgen. We zijn nu
met ongeveer 15 mannen en vrouwen en de leeftijd varieert
van 40 tot 65 jaar. Regelmatig is een aantal van ons
verhinderd waardoor we met te weinig spelers zijn. Daarom
deze oproep. Je spelnivo is niet echt van belang. Het gaat
vooral om gezellig anderhalf uur te volleyen.
Indien je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de
voorzitter Dorian van Zutphen, tel. (0413) 21 27 62, of mail
ZUTVE007@planet.nl.
Mocht je belangstelling hebben, dan kun je gerust komen
kijken op maandagavond of gewoon een keer meedoen!
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Er zijn 4 tijden en 3 locaties waar de cursus gevolgd kan
worden:
Kunstcursus door Ton Rietbergen.
Maandagavond Sint-Oedenrode
Den Einder
20.00u.
21 sept.
Liefde is sinds mensenheugenis
Woensdagavond Zijtaart
de drijvende kracht achter het
Het Klooster 20.00u.
23 sept.
leven. In veel verhalen werd uit
Donderdagmorgen Zijtaart
liefde de wereld geschapen; in
Het Klooster 09.00u.
24 sept.
liefde vindt men de
Donderdagmiddag Uden
onsterfelijkheid. Honderden
Broekstraat 3 13.30u.
24 sept.
kunstwerken zijn gebaseerd op
De cursus bestaat uit “losse” delen, elk deel kan apart
liefde: beeldhouwwerken maar
bezocht worden. Kom een keer binnenlopen en ervaar de
vooral schilderijen en
gemoedelijke sfeer van de presentatie. Voorkennis is niet
tekeningen. In de loop van de
noodzakelijk, het gaat om het meer leren genieten van kunst
tijd verandert er echter veel in de
en cultuur in het eigen leven.
uitbeelding en in de liefdesverhoudingen. Dat uit zich in
Meer informatie: Mail: ton.rietbergen@hotmail.com of tel
andere manieren, vormen en stijlen. Het is bijzonder
(0413) 36 76 27
interessant dit proces tijdens deze cursus te volgen.
Dit grootse thema is het onderwerp van een 6-delige
Buurtkeezentoernooi begint aan
kunstcursus die vanaf 21 september van start gaat. Daarna
elke 14 dagen. Vrijblijvend wordt de cursus afgesloten met
2e editie.Buurtkeezencompetitie
een boeiende, begeleide excursie naar kunstmusea in
Na het prima geslaagde 1ste jaar komt er natuurlijk een
Keulen.
vervolg. Op de eerste vrijdagavond van oktober 2 okt) gaan
we om 20.00 uur weer van start.
Ter herinnering: Een team bestaat uit 2 personen. Zij
vertegenwoordigen de buurt, de straat of gebied.
Vrienden/vriendinnen kunnen ook meedoen, zij kiezen een
naam die past bij de straat of buurt. Het team hoeft niet
steeds uit dezelfde personen te bestaan. Men kan een
introducé inschakelen bij elke zitting. De gekozen naam
blijft wel steeds hetzelfde.
Per speelavond worden meestal 3 speelrondes gespeeld. De
volgende ronde gaat pas in wanneer alle teams hun
speelronde hebben afgerond. Dan volgt een wisseling van
speeltafel. De teams die als eerste hun spel gespeeld
hebben, krijgen dus een langere pauze.
Er wordt geteld volgens een vast systeem: Per gewonnen
partij krijgt men 2 punten. Ook wordt de pionnen
verhouding vermeld: bijv. 20 –19. Bij gelijke standen is het
aantal pionnen op voorsprong bepalend.
Aanmelden: Liefst direct per mail naar Twan van de
Meerakker of direct aan de zaal op 2 oktober tussen 19.30
uur en 20.0 uur. Kosten: € 10,00 per team voor het gehele
seizoen.
Spellenavonden Ook de spellenavonden starten weer. Als
introductiespel wordt uitgelegd: Acquire, een interessant
spel met wisselde kansen op de roerige markt van vastgoed.
Men koopt hotels en het is de bedoeling door middel van
slim investeren, te komen tot een machtspositie. Inzicht,
strategie en geluk wisselen elkaar af. Iedereen kan winnen,
maar toch is slechts één de ware kapitalist.
Kleine en grote gezelschapsspellen
Ook tal van andere spellen staan ter beschikking.
Kolonisten in tal van variaties. Spannende treinenspellen,
Carcassonne, Bloques enz, enz.

Kunst verteld: Liefde en relaties.

Kom dus naar “Het Klooster” en maak er samen een
gezellige speelavond van.Dank zij onze goede sponsors zijn
deze avonden gratis toegankelijk, waarvoor onze dank.
Zes! van EGZ, EvenementenGroep Zijtaart
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DAGWANDELING IVN
WEERTERBOSCH
zaterdag 12 september 9.00 uur – 17.00 uur
Natuurvereniging IVN Veghel gaat
zaterdag 12 september wandelen in het
Weerterbosch, een gebied op de grens
van Limburg en Noord-Brabant, ten
westen van Weert. Het bos bestaat uit
vochtige en droge bossen,
graslandpercelen en kleine
heideveldjes. Verspreid liggen herstelde vennen. De route is
ongeveer 15 km en gaat over goed begaanbare paden met
veel natuur. Echter na een natte periode kan het wel
modderig zijn. Vertrek om 9.00 uur vanaf het Stadhuisplein
in Veghel; lunchpakket en voldoende drinken meenemen.
Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk samen gereden en
benzinekosten worden gedeeld. (Behalve de benzine, zijn er
geen kosten aan de wandeling verbonden.)
Informatie bij Rob Knechten tel. (0413) 34 01 12 en
www.ivn-veghel.nl.

Het voornaamste is dat je het leuk vindt
Elke week gaan Piet van Mill en Arie Pols samen fietsen op
de tandem van Arie. Als Piet dan ergens de weg niet weet,
denkt Arie het wel te weten. Zonder aarzelen volgt Piet dan
de aanwijzing van Arie; ze zien wel waar ze uitkomen.
Tenminste, Piet ziet wel waar ze uitkomen, maar Arie niet,
want die is blind. En samen lachen ze er het hardste om, als
ze weer eens ergens in een weiland eindigen. “Dit
vrijwilligerswerk is dankbaar werk,” weet Suzanne Cochius
uit de vele verhalen die zij hoort. Suzanne coördineert bij
Vivaan de diensten Sociale hulp en Oppasdienst. Zij
ondersteunt de vrijwilligers die regelmatig bij iemand
langsgaan of die even een zieke gezelschap houden om de
mantelzorger te ontlasten. “Je hoeft er echt niets bijzonders
voor te kunnen,” zegt Suzanne. “Als je het leuk vindt om
iets met iemand anders te gaan doen, is er bijna altijd
iemand waarvoor je iets kunt betekenen.”
Voor de Sociale hulp en de Oppasdienst zoekt Vivaan
nieuwe vrijwilligers in de gemeenten Boekel, Uden, Veghel
en in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Mannen en vrouwen
die meer willen weten of die zich willen aanmelden,
kunnen contact opnemen met Vivaan. Dat kan op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch op nummer
(0413) 36 73 09 en via het e-mailadres
ouderenwerk@vivaan.nl.
Ondersteuning
Met alle nieuwe vrijwilligers is een kennismakingsgesprek
om te horen wat de vrijwilligers het beste ligt en wat ze
liever niet doen. Vivaan kijkt dan welke vrijwilliger het
beste bij een vraag past en gaat ook mee naar het eerste
kennismakingsgesprek. Als de kennismaking goed verloopt
voor beide partijen maakt de vrijwilliger verdere afspraken
met degene die hij of zij gaat helpen. De vrijwilligers
kunnen te allen tijde een beroep doen op een beroepskracht
van Vivaan als ze ergens mee zitten. Met iedere vrijwilliger
wordt een vrijwilligersovereenkomst aangegaan en Vivaan
vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag. Tegenover deze
formele verplichtingen staat dat Vivaan voor de
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vrijwilligers de nodige verzekeringen afsluit en hen
trakteert op een jaarlijks uitje en een kleine attentie aan het
einde van het jaar.
Samen iets doen
De vrijwilligers van de Oppasdienst zijn er om de mensen
even te ontlasten, die dag in dag uit de zorg voor een naaste
hebben. Zij houden een ochtend, middag of avond per week
de zieke gezelschap, zodat de mantelzorger met een gerust
hart iets kan gaan doen. “Meestal gaan de vrijwilliger en de
zieke samen iets doen,” weet Suzanne Cochius, “een
wandeling maken, foto’s kijken, de krant lezen of een
spelletje doen bijvoorbeeld.” De vrijwilligers hoeven geen
verzorgende en verplegende taken te doen. Er is vrij veel
vraag naar vrijwilligers voor mensen die vergeetachtig zijn
of dementie hebben. Suzanne Cochius hierover: “Veel
mensen hebben sombere beelden bij het woord dementie.
Maar de meeste mensen, waarbij de Oppasdienst wordt
ingezet, zijn goed in staat om iets te doen. Bovendien
krijgen nieuwe vrijwilligers informatie over dementie, we
gooien hen niet in het diepe.”
Genieten
“Vrijwilligers van de Sociale Hulp doen ongeveer
hetzelfde als de vrijwilligers van de Oppasdienst, maar de
achterliggende gedachte is anders,” verduidelijkt Suzanne
Cochius. “Vrijwilligers van de Sociale Hulp zijn er om
samen met mensen, die daar zelf niet toe komen, iets te
gaan doen. Activering en voorkomen van eenzaamheid is
het doel.” Moeiteloos somt zij enkele voorbeelden op van
hulpvragen: “We hebben vragen liggen van mensen, die er
niet alleen op uit durven te gaan. En er is die mevrouw die
niet meer mag autorijden en zo graag naar de Intratuin wil.”
Uit de verhalen die Suzanne van vrijwilligers en klanten
hoort, komt één aspect het meest naar voren: ze genieten er
allebei enorm van.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 48

9 sept. 2015 – 16 sept 2015

pagina 9

Hebt u het al gehoord?

Vrijdag 11 en zaterdag 12 september:
4 Magere runderlappen voor € 6,95
500 gram Gehakt half om half voor € 3,95
100 gram boterhamworst en
100 gram gekookte ham samen voor € 2,49
NIEUW verse zelfgemaakte
appeltaartjes 6 tot 8 personen nu
voor € 6,95

Alzheimercafé verhuist naar Veghel
Vanaf dinsdag 15 september zit het Alzheimercafé voor de
regio Boekel, Uden, Landerd, Veghel, Bernheze, SintOedenrode en omgeving weer in Veghel. Daar gaan de
komende jaren elke derde dinsdag van de maand om 19.00
uur de deuren open. Een half uur later begint het
programma, dat meestal bestaat uit een inleiding door een
deskundige. Allerlei onderwerpen die iets met dementie te
maken hebben, komen in het Alzheimercafé aan de orde.
De bezoekers krijgen volop gelegenheid om mee te praten
en om hun vragen voor te leggen aan de deskundige en aan
mensen die beroepshalve met dementie te maken hebben.
Op de eerste avond in het nieuwe seizoen geeft mevrouw
Lyan de Roos uitleg over de ziekte dementie en hoe deze
vastgesteld wordt.
Wat is dementie?
Bij dementie denken we vaak aan de ziekte van Alzheimer,
maar dementie is een verzamelnaam. De ziekte van
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.
Mevrouw Lyan de Roos werkt als specialist
ouderengeneeskunde in verpleeghuis de Watersteeg in
Veghel. Zij informeert de bezoekers van het Alzheimercafé
over de diverse ziektebeelden bij dementie en hoe we de
symptomen van dementie kunnen herkennen. Ook zal zij
uitleggen hoe vastgesteld kan worden of er sprake is van
dementie. Veel mensen maken zich zorgen over hun
geheugen. Wat doe je met een dergelijk gevoel? En
wanneer is er sprake van normale vergeetachtigheid en
wanneer spreek je van dementie? Hoe staat het met het
onderzoek naar de behandelmogelijkheden van dementie?
Is dementie inmiddels te behandelen? Deze en andere
vragen worden deze avond beantwoord door mevrouw de
Roos. De toegang tot het Alzheimercafé is gratis.

In Veghel zijn we begonnen met
een M25 groep.
“M25, wat is dat?” vraagt je je
misschien af. M 25 is een initiatief
om jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar, op een andere wijze
kennis te laten maken met geloof
en in het bijzonder met de diaconie.
Wij zijn een groep die op een
ontspannende, gezellige en informele manier naastenliefde,
vriendschap en behulpzaamheid probeert vorm te geven.
Gewoon door het te doen!
De tijd van praten is voorbij en we gaan
gewoon aan de slag. We hebben een
programma gemaakt en onze eerste
activiteit is op zaterdag 19 september.
Dan gaan we helpen bij Brownies &
Downies in Veghel.
We verzamelen ons om 09.30 uur bij de pastorie van de H.
Lambertus in Veghel.
Van daaruit gaan we samen naar Brownies & Downies,
waar we van 10-12 uur zullen helpen. We sluiten onze hulp
af met een lunch op de pastorie van de H. Lambertus.
Wil je informatie over M25 Franciscus parochie, stuur dan
een mailtje naar:
M25-veghel@hotmail.nl. Sander van Nuenen of Jasmijn
Capelle zullen daarop reageren.

Open repetitie majoretten Zijtaart
Kom op donderdag 17 september naar de open repetitie van
de majoretten van St.Cecilia! Van 18.30 uur tot 19.15 uur
zullen de majoretten in dorpshuis Het Klooster een
demonstratie geven van hun shows. Dit is tevens een
voorbereiding op het nieuwe
seizoen, want op zondag 20
september gaan er al een
aantal groepen op wedstrijd.
Iedereen is van harte
welkom om te komen
kijken!
Ook is er de mogelijkheid om aan te melden voor 3 gratis
proeflessen. Om je aan te kunnen melden voor de
proeflessen moet je 5 jaar of ouder zijn. Deze proeflessen
zijn bedoeld om te kijken of je majoretten leuk vindt!
Wanneer je daarna wilt doorgaan, kun je je opgeven als lid
van St.Cecilia.
Hopelijk tot ziens op donderdag 17 september!!
Sportieve groeten van de majoretten
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Kom varkens kijken.
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De kracht zit in lotgenotencontact
Partnerverlies groep met thuiswonende kinderen.

Op zaterdag 12 september tijdens het weekend van het
varken zijn er rondom de zichtstal van de Daltonhoeve weer
verschillende activiteiten.
Zoals varkens kijken, ruiken en knuffelen met biggen.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen over de
varkenshouderij en is er een vleesproeverij. Ook aan de
kinderen is gedacht, er is een springkussen
speeltoestel,zandbak en knutselaktiviteiten.
Graag tot ziens Eric van Zutphen Jacqueline van Krieken.
www.stapindestal.nl of www.daltonhoeve.nl voor meer
informatie over de varkenshouderij.

Sociale weerbaarheidstraining
Praktijk Verliesbegeleiding biedt de training sociale
weerbaarheid aan.
Uit ervaring weet ik dat het niet altijd gemakkelijk is om je
te handhaven ten aanzien van leeftijdsgenootjes. Soms
doordat je iets ingrijpends hebt meegemaakt in je
thuissituatie, maar er zijn natuurlijk ook andere redenen
waardoor je niet lekker in je vel zit. Hierdoor kun je
twijfelend en onzeker worden. Door in een veilige setting
sociale vaardigheden te oefenen zie ik kinderen weer
zelfverzekerder en spontaner reageren en dat geeft hun
leventje weer meer kleur. De training wordt verzorgt door
Hélène Rietbergen. Naast haar werk als leerkracht
beeldende vorming heeft zij als creatief therapeut veel
ervaring in het geven van sociale vaardigheid
Deze training richt zich op kinderen van 8 t/m 12 jaar.
De groep komt 6 keer op woensdag van 16.00 uur tot 17.30
uur bij elkaar en start op woensdag 30 september 2015 in
Praktijk Verliesbegeleiding aan de Keslaerstraat 49 te
Zijtaart. Voor meer informatie of aanmelden kijk op
www.praktijkverliesbegeleiding.nl en neem contact op met
Tineke van Asseldonk.

Op maandag 9 november 2015 start Praktijk
Verliesbegeleiding een lotgenotengroep voor partnerverlies,
met thuiswonende kinderen. Na het overlijden van je
partner komt er veel op je af, je eigen rouw, het verdriet van
je kinderen en het alleen opvoeden. De groep komt eerst 4x
wekelijks bij elkaar, daarna nog vier keer 1x per 2 weken,
steeds op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het
programma wordt afgestemd op de vragen van de groep,
waarbij ik uit ervaring weet dat er opvallend veel
overeenkomsten zijn. Een lotgenoot heeft vaak aan een half
woord genoeg en dat is juist zo helpend. Heb je vragen of
wil jij je aanmelden neem dan contact op met Tineke van
Asseldonk, praktijk verliesbegeleiding.

Ruitersport Zijtaart – Gewonnen prijzen
door Indira Jussen en Loes van Asseldonk
Afgelopen vrijdag was het druilerig weer tijdens de
wedstrijd in Lieshout. Ondanks de gladheid wist Loes van
Asseldonk een nette proef neer te zetten met haar paard
Fitzroy in de klasse L2. Ze werd hiermee 2de met een mooi
puntenaantal van 203.
Indira Jussen wist ook een 2de plek te behalen met haar
paard Floyd in de klasse B springen! Op de wedstrijd in
Vorstenbosch was er maar één deelnemer die meer
stijlpunten behaalde, knap gedaan.
A.s. zaterdag gaan onze ruiters de strijd met elkaar aan
tijdens de Cor Coppens wisselbokaal. Deze competitie zal 's
middags beginnen!
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Vierde Open Atelierroute in Veghel nu al
een succes
De vierde Open Atelierroute Veghel kan ook deze keer
weer op grote belangstelling van de deelnemende
kunstenaars rekenen. De inschrijving is gesloten en de
organisatie is blij met het grote aantal deelnemers. Aan
hand van de ingezonden foto’s is te zien, dat ook deze keer
het hoge niveau van de vorige Atelierroute in 2013 wordt
gehaald, of misschien zelfs wordt overtroffen.
Op 26 en 27 september a.s. van 11.00-17.00 uur zullen
diverse kunstenaars met bijzondere en verrassende
kunstwerken hun deuren voor kunstminnend Veghel en
omstreken open zetten en de bezoekers met hun werk
verrassen. De categorieën schilderen, beeldhouwen,
zeefdrukken, tekenen, fotografie, keramiek, houtwerk,
kralen, sieraden maken en gemengde technieken zijn
vertegenwoordigd. Niet alleen deelnemers uit Veghel zelf,
maar ook uit Erp, Zijtaart en Mariaheide zullen hun
creativiteit graag met de bezoekers delen.
Vanaf begin september zullen folders/posters met daarop de
plattegrond en foto’s van de kunstroute worden verspreid
via het Uitpunt Veghel, Phoenix kunstgroep (Noordkade,
NCB-Laan 52g).
Voor meer info kijk ook op de website
www.openatelierrouteveghel.nl en hou onze
facebookpagina Open Atelierroute Veghel in de gaten.
Voor meer informatie neem contact op met Marie-José van
der Zee , tel (06) 149 705 44, Claire Horck, tel (06) 435 721
76 of Barbara van der Burgt, tel (06) 833 807 85.

Café Brein Uden en Oss
BEWEGEN, GOED VOOR JE BREIN !!!
Bewegen is goed voor je lichaam én voor je brein. Dit
thema staat centraal tijdens Café Brein op 15 september in
Uden en 17 september in Oss. Café Brein is een trefpunt
voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor
meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
Dat bewegen goed en gezond is voor je lichaam weet
iedereen. Maar bewegen is ook goed voor je brein. Na je
hersenletsel is het belangrijk om aan de gang te blijven en
daardoor meer in balans te zijn. Dagelijkse bewegingen
houden je motoriek, maar ook je brein in beweging. Door je
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ervan bewust te zijn dat je niet stil hoeft te zitten, ben je al
aan het bewegen.
Tijdens deze bijeenkomsten van Café Brein verzorgen
bewegingstherapeuten van BrabantZorg een interactief
programma. Café Brein Uden is op dinsdag 15 september in
MuzeRijk, Klarinetstraat 4. Café Brein Oss is op donderdag
17 september in Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 93.
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal
open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg

Toneelvereniging Mariahout : DE DRIE
MUSKETIERS !
Recensie door Gia de Nooij- van Son
Deze sprankelende familievoorstelling is een echte
aanrader voor iedereen die van spel en muziek houdt !!!!!
Springend en zingend verschijnen de Drie G’s. Hun harmonieuze
samenzang brengt ons in het kleurrijke decor uit 1627 van de stad
Orléans. De spelers zetten het stuk van Alexander Dumas, in een
nieuw jasje gestoken door Michelle van Daalhoff, vol humor
neer. Zondag 6 september de première, werd een wervelende
show. De enthousiaste spelers zingen live en vertolken de
voorstelling in prachtige creatieve kleding door een enkeling zelfs
zelf gemaakt. Pierre (Theo van der Zanden) een in het rosé
gestoken travestiet, krijgt steeds het publiek aan het lachen door
zijn komische verschijning met jeu de boules ballen.
Franse chansons worden in toepasselijke Nederlandse teksten
gezongen en ook de moderne tijd speelt een rol. Kardinaal
Richelieu (Wouter Verhaak), heeft plannen om de jonge naïeve
koning Lodewijk uit te schakelen en zelf de baas te worden in
Frankrijk. Hij ontslaat de musketiers, die nu rond gaan hangen in
de herberg, waar de bont gekleurde dames van plezier
verschijnen! Zijn plan is de koning op zijn huwelijksdag te doden.
Een telefoontje vanuit de hemel vertelt hem op welke manier.
Madame de Winter, de ter dood veroordeelde, helpt hem de
musketiers om de tuin te leiden. Maar dan verschijnt d’Artagnan
op zijn “paard”. Deze ambitieuze jongeling wil graag musketier
worden en heeft het snode plan van de kardinaal
opgevangen…….
U kunt deze theatershow nog gaan bekijken op 11, 13, en 18
september in het openluchttheater te Mariahout.
Meer informatie op www.oltm.nl en
www.toneelverenigingmariahout.nl
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Interpunctie
Ik kan toch niet voortdurend de politieagent spelen?
(over samengestelde gezinnen)
Mevrouw belde mij over haar samengestelde gezin. Ze
wilde absoluut een afspraak alléén. Meestal komt men als
volwassen stel samen. Toen ze bij mij in de spreekkamer
zat, kwam het er al snel uit. Haar vriend zei er zelden iets
van als zijn kinderen een rommeltje achterlieten in huis.
Vorige week waren de kinderen met modderschoenen over
hun nieuwe tapijt gelopen. Ze had er veel werk mee gehad
om het weer schoon te krijgen. Uiteindelijk had ze wel
gemopperd tegen haar vriend maar hij werd boos:
“Verdorie, dat kan IK toch allemaal niet weten. Ik was er
toch niet bij!! Zeg dan zelf eens wat! Ze eten je heus niet
op hoor….”
Ze hield veel van haar vriend en besefte ook wel dat je van
kinderen niet kunt verlangen dat ze altijd braaf hun voeten
vegen, maar toch…. Ze had wel eens voorzichtig iets
gezegd, maar haar stiefdochtertje had haar zo raar
aangekeken dat ze het wel uit haar hoofd liet om nog eens
wat te zeggen.Haar stiefzoontje was wat gemakkelijker,
maar het meisje leek sprekend op haar moeder. En die was
bepaald niet voor de poes. Ik vroeg haar om haar vriend
volgende keer toch mee te brengen en besprak hoe zij dit
probleem konden oplossen.
In het 2e gesprek, met vader erbij, werd hij wéér boos (“Ik
kan toch niet voortdurend de politieagent spelen?!”). En
inderdaad, dat is geen leuke rol. Hij vond dat ze gewoon
voor zichzelf moest opkomen en daarmee basta. Natuurlijk
hoefde hij geen politieagent te spelen, maar hij moest wel
enkele kleine stapjes zetten om duidelijk te maken voor
iedereen, dat mevrouw het recht had om haar opmerkingen
te maken en zelfs sterker nog, dat ze gehoorzaamd diende te
worden en soms zelfs het gezag diende te hebben. Het
probleem was snel opgelost. Mevrouw voelt zich een stuk
beter.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Wereld Alzheimer (FILM)dag
met Still Alice
Filmliefhebbers zijn zondag 20 september welkom bij
het mini-filmfestival van Alzheimer Nederland Afdeling
Oss-Uden-Veghel. De afdeling viert WAD (Wereld
Alzheimer Dag) met de vertoning van de documentaire
Feel My Love en de veelbekroonde speelfilm Still Alice.
Het festival - in samenwerking met Filmhuis Veghel - is
in Theater De Blauwe Kei in Veghel en begint om 11.00
uur. Toegang is gratis.
De plaatselijke afdeling van Alzheimer Nederland zet zich
op tal van manieren in voor mensen met dementie. Voor de
viering van WAD is samenwerking gezocht met Theater De
Blauwe Kei in Veghel.
De filmdag begint om 11.00 uur met een kop koffie of thee.
Na een korte introductie wordt de Belgische documentaire
Feel My Love vertoond. Feel My Love schetst een intiem
portret over leven en oud worden met dementie.
In de pauze wordt een broodje geserveerd en is
er gelegenheid voor ontmoeting en informatie.
Om 14.00 uur begint Still Alice. De film laat
zien hoe de diagnose Alzheimer niet alleen een
bom legt onder het bestaan van Alice, maar
heel het gezin raakt. Julianne Moore won met
haar vertolking van Alice de Oscar voor Beste
Actrice.
Toegang tot het evenement is gratis.
Belangstellenden worden verzocht zich vooraf
aan te melden, via e-mail aan
ossudenveghel@alzheimer-nederland.nl of
telefonisch via (0413) 21 34 10. Dat kan voor
het gehele programma of een gedeelte ervan
(graag aangeven bij de aanmelding).
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VOW selectie heren in het nieuw!
Afgelopen zondag heeft het bestuur van VOW de een
nieuwe hoofdsponsor kunnen presenteren. Het nieuwe
hoofdsponsorschap wordt ingevuld door de onderneming
Woodfield uit Uden en Avedo Tegelwerken V.O.F. uit
Zijtaart. In aanwezigheid van de heren Wim Schaap
(Woodfield), Hans van Dommelen en Toine Adriaans
(Avedo) zijn zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd
tegen Boerdonk, de nieuwe tenues aan de selectie van
VOW overhandigd.

9 sept. 2015 – 16 sept 2015
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INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART

Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november
organiseren de biljartverenigingen De Zwijntjes en
Poedelpret voor de 30e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre.
Met 86 deelnemers was de belangstelling het afgelopen jaar
minder groot dan we gewend zijn. We hopen echter niet dat
deze daling doorzet. Niet dat door een verdere daling het
voortbestaan van de Zijtaartse biljartkampioenschappen op
korte termijn in gevaar komt, maar op langere termijn zou
dat wel eens het geval kunnen zijn. Zijtaart heeft vanuit het
verleden een rijk verenigingsleven met diverse
evenementen, alleen wordt de belangstelling voor sommige
evenementen de laatste jaren minder. Het zou jammer zijn
dat Zijtaart hierin zou doodbloeden.
Dus, denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch
de stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
De sponsorcommissie van VOW heeft een overeenkomst
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe
voor 3 jaar met deze beide bedrijven mogen afsluiten en
mee, als is het maar voor de gezelligheid.
daardoor is VOW voor de komende 3 jaar verzekerd van
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
een Hoofdsponsor voor de Herenselectie. Zij hebben met
proberen een kampioenschap te houden. Het minimaal
deze sponsoring willen aangeven dat ze VOW een warm
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
hart toedragen en dat men het verenigingsleven in het dorp deelnemertjes hebben, zullen zij op zondagmiddag 1
Zijtaart erg belangrijk vindt.
november de strijd met elkaar aanbinden.
Het nieuwe tenue is symbolisch overhandigd aan de
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
aanvoerder van VOW Michel Tielemans. De spelersgroep, inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen alsook de
onder leiding van Jordy van Boxtel, gaf aan erg blij te zijn
leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook
met de mooie geste en na een dankwoord en het
oud inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners
overhandigen van de daarbij behorende bloemen is er tijd
van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar
ingeruimd voor een fotosessie.
hebben meegedaan en zij die in de jaren 2010 t/m 2014
De selectie van VOW hoopt op sportieve wijze de namen
minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan
van Woodfield en Avedo Tegelwerken de komende jaren
is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te
uit te dragen. Het eerste resultaat in het nieuwe tenue is
gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook
hoopvol: een klinkende overwinning.
krijgen.
Het bestuur en de spelers van VOW willen hierbij de
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
families Schaap, Van Dommelen en Adriaans nogmaals
moet bij het inschrijven worden voldaan.
bedanken voor dit spontane initiatief en Woodfield en
INSCHRIJVEN:
Avedo Tegelwerken zakelijk alle succes toewensen.
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
t/m dinsdag 29 september a.s. bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- 't Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 26 oktober
t/m maandag 2 november kunnen we hiermee rekening
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijk data van
verhindering op te geven, omdat het voor ons anders
onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden.
Op bijgaande foto’s zien we de selectie van VOW en
Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
begeleiding met de sponsoren Wim Schaap van Woodfield
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
(3e rechts) en Toine Adriaans van Avedo Tegelwerken(1e
rechts) Hans van Dommelen Avedo Tegelwerken (2e rechts) wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen
bij de presentatie van de tenues.
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
Tevens een foto van de overhandiging van de shirts.
De Zwijntjes en Poedelpret
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KBO-jubileumtoernooi biljarten!
Ongetwijfeld is het bekend dat op 9 oktober 2015 de KBOafdeling Zijtaart 50 jaar jong wordt. Dit laten we natuurlijk
in Zijtaart niet onopgemerkt
voorbij gaan We willen niet
alleen stilstaan bij het jubileum
maar meerdere extra activiteiten
aanbieden. In dat weekend zullen
er een aantal extra activiteiten
voor onze KBO-leden worden
georganiseerd.
Als eerste willen wij graag het KBO 50 jubileumtoernooi
biljarten aankondigen. Ruim 40 KBO-leden gaan de strijd
aan om zich te laten kronen tot Biljart Kampioen KBO
Zijtaart 2015. Vanaf maandag 14 september zal gedurende
ruim 14 dagen de strijd
losbarsten. De finale wordt
waarschijnlijk gespeeld op
woensdag 30 september. Het
bestuur van onze
biljartcommissie heeft de
indeling voorbereid en de
spelers worden een dezer
dagen geïnformeerd wanneer en welke wedstrijd zij moeten
spelen.
Waar en wanneer wordt er gespeeld?
Op de biljarts in ons dorpshuis Het Klooster vanaf 14
september 2015 om 13.00 uur. Ook zal er op enkele
avonden worden gespeeld. Supporters zijn van harte
welkom en spandoeken zijn toegestaan.
Kom gerust kijken en zie dan hoe fanatiek onze leden nog
zijn.

Reigers en Reigerinnen,
Komende weken zullen we regelmatig terugkomen in het
Zijtaarts Belang en op Facebook
Tot aan de onthulling zullen wij dan tips geven met
betrekking tot de Neije.
Deze tips berusten op de waarheid of hebben direct of
indirect iets te maken met de nieuwe heerser van
Reigerland.
Suc6
De Prinsen Commissie

RUIME BELANGSTELLING bij
MOOIE VIERING, JUBILEA en
FIETSTOCHT

Stichting Mariakapel Zijtaart kan terugzien op een mooie
viering i.v.m. het 5-jarig bestaan van het kapelletje.
Afgelopen zondag waren er ongeveer 150 aanwezigen bij
de buitenviering, die onder een volledige overkapping
plaatsvond. De weersomstandigheden vielen niet tegen,
want de zon kwam door en bood aangename warmte. De
viering werd opgeluisterd door koor Vivace. Door de
lezingen, enkele toespraakjes en de liederen ontstond
er een passende inhoud van deze viering.
Na afloop was er nog een muzikaal optreden van
zangeres Jeanne Verbeek. De meeste cd’s die men in
het kapelletje dagelijks kan beluisteren, zijn door haar
ingezongen.
Een ander hoogtepunt deze morgen was de aandacht
voor het jubileum van pater Van Delden.
Zaterdag 5 september was de dag van zijn 60-jarig
priesterschap en tevens werd het jubileum gevierd van
15 jaren voorganger zijn in de zondagviering in onze
parochiekerk. Naast de vertrouwde en bekende uitleg
van de lezingen door pater Van Delden, had hij ook
Wij zoeken per direct medewerkers
een speciale toelichting op zijn fijne ervaring die hij in
Voor onze nieuwe Dorpskaffee formule
die 15 jaren met de Zijtaartse gemeenschap heeft
mogen beleven.
Al met al een fijne bijeenkomst, die op deze
• Je bent minimaal 15 jaar
zondagmorgen in de buitenlucht met het nodige
• Je bent beschikbaar in het weekend
nabuurten en onder het genot van een kopje koffie of
• Met drukte omgaan is geen probleem
thee gezellig is verlopen. Met dank aan degenen die zo
spontaan en vlot hebben geholpen met het opruimen
• Ook afwassen behoort tot je taken
van alles wat er buiten nodig was.
Aan de speciale fietstocht langs 10 kapelletjes, die
Loop even binnen tijdens de openingstijden
door de Evenementengroep was uitgezet, hebben 88
personen deelgenomen. Ook bij deze activiteit een
Of bel Patricia Krikke 06-24137373
tevreden terugblik.
Dorpskaffee * Snackbar * Thais & Tapas
Stichting Mariakapel Zijtaart

