Dank, veel dank, heel veel dank
voor allen die zondag 6 september voor mij tot een heerlijke dag hebben gemaakt.
De tentenbouwers, de koffie en gebak-met-vlag uitdelers, de kosters en koor
Vivace, zangeres Jeanne Verbeek, de leden van de Stichting Mariakapel Zijtaart, en
niet te vergeten het bestuur van onze kerkgemeenschap. Alle aanwezigen hartelijk
bedankt voor uw gebed en voor uw hartelijke felicitatie. Dank aan allen die mij
verrasten met een cadeau of een mooie kaart. Wat na zo’n dag overblijft is een heel
warm gevoel, een gevoel van er thuishoren, erbij horen, nooit meer weg willen.
Dankjewel!
pater Ben

Herdenking bevrijding van Veghel
Op zondag 20 september 2015 wordt herdacht dat 71 jaar geleden Veghel bevrijd werd van
de Duitse bezetting.
Om 10.00 uur is er een Gildemis in de Sint Lambertuskerk. Bij mooi weer wordt na de mis
een vendelhulde gehouden voor de kerk. Om 11.15 uur volgt er een stille tocht naar het
Airborne Monument. Bij het Airborne Monument zal burgemeester Adema een toespraak
houden, zullen kransen gelegd worden, wordt een minuut stilte gehouden en zal
stadsdichter Miriam Storck een speciaal voor de gelegenheid gemaakt gedicht voordragen.
Aan de herdenking wordt medewerking verleend door het Sint Barbara Gilde, Harmonie
Frisselstein en de Bernadetteschool. De herdenking zal rond 12.00 uur afgesloten worden.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 september 9.30 u. Feest Patroonheilige H.Lambertus, Pater van Delden
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Marion en Hans van Zoggel, overl.oud. Mies en Anneke van Zoggel- van
der Linden en Marietje van der Linden- van Schaijk; Grard en Jans van Eert- Zomers en
dochter Tonny (nms. de Kath.Bond van Ouderen); Overl.familie Coppens, van de Ven en
van Asseldonk; Overl.oud. Richard en Bertha van Nunen- van Doorn; Sientje, Cornelis en
Rien Pennings; Bert Adriaans en overl.oud. Adriaans- van den Hurk en overl.familieleden

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
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 0413-300950.
Verloren:
Afgelopen zaterdagmiddag heeft iemand mijn fiets op
slot gezet op het VOW terrein,
Heeft iemand deze sleutel gevonden, het gaat om 2
sleutels aan een hanger.
Graag afgeven bij Raaijmakers Drukwerk.
Dankjewel
Gevonden: Bril wit met zwart, terug te halen bij
Raaijmakers Drukwerk
Gratis afhalen:
2 kleine rode poesjes, tel.: 0413-378696

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de belangstelling
en medeleven bij het overlijden van
ons moeder,
schoonmoeder, oma en superoma!
MARIE HABRAKEN VAN GOGH
Kinderen, klein en
achterkleinkinderen Habraken

Jeugdleden fanfare Sint Cecilia doen
mee aan Grote Clubactie
Op maandag 21 september, dinsdag 22 september en
zaterdag 26 september zullen onze jeugdleden bij u aan de
deur komen. Zij gaan rond met loten van de Grote
Clubactie, een landelijke loterij waaraan vele verenigingen
meedoen. Deze loterij is bedoeld om verenigingen
financieel te steunen; 80% van de prijs van ieder verkocht
lot gaat namelijk direct naar de vereniging. U kunt er leuke
prijzen mee winnen. De hoofdprijs is € 100.00,00; 2e prijs is
een Volkswagen Up en de 3e prijs is een luxe
campingvakantie. Verder zijn er nog vele andere prijzen te
winnen.
Wij hopen op het enthousiasme van onze leden en uw steun
bij deze actie, zodat we het mooie resultaat van het
afgelopen jaar kunnen evenaren of zelfs kunnen
overtreffen. Indien u op een ander moment dan
bovengenoemde datum loten wil kopen, kunt u altijd terecht
bij onze penningmeester Frans van Asseldonk, Boskamp 3,
Zijtaart. De verkoopperiode loopt door tot 19 november. In
de periode na de deur-aan-deur actie zal er door onze leden
ook via sociale media nog aandacht geschonken worden
aan de Grote Clubactie. Voor meer informatie rondom de
actie: https://clubactie.nl/home.
Wij danken u bij voorbaat,
Bestuur fanfare St.Cecilia

Nieuwe cursus EHBO bij Kinderen.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Gezondheidszorg
Veghel bij (voldoende deelname) een cursus EHBO bij
kinderen. De data voor de cursus in 2015 zijn: woensdag;
7-14-21 en 28 oktober.
(De herhalingsles voor cursisten van februari/maart 2015 is
op dinsdagavond 29 september om 20.00 uur.)
Aanvang cursus 20.00 uur. Locatie: Thuiszorg Pantein,
Stadhuisplein 47 te Veghel. De cursisten betalen € 25,00
voor de gehele cursus, inclusief cursusboek. Een certificaat
van het Oranje Kruis kost €.17,50. De meerkosten van deze
cursus worden betaald door de Stichting Gezondheidszorg
te Veghel. Docent van deze cursus is mevr. Hanny van
Teeffelen, tel. (0413) 36 62 36.
Een cursus speciaal voor; ouders, verzorgers, grootouders,
oppas enz. Het is voor een oppas een geruststelling als je
verantwoord de eerste handelingen kunt verrichten bij
diverse ongevallen wat kinderen betreft. Aandachtspunten:
bloedingen, kneuzingen, botbreuken, brandwonden,
vergiftigingen, reanimeren enz.
U kunt zich aanmelden bij:
Anny van den Hurk Verhoeven
Telefoon: (0413) 36 31 87
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl
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“GEEN OMLEIDING N279
BIJ ZIJTAART”
Beste inwoners van Zijtaart,
Met dit artikel brengen wij u op de hoogte van de actuele
stand van zaken van onze werkgroep. De volgende
activiteiten zijn reeds uitgevoerd:
• Het plaatsen van 3 spandoeken met de tekst “Geen
omleiding N279”;
* Contact met de provincie en met een deskundige
contactpersoon aangaande een MKBA;
* Er is een bankrekening geopend voor het beoogde
doel (zie verderop in dit artikel);
* In de loop van september zal onze website
operationeel zijn onder de naam van
www.geenomleidingN279.nl;
* De gemeenteraad is op de hoogte gebracht van het
bestaan en doel van onze werkgroep;
* Onze Zijtaartse raadsleden zijn verzocht hieraan in
hun fractie en in de raadsvergadering(en) aandacht te
besteden;
* Er is een uitgebreid artikel verschenen in het Brabants
Dagblad;
* Op korte termijn zullen we in gesprek gaan met een
afvaardiging van de gemeente.
Zeer recent heeft er zich een nieuwe ontwikkeling
voorgedaan, waarbij de provincie de bal teruglegt bij de
gemeente. De opdracht van de provincie aan diverse
gemeenten is te zorgen voor een optimale doorstroming van
het verkeer o.a. van de N279.
Wij zijn van mening dat dit bij Veghel kan worden
bewerkstelligd door het oplossen van slechts 2 knelpunten,
en wel de aansluiting op de Rembrandtlaan en de kruising
bij de Keldonkse brug.
Een omleiding bij Zijtaart is daarvoor totaal niet nodig!
Het belangrijke doel om geen omleiding bij Zijtaart te
krijgen, dienen we professioneel aan te pakken. Dit kan in
onze visie alleen gebeuren door het aantonen of nut en
noodzaak van de omleiding wel of niet aanwezig is.
Daarvoor willen wij eventueel een derde MKBA
(Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse) laten uitvoeren.
Dit is een studie die de kosten en baten van de aanleg van
de omleiding om Zijtaart tegen elkaar afweegt. In de vorige
MKBA’s waren de kosten hoger dan de baten. Desondanks
blijft de gemeente samen met het bedrijfsleven bij het
standpunt om een omleiding van de N279 bij Zijtaart aan te
leggen. Lang niet alle bedrijven die bij de gemeente en
provincie aandringen op de aanleg van de omleiding bij
Zijtaart zullen hiervan in de toekomst gebruik gaan maken,
omdat ze aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart zijn
gevestigd.
Ondanks dat de Ruit bij Eindhoven niet doorgaat, zien wij
geen zodanige veranderingen in de verkeersstromingen
optreden, dat een omleiding van de N279 nu wél rendabel
zou zijn.
Indien de gemeente bij haar standpunt blijft en er bij de
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provincie niet op aandringt om een MKBA voor de
gewijzigde situatie te laten opstellen, zullen wij alles in het
werk stellen om zelf een MKBA te laten uitvoeren, omdat
wij er van overtuigd zijn dat de uitkomst van een derde
MKBA niet anders zal zijn dan bij de vorige twee.
Wij weten dat het laten uitvoeren van een MKBA hoge
kosten met zich meebrengt, maar we krijgen hierbij veel
steun van onze achterban. Veel mensen hebben hun
medewerking en financiële steun al toegezegd. Voor dit
doel hebben wij dan ook een speciale bankrekening
geopend: NL29 INGB 000 6796 579, t.n.v. Buurtvereniging
Den Doornhoek. De eerste donaties zijn hier inmiddels al
op gestort. Als u ons ook wilt steunen is uw bijdrage van
harte welkom.
Opgeven van de leefbaarheid van en in ons dorp in ruil
voor een onrendabele omleiding:
DAT NOOIT !!
Namens Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart

DANSEN IN DE PEPPELHOF IN
VEGHEL
Op zaterdagavond 19 september is er in dienstencentrum
De Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel weer een
dansavond. De deur gaat open om 19.00 uur, het dansen
duurt van 19.30 tot 23.00 uur. Een dj zorgt voor goede
dansmuziek en draait ook nummers op verzoek. De entree
is gratis.
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BYTZ organiseert: Koken bij Eethuis
De Reiger!
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 2 oktober
20.00 – 23.00 uur
Dorpshuis
€ 2,00

In samenwerking met Eethuis De
Reiger organiseren wij een
kookclinic. Deze avond verzamelen
we om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Vanaf daar gaan we gezamenlijk naar Eethuis De Reiger
waar we de kookclinic gaan volgen. We zullen
professioneel begeleid gaan worden, waarbij jullie een
aantal fijne kneepjes van het vak zullen leren. Een speciale
ervaring voor iedereen!
Altijd al een keer een kookclinic willen volgen? Grijp nu je
kans en geef je snel op door een mail te sturen naar
bytz@outlook.com.
Let op: opgeven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 25
september!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

KBO
KBO Kaarten:
Uitslagen 10 september:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
111 pnt.
Rikken:
1.Chris v.Helvoirt
81 pnt.
2.Tiny v.Zutphen
47 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen – 73 pnt.
Loterij:
Cisca Coppens

16 sept. 2015 – 23 sept. 2015
Uitslagen 14 september:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
2.Henk v.d.Linden
Rikken:
1.Harrie v.Zutphen
2.Jan v.Zutphen
Poedelprijs Henk v.d.Ven
Loterij:
Mien Ketelaars
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95 pnt.
89 pnt.
63 pnt.
57 pnt.
- 57 pnt.

Bridge Vrije avond 8 sept 2015
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
3 Ria Swinkels & Mien Vissers
4 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
10 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
11 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
12 Bert Kanters & Diny Kanters

64,17
61,25
55,83
54,58
51,25
50,83
47,92
47,08
44,17
43,75
42,08
37,08

Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
61,25
2 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
57,08
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
55,42
4 Henk v.d. Linden & Anny v.d. Hurk
54,58
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
54,17
6 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
51,67
7 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 51,25
8 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
50,42
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,67
10 Joke Petit & Maria Rijken
40,83
11 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
40,00
12 Lilian Harbers & Rob Harbers
36,67
Bridge vrije middag op 11 sept 2015
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
(2) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(2) Jan Langenhuijsen & Willemien Verhoeven
4 Cees v. Hout & Riet v. Hout
5 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
6 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
7 Theo van Dijk & Toos van Dijk
8 Cor Mollen & Jo Verhoeven
(9) Toon v. Creij & Wim v. Os
(9) Piet Thijssens & Riek Rijkers
11 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
12 Geert Putmans & Henk v.d. Linden
Lijn B
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
4 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
6 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
8 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

62,08
60,42
60,42
57,50
52,50
47,08
46,67
46,25
44,17
44,17
40,83
37,92
64,17
62,50
59,50
57,08
53,75
49,00
48,00
45,83
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Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

45,00
42,50
42,08
38,50
38,00

Biljarten Senioren Biljartcompetitie regionaal 14 sept
2015 Zijtaart - Breugel B
Cor v.Zutphen
64 69 - Theo v.Eck
40
31
Wim v.d.Sanden
47 27 - Martien Swinkels 37
59
Frans v.Leuken
38 31 - Joh.Meulendijks 31
41
Rien Kemps
33 16 - Martien v.d.Heijden 29 24
Toon Opsteen
34 35 - Rien v.Haaren 29
44
Tonnie v.Uden
31 48 - Carel de Beer 28
15
Cor Coppens
21 19 - Jan v.Eck
21
13
Jan Rijkers
17 11 - Jan de Beer
14
12

16 sept. 2015 – 23 sept. 2015

Kom gezellig met anderen een middagje film kijken!
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 september 2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen
kopen
Kosten: Gratis

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

KBO Zijtaart toont De Gendarme op
vrijersvoeten!
De “R” is weer in de maand en
dat betekent dat we het
filmseizoen weer opstarten voor
de KBO-leden. We
hebben er voor
gekozen om dit seizoen
te starten met een komische film: De
Gendarme op vrijersvoeten, met
Louis de Funès.
Cruchot, nog steeds hoofd van politie, kan het
steeds slechter
vinden met
zijn baas,
Gerber, en
streeft naar
nieuwe
verantwoordeli
jkheden. Als
altijd gebeten
op roekeloze
automobilisten
zet hij de jacht
in op een
snelheidsduive
l in een Mercedes, waarbij hij zelf meerdere
malen alle verkeersregels aan zijn laars lapt.
Ludovic Cruchot (gespeeld door De Funès)
neemt enthousiast deel aan de jacht en begaat
meerdere verkeersovertredingen. Hiervoor
moet hij zich verantwoorden bij de rechtbank
en per toeval komt Cruchot oog in oog te staan
met de wegpiraat, een bestuurster en het is
liefde op het eerste gezicht. Zij blijkt de
weduwe te zijn van een kolonel van de Franse
rijkswachtbrigade. In deze film ontmoet
Cruchot de vrouw van zijn dromen - en
probeert tevens promotie te maken.
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dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Het Dorpskaffee in Zijtaart is
verbouwd tot eetcafé Thais & Tapas.
Burgemeester Ina Adema verrichtte
zondag de officiële opening.
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De gerechten worden bereid in een wok waarbij er gewerkt
wordt met verse groenten en kruiden. Deze worden kort
meegebakken met bijvoorbeeld vlees zodat ze vers en
knapperig blijven. Ze worden geserveerd met de heerlijk
geurende Thaise rijst. Kortom, gezond en lekker! “Het
aardige van de tapasgerechten is dat gasten de mogelijkheid
hebben om op één avond
kennis te maken met diverse
Thaise gerechten, omdat de
gerechten bereid worden in
kleine hoeveelheden.”
Meer informatie is te vinden
op www.thais-tapas.nl

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

Burgemeester Ina Adema had heel mooie woorden over
voor het nieuwe eetcafé. Ze roemde het initiatief en wenste
Gerry en Patricia Krikke heel veel succes toe met hun
nieuwe concept, waarbij Thaise hapjes worden bereid te
midden van de gasten. Vrienden en kennissen mochten
daarna voor het eerst kennismaken met de Thaise hapjes.
Ook zij waren unaniem in hun oordeel: dit is echt lekker!
Bijzonder concept
Heel bijzonder is het arrangement waarbij de gasten eerst
een clinic Thai-Kickboksen krijgen alvorens zij Thaise
tapas krijgen voorgeschoteld. “Wij hebben hier een
professionele boksring, in de zaal naast het restaurant.
Tijdens de clinic laat een ervaren kickbokstrainer je op een
heel toegankelijke wijze kennismaken met de verschillende
elementen en technieken uit de kickbokssport”, vertelt
Patricia Kikke.
Ze voegt eraan toe dat de clinic is aangepast aan de conditie
en vaardigheden van de gasten en dat er niet wordt
‘gespard’ om te voorkomen dat er blessures kunnen
ontstaan. “Je ziet steeds vaker dat vrienden, families en
collega’s eten willen combineren met een activiteit. Met het
arrangement Thais en Tapas spelen daar in. Uit eten wordt
op deze manier nog meer een unieke beleving.”
Mai Phet
Thailand is een gastvrij land waar eten een belangrijke plek
inneemt in het dagelijkse leven en waar eten echt genieten
is. “Het is een heel Bourgondisch land. Net als Brabant dat
is. De Thaise keuken is kruidig en pittig, maar als gasten
niet houden van heet, hoeven ze maar ‘mai phet’ te zeggen.
Dat betekent ‘niet heet’. Het eten is dan ook voor kinderen
heel geschikt.”

Heren: zondag 20
september, Oisterwijkse
Vennen, pauze in Oisterwijk,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 20
september, Oisterwijkse
Vennen, pauze in Oisterwijk,
75 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 23
september, Kapellen en Keskes, pauze in Elsendorp, 78
km, vertrek 8.30 uur.

V.O.W. Jeugd
wo.16.sept 2015
MA1 uit
HVCH MA1
za.19.sept. 2015
A1
thuis Mierlo Hout A2
B1
uit
Sparta'25 B4
C1
thuis Venhorst C2
C2
thuis WEC C2
D1
uit
MVC D1G
E1
uit
ELI E1G
E2
thuis Sparta'25 E4
F1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO F1
F2
uit
Sparta'25 F2
MA1 uit
Emplina MA1
MB1 thuis Sparta'25 MB1
MC1 thuis Gemert MC1
MD1 thuis Margriet MD1
ME1 thuis UDI'19/Beter Bed ME1
MF1 uit
Avesteyn 3

VOW senioren 19 sept. 2015
14:00u
VOW Veteranen
VOW senioren 20 sept. 2015
14:30u
VOW 1
11:30u
VOW 2
10:00u
Avesteyn 5
11:00u
VOW 4
10:00u
Erp VR1

Tournooi
Nederwetten 1
Irene 2
VOW 3
SCMH 6
VOW VR1

19:45u
14:30u
14:30u
13:30u
13:00u
11:30u
10:30u
9:30u
10:15u
10:30u
14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
9:30u
10:30u
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Vow 1 - Boerdonk 1 (7-0) (4-0)

SPORTUITSLAGEN

6 sept. 2015
Someren A3
VOW A1
VOW B1
DVG B2
VOW C1
Blauw Geel'38/JUMBO C7
Rhode C3
VOW C2
Blauw Geel'38/JUMBO D6 VOW D1
Boekel Sport E1
VOW E1
VOW E2
WEC E2
Schijndel/DE WIT F3
VOW F1
VOW F2
WEC F2G
Schijndel/DE WIT MB1
VOW MB1
Constantia MC1 Afgelast
VOW MC1
DVG ME1
VOW ME1

3-1
afgelast3-2
19-0
6-1
23-0
2-19
4-1
0-1
8-0
17-2

VOW Senioren
VOW Veteranen
EVVC VR30+2
Elsendorp 1
Boskant 3
VOW H3
Boskant 5
VOW VR1

Venhorst
VOW VR30+1
VOW H1
VOW H2
UDI'19/Beter Bed 9
VOW H4
NLC'03 VR1

4-1
1-6
0-3
5-1
0-4
2–0
2-2

Elsendorp 1 - Vow 1 (0-3) (0-1)
13 sept. 2015
Vandaag de uitwedstrijd op het programma naar het altijd
lastige Elsendorp.
We spraken af om fel te starten, maar volgens mij had
Elsendorp dat ook mee gekregen, want Elsendorp was feller
en fysiek meer aanwezig dan de oranje brigade.
Na pakweg 10 minuten wist VOW zich beter in de
wedstrijd te spelen. Dit resulteerde tot een rake vrije trap
van Bart vd Laar (14); hij krulde de bal bijna vanuit stand
in de linker bovenhoek (20 meter).
Waar iedereen verwachtte dat VOW zou doordrukken naar
de 0-2 was het juist Elsendorp wat zich terugknokte in de
wedstrijd. Ondanks 2 goede mogelijke heden ( o.a kopbal
voor langs) wist VOW de rust te bereiken met een 0-1
voorsprong.
Na rust een beter georganiseerd VOW wat de wedstrijd
steeds beter naar zich toe wist te trekken. In de 66ste
minuut ging Rick (ratata) vd Linden de 16 meter in en werd
van achter aangetikt. En dan komt de bekende regel in
aanmerking (Rood en een Pingel). Bart vd Laar de maker
van de rake vrije trap eiste de bal op, maar wist dit
buitenkansje niet te verzilveren. 5 Minuten later maakte hij
zijn fout(je) goed door op weergaloze wijze de 2-0 te
maken à la Maradonna vs Engeland: hij ging de mensen
voorbij of ze er niet stonden.
Elsendorp zette nog wel aan, maar echte grote kansen
bleven uit.
Het slotakkoord was voor Michel Tielemans, die vanaf de
rand van de 16 meter, keurig de 0-3 binnen prikte in de
lange hoek.
Al met al een degelijke overwinning, op basis van karakter
in de 2e helft, binnen gesleept.
Jongens cheers!

Vandaag de 1e wedstrijd van de competitie in een klasse
lager tegen Boerdonk FC. Voor ons was maar één ding
duidelijk vandaag: de competitie goed beginnen, en dat was
te zien in het begin van de wedstijd. VOW zat er goed en
kort op en liet Boerdonk geen seconde in de wedstrijd
komen. Na 10 min. was het al raak: na een goede actie van
Rick vd Linden aan de rechterkant tikte Bart vd Oever de 10 binnen. Na 12 corners waar geen goals uit vielen, was het
in de 39ste minuut wel raak. Rick vd Linden ronde keurig
af: 2-0. Toen ging het even hard: 3-0 Bart vd Oever, 4-0
Rick vd Linden via de binnenkant van de paal.
Na de rust denderden we door, ook mede omdat de
organisatie goed stond. In de 48ste minuut was het Bart vd
Laar die bij de 2e paal keurig binnen schoot (5-0) na een
keurige actie van Pim van Riel. We bleven goed staan, en
gaven weinig weg. In de 60ste minuut was het weer raak,
weer was het de goed spelende Pim van Riel die een
keurige assist afleverde op Bart vd Laar: 6-0. In de 78ste
minuuut was er een goed genomen corner van Tom vd
Oever, die het balletje klaar legde op het hoofd(je) van
Mark vd Ven en netjes raak kopte: 7-0.
Jongens, een goede start van de competitie!
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Neem vrienden en vriendinnen mee en
Dance, Dance, Dance!
In de week van 14 september starten bij Phoenix Cultuur in
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode de lessen dans. Het
team van super enthousiaste en professionele dansdocenten
staat klaar om aan de slag te gaan met hiphop, modern,
klassiek, jazz, peuterdans, hiphop boys, seniorendans, noem
maar op. Jong en oud kan heerlijk komen dansen in de
lessen en natuurlijk zorgen we ervoor dat iedereen
regelmatig op het podium staat. De eerste week is een open
week, we bieden de gelegenheid om te komen kijken en
natuurlijk vooral meedansen! Op www.phoenixcultuur.nl
vindt men meer informatie over het lesrooster op de
verschillende locaties. Voor vragen en/of aanmeldingen:
info@phoenixcultuur.nl of tel (0413) 78 20 10.

KBO-jubileumtoernooi biljarten van
start!
Maandagavond zijn we van start
gegaan met het spelen van de
eerste poulewedstrijden van het
KBO-jubileum biljarttournooi.
Maar liefst 41 KBO-leden hebben
zich ingeschreven en binden nu
op diverse middagen en avonden
met elkaar de strijd aan. Bent u
ook benieuwd wie zich tot kampioen mag laten kronen,
kom gerust een kijkje nemen in de Ontmoetingszaal in het
Klooster. De voorrondes staan gepland tot en met woensdag
23 september en dan zal er gekeken worden wie er verder
gaan richting de finalerondes. Op de woensdagen en de
donderdag wordt er vanaf 13.30 uur gespeeld en de laatste
wedstrijden starten dan om ± 20.30 uur. Er doen ook 3
dames mee aan het tournooi.
Volop ingrediënten om
eens te komen kijken hoe
de strijd zich ontwikkelt.
Als alles volgens plan
verloopt, en dat
vertrouwen wij de
commissie wel toe,
worden de achtste en
kwart finales gespeeld op
29 september en de halve finale en finale staan gepland op
woensdagmiddag 30 september. Als bestuur van de KBO
Zijtaart wensen wij alle deelnemers heel veel succes en
biljartplezier toe.
Supporters zijn van harte welkom en
spandoeken zijn toegestaan.
Kom gerust kijken en zie dan hoe
fanatiek onze leden nog zijn.
Dit alles in de aanloop naar ons
jubileumweekend van 9 en 10
oktober.
Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan alsnog want
een inschrijving is verplicht en wel voor 1 oktober a.s.

Zondag 20 september 1e lustrum
Openveldfeest Erp.
Zondagmiddag 20 september is van 14.00-22.00uur in Erp
op de Bolle Akker aan de Heesakker, het 1e lustrum van het
Openveldfeest, het Erpse dorpsfeest met spel, kunst,
cultuur, zang, dans en muziek.
Deelname van Jong Nederland, kunstgroep Ap’Art met zes
amateurkunstenaars, Heemkundekring Erthepe, folk-blues
café met Bluezy & Friends en Tribus, dj’s Johan & Micah,
dansgroep Les Grisettes en de bands One Dollar Quartet,
Lucid Dreams, The Kit en Mother’s Pride.
Het Openveldfeest, een dag voor kinderen, ouders en
grootouders, kennismaken met Erp, genieten van lokaal en
regionaal vermaak en ….van elkaar. In het café, de
kunstgalerij, op het terras, de speelweide, voor het podium
onder de startbaan en rond het kampvuur. Organisatie Jeugd
en Jongeren Centrum JJC en de toegang is gratis.
Allemaal hartelijk welkom. Meer informatie vindt u op
www.jjc-erp.nl.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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woonzorgcentrum waar niet alleen ‘leken’ wonen,
maar ook paters en zusters van elf religieuze ordes
en congregaties hun oude dag doorbrengen. In
deze omgeving waar traditie en de dag van
vandaag elkaar moeiteloos lijken te ontmoeten,
staan wij graag stil bij het thema ‘De missie toen
en nu’.
Praktische informatie
De themadag ‘De missie toen en nu’ wordt
gehouden op 8 oktober 2015, aanvang 9.30 uur en
einde 15.30 uur in het Missiehuis Zuiderhout,
Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen. De
deelname kost € 20,00 per persoon. Dit bedrag is
inclusief lunch. Voor informatie en aanmelden
kunt u bellen met het secretariaat van KBOBrabant tel. (073) 644 40 66 of via: www.kbobrabant.nl. Aanmelden kan tot 1 oktober 2015.
Deze dag is bedoeld voor leden en niet-leden.

Themadag ‘De missie toen en nu’ van
KBO-Brabant
Donderdag 8 oktober 2015 organiseert KBO-Brabant een
themadag over ‘De missie toen en nu’. Deze dag vindt
plaats in het voormalige Missiehuis Zuiderhout in
Teteringen. Met het organiseren van deze dag wil KBOBrabant op een hedendaagse manier stil staan bij aloude
katholieke principes als naastenliefde en barmhartigheid.
Ook wordt aandacht gevraagd voor het project ‘Oud in
Afrika’ waarmee KBO-Brabant senioren in Afrika steunt.
De actuele vluchtelingenproblematiek is niet expliciet
onderwerp van gesprek maar mocht het onderwerp zich
aandienen, dan is daar uiteraard ruimte voor.
Met deze themadag wil KBO-Brabant reflecteren op de
missie toen en nu. Dat doen we door in gesprek te gaan met
missionarissen van toen, door te kijken naar de positie van
ouderen in Afrika nu en naar wat wij als Nederlandse
ouderen voor hen kunnen doen. Tom van den Beld,
secretaris van de Mariënburg-vereniging houdt een lezing
over het thema ‘christen zijn in de huidige tijd’.
Plaats van ontmoeting is het voormalige Missiehuis
Zuiderhout. Zuiderhout is vandaag de dag een

EXCURSIE IVN BODEMBEESTJES
Zondag 20 september 10.00 uur – 12.30 uur
De bodem is de basis voor alles wat groeit;
landbouw, natuur, onze tuinen ….. Maar wat is
bodem? En wat zit er allemaal in die bodem? Op zondag 20
september gaat natuurvereniging IVN de bodem
onderzoeken: in een naald- én loofbos wordt er een stuk
bodem uitgepluisd; welke beestjes kruipen, springen,
glijden, rennen allemaal in de bodem? Met zoekkaarten en
de hulp van natuurgidsen Rini Kerstens en Ton Hermans
wordt het bodemleven bestudeerd. Neem een schepje mee!
Vertrek vanaf het Stadhuisplein Veghel om 10.00 uur, rond
12.30 zijn we weer terug. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot
Jaar van de Bodem. Met deze excursie en met de lezing
over ‘het leven in de bodem’ op woensdag 23 september
van Rini Kerstens, brengt IVN Veghel de bodem onder de
aandacht.
Informatie bij Karin Koppen, tel. (0413) 21 02 16 en
www.ivn-veghel.nl.
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dat iemand suïcide pleegt, denken ze vaak dat ze het
onderwerp beter kunnen vermijden (om iemand niet op een
idee te brengen). Maar als men die wens niet heeft, zal
betrokkene niet door een vraag ineens suïcidaal worden.
Ik begrijp de schroom heel goed en als u werkelijk denkt
dat iemand over dit soort dingen nadenkt, vraag ik u
dringend om de betrokkene te helpen om naar een
hulpverlener te gaan. Een goede hulpverlener durft dit
onderwerp wél te bespreken. Uiteindelijk kan niemand een
dergelijke stap voorkomen, ook hulpverleners slagen daar
niet altijd in, maar het is het proberen waard!!
Mensen reageren verschrikt op een suïcidale uitspraak, dat
is begrijpelijk. Maar juist doorvragen, niet oordelen, helpt.
Je mag best zeggen dat je ervan schrikt, dat je het een eng
Ruitersport Zijtaart - Fanatieke strijd idee vindt, maar reageer niet met dooddoeners (wat een
woord…) als “doe het niet!!” of “je hebt zoveel om nog
om Cor Coppens Bokaal gewonnen voor te leven” of “wat egoïstisch”. Vraag liever naar de
problemen of het verdriet wat iemand ervaart, wat zijn
door Nikki v.d. Hoogen!
grote teleurstelling in het leven is, bij wie hij/zij zich wel
enigszins gesteund voelt, etc. en reageer alleen maar met
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijks terugkerende Cor
begrip. Probeer niet aan te tonen dat er nog zoveel de
Coppens wisselbokaal plaats. Het was een erg leuke maar
ook leerzame dag voor zowel de allerkleinsten als de ruiters moeite waard is om voor te leven. Hij (of zij natuurlijk)
te paard. Iedereen mocht namelijk een proef rijden die werd voelt zich dan onbegrepen en krijgt het idee dat hij beter
niks had kunnen zeggen. Waarschijnlijk trekt hij zich
beoordeeld door een jury.
daarna nog meer terug.
Enthousiast gingen de clubleden van ruitersport Zijtaart
Denk ook niet dat je de ander kunt redden door steeds
onderling de strijd aan. In de rijhal werd er gestart met de
(fysiek of emotioneel) in de buurt te blijven.
bixie proef, een behendigheidsproef voor de jongsten.
Dat gaat niet lukken. Vraag aan de
Nynke Broens en Sophie v.d. Vorst scoorden de hoogste
betrokkene met wie jij je zorg mag delen,
punten waardoor ze de finale mochten rijden! Het was erg
geef aan dat je het probleem zwaar vindt en
spannend, maar uiteindelijk ging Sophie er met de prijs
dat jij best wil steunen maar het niet aandurft
vandoor.
deze verantwoordelijkheid alleen te dragen.
In de outdoor rijbak werden tegelijkertijd de
dressuurproeven verreden. De verschillen waren klein,
maar Anne Martens, Sophie v.d. Vorst, Robin v.d. Hoogen,
Nikki v.d. Hoogen en Lica van Liempd kwamen als besten
uit de bus en mochten de finale rijden. De finaleproef werd
beoordeeld door maar liefst twee juryleden. Wie zou de
grote wisselbeker dit jaar mee naar huis nemen? De vraag
werd aan het einde van de middag beantwoord: Nikki v.d.
Hoogen werd trotse winnares! Zij kreeg de beker uitgereikt
door Cor Coppens.
Als extra prijs werd er nog gestreden om de Iris Bokaal.
Deze is vorig jaar in het leven geroepen ter ere van de
overleden pony Iris. Iedereen die wilde, mocht een speciale
proef rijden met uitdagende onderdelen. Uiteindelijk wist
Claire Vermaes deze prijs te winnen!
De dag werd afgesloten met heerlijke pannenkoeken en een
voldaan gevoel!

Zelfdoding, een lastig onderwerp.
Over de dood van Joost Zwagerman heeft iedereen wel iets
gezegd of geschreven. De telefoonhulplijn over zelfdoding
schijnt roodgloeiend te staan. Gelukkig kunnen die mensen
erover praten….
Het is een lastig onderwerp, wat vaak wordt vermeden,
zelfs door hulpverleners. Ook als mensen soms bang zijn

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
LEZING IVN: HET LEVEN IN DE BODEM
Woensdag 23 september 20.00 uur – 22.00 uur
De bodem is het fundament van het leven.
Wij zien het niet, maar in de bodem is het
een enorme drukte: zaden ontkiemen,
planten wortelen, bacteriën, schimmels,
beesten en beestjes krioelen er in het rond. Wie maken
er allemaal deel uit van dat verborgen leven in de
bodem? Wat spoken al die levende wezens daar uit?
Welke processen spelen er zich af?
Woensdag 23 september zal Rini Kerstens op uitnodiging
van natuurvereniging IVN Veghel een aantal van de
bodembewoners nader aan u voorstellen en ook iets van de
relaties tussen deze organismen vertellen: een poging om
iets van het geheime bodemleven te ontrafelen!
U bent van harte welkom in de Bundersschool, Buitendonk
3 in Veghel. Aanvang 20.00 uur en aan de lezing zijn geen
kosten verbonden.
Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot
Jaar van de Bodem; met deze lezing besteedt IVN Veghel
hier aandacht aan. Informatie bij Karin Koppen, tel.
(0413) 21 02 16 en www.ivn-veghel.nl.
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Onze klanten willen graag hun zaken zelf regelen. Maar als
zij vastlopen of vragen hebben dan willen ze dat we er voor
hen zijn. Die behoefte vullen we nu nóg beter in met de
Hoewel aanmelden de gehele maand september nog kan,
vernieuwde Rabo Bankieren App.”
melden inwoners zich nu al aan voor een programma over
De vernieuwde app is vanaf 10 september beschikbaar
lokaal bestuur. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Niet iedereen kan tegelijkertijd de vernieuwde app
Veghel bieden een reeks bijeenkomsten aan met uitleg over downloaden of de huidige app updaten. Als u gebruikmaakt
gemeentebestuur en lokale politiek. Inwoners van het
van de Rabo Bankieren App krijgt u vóór eind oktober een
toekomstige Meierijstad kunnen zich aanmelden om
melding in uw app over de update. Tot dat moment kunt u
kosteloos aan het programma deel te nemen.
de huidige versie blijven gebruiken. Voor het uitvoeren van
De bijeenkomsten worden verzorgd door medewerkers van de update heeft u een Rabo Scanner nodig. Heeft u nog
de drie raden. Ook burgemeester Peter Maas van Sintgeen Rabo Scanner? Gebruik dan uw Random Reader.
Oedenrode draagt bij aan het programma:
Alvast kennis maken met de nieuwe app? Kijk dan op
‘De deelnemers krijgen niet alleen uitleg, ze mogen ook
rabobank.nl/app voor een voorproefje!
zelf een raadsdebat voeren. De organisatie heeft mij
gevraagd om die “raadsvergadering” te leiden. Ik ben
De Watersteeg opent vernieuwde
benieuwd welk enthousiasme en talent we dan te zien
afdeling de Goudsbloem
krijgen. Mensen stappen misschien niet snel naar binnen
voor een raadsvergadering. Deze avonden kunnen helpen
Halverwege juni van dit jaar opende De Watersteeg de
die drempel te verlagen.’
deuren van haar vernieuwde afdeling, de Goudsbloem.
Het voorlichtingsprogramma vindt plaats in oktober en
De Goudsbloem is een afdeling voor mensen waarvoor
november. Het programma bestaat onder andere uit het
het niet mogelijk en/of wenselijk is om de laatste dagen
naspelen van een raadsvergadering, een oefening debatteren van het leven thuis door te brengen. Bijvoorbeeld omdat
en een kennismaking met de politieke partijen. Inwoners
er te weinig zorg aanwezig is om de hulp te bieden die
die meer willen weten over het gemeentebestuur en de
nodig is.
lokale politiek kunnen zich gratis inschrijven. Het kan
De afdeling was voorheen onderdeel van Revalidatie De
bijvoorbeeld nuttig zijn voor mensen die zich afvragen of
Watersteeg. Er is besloten om de Goudsbloem als aparte
zijzelf een rol kunnen spelen in de politiek of voor
afdeling intern te verhuizen van de begane grond naar de
vrijwilligers die een plaatselijke vereniging besturen. In
tweede etage, tegenover revalidatie 2.
december is er een afsluiting en dan zijn ook
De Goudsbloem biedt mensen de mogelijkheid om op een
vertegenwoordigers van de partijen aanwezig. Wie tijdens
waardige manier in een veilige omgeving afscheid te nemen
het programma belangstelling krijgt voor bepaalde partijen, van het leven. Zeven gastenkamers, een huiskamer, een
kan dus aan het einde meteen kennismaken met die partijen. familiekamer en een team van professionals en vrijwilligers
Aanmelden:
maken dit mogelijk. De Goudsbloem kan hierbij steunen op
Belangstellenden voor het programma kunnen zich tot
alles wat De Watersteeg te bieden heeft. Zorg, liefde en
uiterlijk 1 oktober aanmelden bij de griffie in Veghel. email aandacht voor onze gasten en ondersteuning aan familie,
griffie@veghel.nl of tel. 14 04 13.
die natuurlijk ieder moment van de dag en nacht welkom
zijn, waarbij de wensen van onze gasten en zijn of haar
Rabobank bedankt klanten die meewerkten naasten centraal staan.
De professionals van de Goudsbloem, zoals de
aan de vernieuwde Rabo Bankieren App
verpleegkundige/verzorgende, specialist
De Rabo Ambassadeurs van Rabobank Uden Veghel
ouderengeneeskunde worden bij hun werk geassisteerd
verrasten hun klanten, die mee hebben gewerkt aan de
door vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een sfeer van
nieuwe Bankieren App, met een heerlijke taart.
veiligheid, privacy en geborgenheid, die bij het afscheid
Door klanten voor klanten
nemen van het leven zo belangrijk is.
De klanten van Rabobank Uden Veghel zijn benaderd om
De Goudsbloem is er voor iedere volwassene, van elke
mee te werken aan de ontwikkeling van de nieuwe app.
leeftijd, geslacht, afkomst en geloofsovertuiging.
Tijdens vijf feedbackrondes konden zij hun mening geven
Contact
over nieuwe onderdelen in een testversie van de app en
Mocht u voor uzelf of voor iemand die u dierbaar is meer
suggesties doen voor verbetering. De ideeën van klanten
willen weten over de Goudsbloem, neem dan contact op
zijn verwerkt in de verdere vormgeving en verbetering van
voor meer informatie. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen
de app.
met de Goudsbloem: (0413) 38 84 65 of mailen naar
De nieuwe App draait om de klant
Goudsbloem.veghel@brabantzorg.eu. Uiteraard bent u ook
“De klant staat letterlijk centraal in de nieuwe app” vertelt
van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Mirjam Giesbers, directeur Particulieren & Private Banking
Vrijwilligers
bij Rabobank Uden Veghel. “De app heeft een nieuw en
Tevens nodigen we mensen uit die als vrijwilliger zouden
overzichtelijk ontwerp. De omgeving is persoonlijk. Zo
willen meewerken om de Goudsbloem tot een fijn ‘thuis’ te
kunnen klanten hun eigen foto toevoegen. Waar ik zelf erg
maken. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met
enthousiast over ben, is de combinatie tussen online en
Maaike van Oostrum, vrijwilligerscoördinator van De
persoonlijk contact. Met één druk op de knop kun je chatten
Watersteeg via (0413) 36 29 51 of via
of bellen met een medewerker van Rabobank Uden Veghel.
maaike.vanoostrum@brabantzorg.eu.

Inwoners tonen belangstelling voor
lokaal bestuur

