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INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART

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
Velen hebben zich al ingeschreven. Degenen die dat nog
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
niet hebben gedaan, maar toch mee willen doen, kunnen
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
zich nog tot en met dinsdag 29 september a.s. inschrijven.
477 39.
Ben je half van plan om mee te doen, doe dan helemaal
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt mee.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen als ook de
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook
0413-300950.
oud inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners
van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar
Gevonden: Een sleutel van een vrachtwagen, merk DAF,
hebben meegedaan en zij die in de jaren 2010 t/m 2014
op het Edith Steinplein. Terug te halen bij Raaijmakers
minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan
Drukwerk.
is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te
gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook
Kunst verteld: Liefde en relaties
krijgen.
Kunstcursus door Ton Rietbergen.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
proberen een kampioenschap te houden. Het minimaal
Dit grootse thema is het onderwerp van de eerste cursus die
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
op woensdagavond 23 september om 20.00 uur van start
deelnemertjes hebben, zullen zij op zondagmiddag 1
gaat in Het Klooster. Donderdagmorgen volgt de herhaling
november de strijd met elkaar aanbinden.
om 09.00 uur. Daarna elke 14 dagen. De cursus bestaat uit
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
“losse” delen, elk deel kan apart bezocht worden. Kom een
moet bij het inschrijven worden voldaan.
keer binnenlopen en ervaar de gemoedelijke sfeer van de
presentatie. Voorkennis is niet noodzakelijk: het gaat om
INSCHRIJVEN
het meer leren genieten van kunst en cultuur.
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
Meer informatie: Mail: ton.rietbergen@hotmail.com of tel
bij:
(0413) 36 76 27
Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;
Buurtkeezentoernooi begint
Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
aan 2e editie
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 26 oktober
t/m maandag 2 november kunnen we hiermee rekening
Na het prima geslaagde 1ste jaar komt natuurlijk een
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van
vervolg. Op de eerste vrijdagavond van oktober (2 okt.)
verhindering op te geven, omdat het voor ons anders
gaan we om 20.00 uur weer van start.
onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden.
Ter herinnering:
Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
Een team bestaat uit 2 personen. Zij vertegenwoordigen de
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
buurt, de straat of gebied. Vrienden/vriendinnen kunnen
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
ook meedoen. Zij kiezen een naam die past bij de straat of
en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen
buurt. Het team hoeft niet steeds uit dezelfde personen te
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
bestaan: men kan een introducé inschakelen bij elke zitting.
De gekozen naam blijft wel steeds hetzelfde.
De Zwijntjes en Poedelpret
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
zeszijtaart@gmail.com of direct aan de zaal op 2 oktober
tussen 19.30 en 20.00 uur. Kosten: € 10,00 per team voor
het gehele seizoen.
“Zes!” van EGZ Evenementengroep Zijtaart
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Verkoop Zonnebloemloten
Tussen 24 september en 1 oktober gaan onze vrijwilligers
op pad om Zonnebloemloten te verkopen. De loten kosten €
2,00 per stuk. Met de opbrengst van deze loterij kunnen wij
als Zonnebloem weer mooie activiteiten organiseren voor
onze medemens met een lichamelijke beperking.
Mocht U iemand in uw naaste omgeving kennen die gast
wil worden van de Zonnebloem, laat het me dan weten,
zodat we contact kunnen opnemen met hem of haar. Ook
nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Wilt U meer
informatie, laat het me dan even ook weten.
Bij voorbaat dank namens de gasten/vrijwilligers van de
Zonnebloem Afdeling Veghel, Zijtaart, Eerde en
Mariaheide. Tonny vd Tillart, tel. (0413) 20 96 02.

KBO
KBO 50 jarig jubileum:
Op 9 en 10 oktober a.s. vieren we ons 50 jarig
jubileum. Mocht u op deze dagen aanwezig willen
zijn, dan bent u verplicht zich op te geven voor 1
oktober a.s. bij het secretariaat, Keslaerstraat 51.
AGENDA:
Maandag 28 september 13.30 uur: Fietsen (laatste keer dit
seizoen)
Maandag 28 september 13.00 uur: Regio biljarten
Dinsdag 29 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 29 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 29 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 29 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 30 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 1 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 1 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 1 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 1 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 2 oktober 13.30 uur: Bridgen
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KAARTEN
Uitslagen van 17 september:
Jokeren:
1. Cisca Coppens
125 pnt.
Rikken:
1. Marjo Vissers
98 pnt.
2. Lenie Henst
88 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
– 37 pnt.
Loterij:
Bert Vissers

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van dinsdag 15 sept.
A-lijn:
1. Clasien Nolle & Trudy Smulders
2. Bert & Diny Kanters
3. Ad Koevoets & Jo v.d.Tillaart
4. Jan Rijkers & Toos v.Berlo
5. Maria & Fien Rooijakkers
6. Chris & Christien v.Helvoirt
7. Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
8. Gerard Bekkers & Jo Verhoeven
9. Jana v.d.Acker & Riet Koevoets
10. Harrie & Rina v.Berlo
11. Piet Thijssens & Riek Rijkers
12. Anneke Jans & Maria Pepers

65,00 %
61,25 %
58,13 %
53,70 %
52,50 %
51,88 %
48,75 %
48,75 %
48,75 %
43,75 %
33,75 %
33,75 %

B-lijn:
1. Toon & Marietje v.Schaijk
2. Harry & Marietje v.d.Wijgert
3. Cor v.d.Berg & Cor Mollen
4. Hein & Jo de Wit
5. Piet & Toos Reijbroek
6. Anny & Josien v.d.Berkmortel
7. Ria Swinkels & Mien Vissers
8. Noud & Toos v.Zutven
9. Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10. Albert & Petra v.d.Hurk
11. Adriaan v.d.Tillart & Jack Sebrechts

65,56 %
62,73 %
58,80 %
54,25 %
53,36 %
51,09 %
49,94 %
47,56 %
44,69 %
34,98 %
26,81 %
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Bridge KBO 18 september 2015
Lijn A
1
Jan Langenhuijsen & Jo Verhoeven
(2) Cees v. Hout & Riet v. Hout
(2) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
4
Cor Mollen & Geert Putmans
5
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
6
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(7) Bert Kanters & Diny Kanters
(7) Theo van Dijk & Toos van Dijk
9
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
10
Piet Thijssens & Riek Rijkers
(11) Toon v. Creij & Wim v. Os
(11) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
13
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
14
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Lijn B
1
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
3
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(4) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(4) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
6
Sjan Kanters & Tonny Rijkers
7
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
8
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
9
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(10) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(10) Lenie Swinkels & Ria Swinkels
12
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

66,32
53,47
53,47
52,43
51,04
50,35
50,00
50,00
47,92
47,57
46,53
46,53
44,10
40,28
62,92
56,67
53,75
51,67
51,67
48,75
47,92
46,67
45,83
45,00
45,00
44,17

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie maandag 21 sept. 2015
Lieshout B – Zijtaart
A.Korsten
T.v.Veggel
L.v.Veggel
A.v.d.Broek
J.v.Veggel
F.Dekkers
L.v.d.Eerenbeemt
M.v.Hoof

62
53
47
43
24
20
17
15

54
56
34
42
16
21
19
14

- Cor v.Zutphen
- Wim vd.Sanden
- Mies Gibbels
- Frans v.Leuken
- Toon Opsteen
- Tonnie v.Uden
- Rien v.Tiel
- Cor Coppens

64
47
40
38
34
31
27
21

68
30
44
50
48
28
13
24

Voorlichting: Veranderingen in de
zorg en langer thuis blijven wonen
De KBO afdeling Eerde organiseert de
voorlichtingsbijeenkomst ‘Langer thuis wonen en de zorg
in Nederland’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6
oktober a.s. om 14.00 uur in gemeenschapshuis De Brink,
Sint Antoniusplein 7, 5466 PE Eerde.
De verzorgingsstaat wordt omgebouwd naar de
participatiesamenleving. We blijven steeds vaker thuis
wonen. Als we daar begeleiding en ondersteuning bij nodig
hebben, zullen we daarvoor in onze eigen kring moeten
aankloppen.
De georganiseerde zorg wordt minder vanzelfsprekend en
als dat kan aan huis geleverd.
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Uw eigen gemeente is per 1 januari 2015 daarvoor
verantwoordelijk. De drempel tot de toegang tot een
instelling wordt bovendien hoger. De kosten van de zorg
die u nodig hebt, zullen in de toekomst verder oplopen.
Vertegenwoordigers van de gemeente Veghel zijn aanwezig
om vragen hierover te beantwoorden.
Tijdens de informatiebijeenkomst worden de verschillende
facetten van de veranderingen toegelicht. De informatie is
specifiek gericht op senioren.
Aan de hand van een presentatie komen de volgende
onderwerpen aan bod:
- de aanleiding voor de veranderingen;
- oplossingen vanuit de overheid;
- de wetten die veranderen en het tempo waarmee die
veranderingen worden doorgevoerd;
- de directe gevolgen van de veranderingen voor u;
- terminologie en zorgvarianten;
- de toegang tot zorg;
- mantelzorg en informele zorg;
- financiële gevolgen;
- de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente;
- op de valreep;
- wat kunt u zelf doen.
KBO afdeling Eerde nodigt namens KBO-Brabant álle
geïnteresseerden, dus ook mantelzorgers uit (ook niet KBOBrabant leden zijn van harte welkom).
Twee speciaal daarvoor opgeleide KBO afgevaardigden
(mevr. Ton Abels en de heer Theo van Hamond) zullen de
presentatie geven. De voorlichting wordt ondersteund met
een presentatie en recent informatie materiaal. Er wordt zo
veel mogelijk rekening gehouden met de veranderingen die
zich in een snel tempo voltrekken. Deelnemers worden
geïnformeerd en gaan bewust nadenken over wat men zelf
kan doen aan de eigen (toekomstige) situatie.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 50

23 sept. 2015 – 30 sept. 2015

pagina 5

Rode Kruis

V.O.W. Senioren

De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 28 september 2015 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het
Klooster.
Wie komen er op deze contactmiddagen ? Ouderen en
mensen met een beperking die nog zelfstandig wonen.
Doelstelling:
-Deze mensen een gezellige, ontspannen middag bezorgen.
-Even uit de dagelijkse sleur, aandacht voor elkaar.
-De eenzaamheid doorbreken.
-Dorpsgenoten onder elkaar: dat is "saamhorigheid, gezellig
en vertrouwd."
Deze middagen zijn om de twee maanden op maandag van
14.00 tot 16.00 uur.
We doen afwisselend kaarten, kienen, sjoelen. Heeft u
belangstelling en denkt u, dat is misschien iets voor mij,
dan kunt u zich melden bij mevr. M. Hooijmans, tel.34 01
13 of bij mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

VOW Veteranen 26 sept. 2015
16:30u
VOW Veteranen
VOW Senioren 27 sept. 2015
11:00u
VOW H3
10:00u
Volkel 7
11:00u
VOW VR1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 27 september, Ooievaarstocht, pauze in
Rossum, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 27 september, Ooievaarstocht, pauze in
Het Wild, 75 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 30 september, Engelen
‘Kastelentocht’, pauze in Empel, 72 km, vertrek 8.30 uur

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Uitslagen 1e speelronde d.d. 14 september jl.:
Rond de Bulte
- Het Einde v.d. Straat
Krijtenburg
- Grootveld/Corsica
Den Doornhoek
- Rudebroeck
Leins./Hoolstraat
- Het Begin v.d. Straat
Rond de Kerk
- Jekschotstraat

36 - 57
48 - 52
59 - 48
65 - 56
31 – 52

Volkel 7
Boskant 4
VOW H4
Sparta'25 VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd zaterdag 19 september 2015
HVCH MA1 t VOW MA1
VOW A1
Mierlo Hout A2
Sparta'25 B4 VOW B1
VOW C1
Venhorst C2
VOW C2
WEC C2
MVC D1G
VOW D1
ELI E1G
VOW E1
VOW E2
Sparta'25 E4
Blauw Geel'38/JUMBO F1 VOW F1
Sparta'25 F2 VOW F2
Emplina MA1 VOW MA1
VOW MB1
Sparta'25 MB1
VOW MC1
Gemert MC1
VOW MD1
Margriet MD1
VOW ME1
UDI'19/Beter Bed ME1
Avesteyn 3 VOW MF1

afgelast
0-3
0-10
0-0
0-15
12-0
13-1
1-12
20-0
1-0
9-3
5-2
2-3
10-1
3-3
4-7

VOW Senioren 19-20 september 2015
VOW Veteranen Tournooi
VOW 1
Nederwetten 1
VOW 2
Irene 2
Avesteyn 5 VOW 3
VOW 4
SCMH 6
Erp VR1
VOW VR1

2–1
10 -0
3-0
1-1
1–2

Bibliotheekpunt Zijtaart
Toon Cissen, wedstrijdleider

VOW Jeugd zaterdag 26 september 205
A1
B1
C1
C2
D1
E1
E2
F1
F2
MA1
MB1
MC1
MD1
ME1
MF1

thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis

Blauw Geel'38/JUMBO A3
Boekel Sport B2
Erp C2
ST Elsendorp/Fiducia C2
Blauw Geel'38/JUMBO D6
WEC E1
Boekel Sport E5G
Rhode F3
Blauw Geel'38/JUMBO F8
RKSV Heeze MA1
SV Venray MB1
FC de Rakt MC1
DVG MD1
Margriet ME1
Avanti F2

14:30u
14:45u
13:30u
11:30u
11:30u
9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
14:30u
14:30u
13:00u
11:45u
10:00u
10:30u

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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koffie pauzes.
We vertrekken uiterlijk om 11:00 uur bij D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Iedereen met een motor
is welkom. Heb je zin om mee te rijden, stuur ons een
berichtje en je krijgt vooraf de route toegestuurd. Ons adres
info@motorclubveghel.nl. Bekijk ook eens onze site
www.motorclubveghel.nl

Beste carnavalsvrienden,
Vrijdag 25 en zaterdag 26 september:
Kipvinken 4 voor € 4,95
Uienburger 6 halen => 5 betalen
150 gram kippenham halen 100 gram
betalen (diverse smaken)
Leuke cadeaupakketjes voor een
bedankje
verjaardag
kerstpakket
Je kunt de pakketjes zelf samenstellen.
Vraag naar de mogelijkheden.

Kienavonden VOW
Ook dit seizoen heeft VOW voor iedereen, jong en oud,
weer een aantal kienavonden georganiseerd.
Deze zijn:
14 oktober 2015
18 november 2015
20 januari 2016
16 maart 2016
Noteer deze data en ben
erbij!!!!!
Te zijner tijd volgt nadere
informatie

Toertocht
Motorclub Veghel
Motorclub Veghel organiseert
zondag 27 september een
toertocht naar het Twentse
land. Het is een tocht van ca.
275 km en daarom gaan we tot
boven Nijmegen over de
snelweg en plannen we 3

Nu de herfst al is begonnen en de
dagen korter worden, is de
pronkzittingscommissie van
Carnavalsvereniging De Reigers
weer begonnen met de
voorbereidingen voor de
pronkzittingen van 2016.
Zoals elk jaar zijn we weer op zoek
naar talentvolle artiesten die op onze
pronkzittingen willen optreden. Via
deze weg nodigen we vooral mensen
uit die hun debuut op het
pronkzittingspodium nog moeten maken. Ook nodigen we
de artiesten uit die we al een paar jaar niet meer gezien
hebben en die weer nieuwe inspiratie hebben opgedaan.
Denk je als vriendengroep, familiegroep of solo een leuke
act op het podium neer te kunnen zetten, neem dan contact
op met ons. Denk er daarbij aan dat je optreden ongeveer
10 minuten mag duren (max. 15 minuten, inclusief
opbouwen en afbreken).
De pronkzittingscommissie wil, wanneer het mogelijk is,
zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten optreden.
De pronkzittingen 2016 zijn op vrijdag 15 en zaterdag 16
januari.
Als je op een of beide avonden wilt optreden, dan kun je
contact opnemen met Wiljan van Hoof, tel.nr. 35 32 93. Per
e-mail is natuurlijk ook mogelijk: wiljan.vanhoof@ziggo.nl
Pronkzittingscommissie
Carnavalsvereniging De Reigers
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materialen zal ook bacteriën uit de lucht halen, het geluid
weerkaatst anders en wordt meer gedempt en de muren
zullen geen schadelijke straling zoals radon afgeven. Uit
Afgelopen zaterdag was de buurtbarbecue van de Corsica
onderzoeken is gebleken dat de straling van zendmasten
en alhoewel ik vrij laat binnenkwam in verband met een
voor een groot gedeelte zal worden tegenhouden. Tel
eerdere vergadering, heb ik wel heel leuk gesproken met
hierbij het verhaal van het vocht in de lucht op en je snapt
allerlei verschillende buren. Jammer genoeg was er te
waarom ik beweer dat deze manier van bouwen goed is
weinig tijd om iedereen te spreken. Onze gastheer Antoon
voor de gezondheid. Het levert in ieder geval een gezondere
had een artikel uit de Telegraaf op tafel gelegd van een door
leefomgeving dan de traditioneel gemetselde huizen met
mij ontworpen woonhuis dat momenteel in Veghel
hun betonnen vloeren.
gebouwd wordt voor de Zijtaartse Laurens van Cuijk en
Ik kan nog een heel verhaal houden over het weren van
zijn vrouw Chantal. De buitenmuren worden opgetrokken
muizen door de kalk, dat het opwarmen van het huis wordt
uit een mengsel van kalk en hennep, en nee… dit is niet de
voorkomen door massa in de vloer en de overstekken van
hennep uit Zijtaart dat nog niet zo lang geleden in het
het dak en dat al eeuwenlang op deze manier gebouwd
nieuws was.
wordt, maar de hamvraag was het waarom. Eigenlijk denk
Voor diegenen die het artikel niet gelezen hebben, het gaat ik dat het waarom beantwoord wordt door Laurens en
Chantal die de moed en de visie hebben gehad om te kiezen
om de bouw van een vrijstaande woning met het uiterlijk
voor een andere manier van denken en daarmee een huis
van een zwarte schuur en waarbij het dak een groot
voor en van de toekomst hebben gebouwd. In mijn ogen
overstek heeft. Kenmerkend zijn de zichtbare houten
lopen ze daarmee voorop in de ontwikkelingen die gaan
spanten en houten kozijnen die in mijn ogen een mooi
komen.
contrast vormen met het zwarte hout van de gevel en het
dak waar zwarte dakpannen op komen. Het is het eerste
woonhuis in Nederland dat met dit specifieke mengsel van Michel Post ORIO architecten / voorzitter landelijke
vereniging Strobouw Nederland
hennep en kalk gebouwd wordt, wat overigens niet wil
zeggen dat er niet meer gebouwd mee wordt. In het
buitenland worden er naast woonhuizen ook
gemeentehuizen, kantoren en scholen mee gebouwd en het
is bij uitstek geschikt voor renovatie projecten.
De belangrijkste vraag die gesteld werd en waar ik graag
via deze weg een antwoord op wil geven aan diegenen die
ik niet gesproken heb, is: waarom bouw je op deze manier.
Waarom niet gewoon traditioneel metselen. Dat is toch veel
beter, je krijgt garantie, het staat er over 100 jaar nog en het
huis wordt niet zo snel warm? Het antwoord: gezondheid,
comfort en milieu.

Hennep uit Veghel

Het is jullie waarschijnlijk wel opgevallen dat de seizoenen
aan het veranderen zijn. Het weer is anders dan 10 of 20
jaar terug en veel daarvan heeft te maken met de
opwarming van de aarde. Om niet te technisch te worden...
dit wordt veroorzaakt door meer CO2 in de lucht dat
wereldwijd voor 1/3 veroorzaakt wordt door de bouw.
Belangrijkste redenen zijn vervoer, verbrandingsgassen en
het gebruik van beton en dan specifiek Portland cement.
Het is essentieel dat we op een andere manier gaan bouwen
om er voor te zorgen dat we minder CO2 in de lucht
krijgen.
Dit kan op heel veel verschillende manieren, maar bouwen
met materialen uit de natuur is er 1 van. Je krijgt dan tevens
een huis dat heel comfortabel is omdat de muren vocht
kunnen opnemen en weer af kunnen staan. In de
wintermaanden betekent dit dat je geen droge lucht meer in
huis hebt en dat je niet meer de bekende waterbakjes hoeft
bij te vullen. Daarbij bouw je een muur met een dikte van
30 cm die 2 keer zo goed isoleert als de huidige norm en
waarschijnlijk tot 4 keer zo goed isoleert als de boerderij
waar ik momenteel zelf in woon. Dit bespaart weer op je
energierekening.
Een huis dat “ademende” muren heeft van natuurlijke
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ATELIER OPRUIMING!
Kom een kijkje nemen tijdens
de Open dagen van
Ateliers Iris Hurkmans en Jolan van Meer.
Wij hebben deze dagen een groot aantal
schilderijen voor zeer aantrekkelijke
opruimprijzen, wees er dus snel bij!
Tijdens de Open dagen kunt u een kijkje
komen nemen, kunst kopen of gewoon even
gezellig koffiedrinken. U kunt zich ook
aanmelden voor een proefles schilderen.
U bent van harte welkom op:
26 en 27 september van 11.00-17.00 uur.
Graag tot dan!
Atelier Iris : Pater Vervoortstraat 8,
Atelier Jolan: Weievenseweg 40.
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RABO 01201.93.221 van de Rabobank t.n.v. Bond van
Alleengaanden, A.van Berlo. Wanneer dit bedrag op onze
rekening is bijgeschreven, bent u deelnemer aan deze reis.
Let op dat U het juiste rekeningnummer invult.
Wij hebben een bus voor 49 personen, dus als u mee wilt:
wacht dan niet te lang met het overmaken van het bedrag
van € 40.00.
Wij wensen alle deelnemers een fijne avond.
Mededeling:
Wij kregen telefonisch het droevige bericht dat ons oud
bestuurslid mevr. Riet Huijgens na een kort ziekbed vrij
plotseling is overleden. Riet heeft vele jaren in het
bestuur/werkgroep van onze vereniging gezeten. Enkele
jaren geleden is zij vanwege gezondheid gestopt. Riet
kende veel leden persoonlijk en zette zich met hart en ziel
in voor onze vereniging door het regelen van vakanties en
dagreizen.
Wij bewaren mooie herinneringen aan Riet en zijn
dankbaar voor haar inzet.
Riet woont aan de Meester Mennenhof 10, 5428 GA
Venhorst.
Namens de werkgroep, A.van Berlo
Tel. (0492) 32 17 33 mobiel (06) 224 901 71
E-mail: toon@vberlo.nl
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven

Wilt u deze dagen meerdere ateliers
bezoeken? Dat kan, check voor alle adressen:
www.openatelierrouteveghel.nl
Bond van Alleengaanden Kring Uden
Beste Leden,
In 2011 hebben we een uitstapje gemaakt naar de
lichtjesroute in Eindhoven. Dit uitstapje is toen zo goed
bevallen door de deelnemers (de bus zat vol) dat we
dachten jullie een plezier te doen om nog een keer de
lichtjesroute te gaan rijden.
Daarom gaan we op donderdag 8 oktober 2015 met EMA
reizen naar de lichtjesroute in Eindhoven, waarvoor wij
jullie graag uitnodigen om hieraan deel te nemen.
De route in de stad is dan door duizenden lampjes,
hoofdzakelijk led-verlichting, sprookjesachtig verlicht.
Ongeveer 200.000 mensen komen vanaf 18 september tot
en met 11 oktober hiervan genieten.
We vertrekken om 17.00 uur vanaf het Hertog Jan plein bij
de kerk in Erp. De bus staat er om 16.45 uur en we zijn
rond de klok van 23.00 uur weer terug in Erp. Vanaf de
opstapplaats rijden we naar Van Hoek in Asten voor een
heerlijk diner. De deelnemers in 2011 weten nog wel hoe
heerlijk we toen gegeten hebben. Onder leiding van een
gids beginnen we om 20.15 uur aan de 2 uur durende
lichtjesroute.
De kosten voor dit uitstapje zijn € 40,00 per persoon, te
voldoen voor 30 september 2015 op rekeningnr.NL28
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Van leven ga je dood
Veiligheid is belangrijk voor iedereen. Het is heel
begrijpelijk dat soms wordt ingespeeld op angstgevoelens
(voor terrorisme of een “tsunami van buitenlanders”) maar
ook voor angst op allerlei andere gebieden. Kijk maar eens
naar de gezondheidsgoeroes die ons dure producten
proberen aan te smeren, preparaten die lang niet altijd veel
goeds toevoegen en soms zelfs negatieve effecten hebben.
Maar als je het niet gebruikt dan kan je van alles krijgen…..
Zo wordt ingespeeld op onze angst.
Ik zeg wel eens “van leven ga je dood”. Tegenwoordig wil
men alles voorkomen, als kinderen vallen mogen ze zich
niet bezeren. Maar kinderen vallen en vallen doet pijn.
Maar vroeger leerden wij door “vallen en opstaan”….wat is
daar mis mee?? Ik pleit er niet voor om alle
veiligheidsmaatregelen op elk gebied maar gewoon af te
schaffen, ik ben ook voor preventie, maar soms schieten we
door. Een garantie op een veilige wereld, een veilig leven is
er niet. Hebben we fietshelmen aangeschaft, dan zit er
ineens iets gevaarlijks in ons voedsel. Ook al bouwen we
nog zoveel controlemechanismes in, het leven is zoals een
vriendin van mij eens zei “een hachelijk avontuur”.
Ik heb eens iemand gesproken die bang was voor een
bepaalde datum, omdat de wereld dan zou vergaan.
Natuurlijk hoop ik ook niet dat de wereld vergaat, maar ook
dat is al honderden keren voorspeld, dus ga ik me er niet
druk om maken. Deze jonge vrouw wel, ze was helemaal
overstuur. Ik heb haar doorverwezen, nadat ik geprobeerd
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had haar toch enigszins gerust te stellen. Reële angst is
nodig om te overleven, irreële angsten zijn vreselijk lastig
en maken iemand stapelgek. Terwijl ik dit bedacht ,kreeg ik
een sms-je van mijn man: er was een bommelding op zijn
werk. Het viel uiteindelijk mee. maar weer besef
ik: veiligheid bestaat niet.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

New Destination Bluesband
in De Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel presenteert de Compagnie op zondagmiddag, 27
september een optreden van The New Destination
Bluesband. Vette stevige blues gespeeld door liefhebbers
van de betere bluesrock uit de vorige eeuw. 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.
Blues en bluesrock doen het altijd goed in De Afzakkerij.
Bezoekers komen vaak uit een grote regio om te genieten
van de myziek, de sfeer en een goed glas bier. De uit Den
Bosch afkomstige The New Destination Bluesband is groep
enthousiaste liefhebbers van Blues/Rock muziek. Blues
with a feeling is onze passie. De bandleden vertellen
beïnvloed te zijn door legendes als Cream, Eric Clapton,
Jimi Hendrix, Robin Trower, Brainbox, Joe Bonamassa.
Dat belooft dus weer een gezellige middag te worden met
een lekkere vette pot muziek.
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Vow - Nederwetten 2-1 (2-1)
20 sep 2015
Bart vd Oever goudhaantje voor VOW.
Vandaag de wedstrijd thuis tegen Nederwetten, een
tegenstander waar we in onze club historie nog nooit eerder
tegen gespeeld hebben.
Dat zal ook zo blijven voor Bert van Erp, de verdedigende
ingestelde middenvelder had teveel last van 'n pijnlijke
enkel. Tevens waren Rene en Stan afwezig.
Vow begon voortvarend aan de wedstrijd door hoog druk te
zetten, maar de grote kansen bleven uit.
Na 20 minuten in de wedstrijd was er een mogelijkheid
voor Nederwetten uit de counter, wat leidde tot de pijnlijke
0-1.
We werden hierdoor wakker geschud en we schakelde een
tandje bij.
Na 30 minuten was het eindelijk raak voor VOW, een
goede actie van Rick v.d. Linden aan de linker kant werd
Bart v.d. Oever vrij gespeeld op de 16 meter. Deze aarzelde
geen moment en haalde verwoestend uit BAM! 1-1.
Nog geen 5 minuten later was het wederom raak en feest in
Seitert. Na een goede actie van one touch Bart v.d. Laar
werd wederom Bart v.d. Oever vrijgespeeld en zijn 2e van
de middag maakte. Bam 2-1. dit was tevens de Ruststand
(en eindstand)
In de tweede helft een dominant VOW wat zelden in de
problemen kwam en enkele goede kansen onbenut liet.
Tevens werden en 2 glaszuivere doelpunten VOW
ontnomen.
De redactie snapt nog steeds niet waarom. Maar gelukkig
bleef het 2-1 en staan we keurig met 9 uit 3 aan kop.
Volgende week geen programma voor de oranje witten, wat
gebruikt wordt voor een teambuildingsavond in Uden. Dit
beloofd ook een wedstrijd op zich te worden. Toeschouwers
ook welkom :-)
® Jeroen Bosch

23 sept. 2015 – 30 sept. 2015

pagina 10

deelnemers bij het creëren. Ontmoeten is het hoofddoel van
het atelier. Het isolement waar veel mensen door hun
beperking raken, wordt even doorbroken, het sociale
netwerk wordt uitgebreid. Als uitgangspunt kiest het Atelier
Bijzonder Ontmoeten niet de beperking, maar de talenten
van de mensen op kunstzinnig gebied. Tijdens de expositie
worden die talenten zichtbaar.

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
14 oktober 2015

KANTINE
SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART

Bijzondere exposite tijdens open
atelierroute
Het Atelier Bijzonder Ontmoeten verzorgt tijdens de
openatelierroute in Veghel op zaterdag 26 en zondag 27
september een expositie van schilderijen die gemaakt zijn
door mensen met een beperking van geheugen, zicht of
gehoor. Geïnspireerd door het tv-programma “Sterren op
het doek” hebben de deelnemers een reeks portretten
gemaakt van Veghelnaar Dré den Ouden, die twee
ochtenden voor hen poseerde. Den Ouden komt zelf de
expositie openen op 26 september om 11.00 uur in de
ruimte van Phoenix Cultuur op de Noordkade aan de NCBlaan 52 in Veghel. De expositie is zowel op zaterdag als
zondag te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur De toegang is
gratis. De overige deelnemers aan de atelierroute zijn te
vinden op de website www.openatelierrouteveghel.nl.
talenten
Iedere week op zaterdagochtend is het Atelier Bijzondere
Ontmoetingen open. Niet alleen mensen met een beperking
komen daar tekenen, schilderen, beeldhouwen of boetseren,
maar ook hun mantelzorgers. Vrijwilligers ondersteunen de

HOOFDPRIJS

€ 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 50

23 sept. 2015 – 30 sept. 2015

pagina 11

WAD Filmdag met LEF-primeur

Generale repetitie majoretten zeer geslaagd!
Als start van het nieuwe wedstrijdseizoen hebben we
afgelopen donderdag een generale repetitie gehouden in het
Dorpshuis ter voorbereiding van de majorettenwedstrijd op
zondag 20 september. Voordat de optredens begonnen,
werden we verrast met splinternieuwe shirts welke zijn
gesponsord door Peter en Willem van de Burgt van ZBO
Bouw. De vereniging heeft zelf voor nieuwe vesten
gezorgd, zodat we weer goed herkenbaar zijn tijdens
wedstrijden, optredens en serenades. ZBO ontzettend
bedankt!!!
Als eerste mocht ons C-team optreden met hun nieuwe
Frozen show. Onder leiding van Marlotte en Emmy hebben
zij weer een erg leuke show gemaakt.
Als tweede mocht ons D-team hun optreden verzorgen.
Extra knap omdat het voor sommige meiden hun eerste
optreden was met hun show Superkate. Super meiden!
Onder leiding van Anouk en Marit oefenen zij elke week
weer nieuwe dansjes, twirls en bovenal is het ook erg
gezellig.
Onze Soliste Yentle bracht ook weer een mooie show. Met
nieuwe elementen is haar show weer helemaal klaar voor
het nieuwe wedstrijdseizoen.
Als laatste mocht onze B-groep, zij hebben een helemaal
nieuwe show onder leiding van Silvy en Marjan. Het thema
van de show is ‘The Village’, een film met een spannende
verhaallijn, waar de attributen en twirls op aangepast zijn.
Zij hebben zich inmiddels weten te plaatsen voor deelname
aan de Brabantse kampioenschappen. Proficiat meiden met
dit succes!!
Tot slot willen wij alle supporters bedanken dat jullie zijn
geweest. Ook alle helpende handen bedankt, dankzij jullie
hebben we wederom erg mooie shows neer kunnen zetten.
Wil je ook kijken of majorette iets voor jou is? Laat het
weten aan Anne-Marie van Dinter, tel. (06) 371 794 29
of Marjan van Asseldonk, tel. (06) 424 988 93.

Het was een cadeautje van Alzheimer Nederland
afdeling Oss-Uden-Veghel. Ter gelegenheid van Wereld
Alzheimer Dag trakteerde de afdeling, in samenwerking
met Theater De Blauwe Kei, op een filmmiddag in het
teken van dementie. “Wij willen op een toegankelijke
manier aandacht vragen voor de zorg voor mensen met
dementie en hun familie en mantelzorgers,” aldus
afdelingsvoorzitter Fer van Campen. De in totaal bijna
tweehonderd bezoekers zagen eveneens de primeur van
de promotiefilm van DVG (dementievriendelijke
gemeente) Veghel: LEF.
"Alzheimer is een ziekte waarvoor we ons sámen moeten
inzetten. Het is óns probleem," benadrukte Van Campen in
zijn welkomstwoord. "Neem bijvoorbeeld Veghel. Veghel
telt op dit moment 600 mensen met de harde diagnose
dementie. Van hen wonen er 400 thuis, waarvan ongeveer
100 alleen. Dat kan dus ook uw buurman of buurvrouw
zijn." De verontrustende cijfers geven Alzheimer Nederland
alle reden om zich in te zetten voor een dementievriendelijk
Nederland.
In de gemeente Veghel worden daarvoor de nodige stappen
gezet in het project DVG. Onderdeel van de campagne is de
promotiefilm LEF, aangeboden door Twinning Media
Veghel. Het filmpje maakt op een mooie manier duidelijk
hoe belangrijk het is voor mensen met dementie om open te
zijn over hun aandoening, maar aan de andere kant ook dat
hun medemens daar positief en met begrip op reageert: met
'lef' dus!
Tijdens de filmdag werden de intense documentaire Feel
My Love en de veelbekroonde speelfilm Still Alice
vertoond. Daaromheen was volop gelegenheid voor
napraten, informatie en ontmoeting.

OOGSTFEEST IN DE NATUURTUIN
zondag 27 september, 13 uur – 16 uur.
September, havermaand maar ook oogstmaand! Op
zondag 27 september, organiseert natuurvereniging IVN
samen met de Natuurtuin ‘t Bundertje het Oogstfeest.
Het Oogstfeest vindt
plaats in de
Natuurtuin ’t
Bundertje,
Patrijsdonk 53a op
zondag 30
september van 13
tot 16 uur. Toegang
is gratis, voor de
kinderactiviteiten en
consumpties wordt
een kleine bijdrage
gevraagd. Een
middag voor jong en
oud om de zintuigen
te prikkelen en om
zich te
verwonderen!
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Pelgrim naar Jeruzalem
Van Emmaus naar Emmaus
7.000 km 8 maanden

Giri Rikkers vertelt in drie fasen over deze pelgrimstocht.
De voorbereiding, die draait om de vraag “waarom?”
Uiteindelijk geldt: “Zelfs een weg van duizend mijl begint
met één enkele stap.”
Maar het vraagt nog wel wat om deze eerste stap te zetten.
Het tweede deel gaat over wat hij tijdens zijn tocht heeft
ervaren, gezien, beleefd en doorstaan. Over acht maanden
onderweg zijn naar een doel dat ver weg lijkt, maar ook
dichtbij blijkt te zijn.

door
Giri Rikkers, uit Wijbosch
Woorden en beelden van een voettocht van het klooster
Emmaus bij Tegelen naar het klooster Emmaus bij
Jeruzalem door Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk,
Slowakije, Macedonië, Griekenland, Turkije en Israël.
Ontmoeting met fascinerende landschappen, mensen en
culturen.
Maandag 5 oktober 2015
14.30 – 16.30 uur
H. Hartkerk, Vondelstraat 9, Veghel

Vorming en Toerusting
Toegang gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Tenslotte is het doel Jeruzalem. Vind je je hemelse
Jeruzalem in Israël of in je hart?
Giri Rikkers ondersteunt zijn verhaal met videobeelden.
Het reisverhaal is zo boeiend dat je ademloos luistert en
kijkt naar de intense ervaringen van de diverse
landschappen in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk,
Slowakije, Bulgarije, Servië, Macedonië, Griekenland,
Turkije en Israël. Maar zeker ook zijn de ontmoetingen met
zo diverse mensen en andere culturen leven verrijkend.
Een middag die zeer de moeite waard is.
We heten u graag welkom op maandagmiddag 5 oktober in
de H. Hartkerk te Veghel.
Tot dan,
Werkgroep Vorming en Toerusting
Franciscusparochie Veghel

