Kalender 2016
We zijn bezig met de voorbereiding van de Zijtaartse kalender 2016. Binnenkort zullen de
contactpersonen die in de kalender staan worden benaderd voor controle van de
contactgegevens en de geplande activiteiten.
Als er nog activiteiten zijn of contactadressen die nog niet in de kalender staan, maar wel
dienen worden opgenomen, dan kunnen die tot 20 oktober a.s. worden opgegeven bij
Martien Verbruggen, Keslaerstraat 29, tel (06) 543 788 32 of
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
EGZ/ZOV

WIJKSCHOUW ZIJTAART
Is er iets in uw woonomgeving waarvan u vindt dat een verbetering gewenst is of u hebt
een suggestie voor verbetering kom dit dan aanstaande zaterdag tussen 10:00 uur en
12:00 uur melden op het dorpsplein voor Het Klooster of in het dorpshuis (afhankelijk van
het weer). Daar zal de gemeente vertegenwoordigd zijn door de heer Henk de Laat, die alle
opmerkingen en suggesties zal noteren of waar mogelijk ter plekke bekijken.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 9 oktober 14.00 u. 50-jarige jubileumviering van de Kath.Bond van Ouderen,
met als voorganger Pater van Delden en m.m.v. het Seniorenkoor
Zondag: 11 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Marinus en Sientje van Nunen-van der Burgt (vanw.verj.dag); Piet en
Martina Vervoort-van Kessel; Jan van de Ven en zoon Rob; Ad Klomp en overl.familie
Jonkers; Overl.oud. Verbruggen- Ketelaars; Grard en Jans van Eert-Zomers en dochter
Tonny (nms.Broederschap Hakendover); Jrgt. Wim van Schaijk; Overl.oud. Piet en Tonny
van Heeswijk-van den Acker, overl.oud. van den Acker-Vervoort en Broeder Christinus;
Johan en Doortje van Nunen-Brugmans.
Dopen:
14.00 u. Tim: zoon van Patrick van Zutphen en Petri Visser
14.45 u. Evi: dochter van Eric en Christel van Tiel- van der Linden
15.30 u. Miek: dochter van Joop de Bekker en Anouk Welten
Overleden: Johan van Nunen in de leeftijd van 93 jaar

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

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

Met spoed gevraagd
Kranten en folder bezorger voor de
kom Zijtaart op de woensdagen
.
Aanmelden bij :Miekes Verspreiding,
tel.: 0413 - 209622
Wijkschouw in Zijtaart

7 okt. 2015 – 14 okt. 2015

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paddenstoelenwandeling
Na de zomer beginnen de nachten wat
kouder te worden en de bladeren al weer
wat te verkleuren. Voor de dieren is dat
ook een teken om zich weer te
voorbereiden op de winter. Voor de
vogels betekent dit bijvoorbeeld dat ze
veel moeten eten om reserves op te
bouwen en er zijn ook veel dieren die een wintervoorraad
aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en soms
warme weer komen er verschillende paddenstoelen uit de
grond geschoten.
Om te zien welke paddenstoelen er zijn in het bos, gaan we
zondag 11 oktober naar 't Hurkske. Zorg daarom dat je om
10:00 uuraanwezig bent bij de school. We vertrekken van
daaruit met de auto naar ‘t Hurkske.

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Uitslagen 2e speelronde d.d. 28 september jl.:
Het Einde v.d. Straat - Leins./Hoolstraat
Krijtenburg
- Den Doornhoek
Rudebroeck
- Rond de Bulte
Het Begin v.d. Straat - Jekschotstraat
Rond de Kerk
- Grootveld/Corsica
Toon Cissen, wedstrijdleider

Tijdens de wijkschouw bepreken we met elkaar wat
goed gaat in Zijtaart, maar ook wat beter kan in
Zijtaart.
De gemeente en de dorpsraad zijn natuurlijk ook erg
benieuwd naar uw mening over uw wijk,of straat.
Samen gaan we kijken of het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte ( wegen-openbaar groenspeelvoorzieningen etc.) volgens afspraak is
uitgevoerd. Ook is er een mogelijkheid aanwezig om
wensen kenbaar te maken.

Waar verzamelen we?
Op zaterdag 10 oktober a.s. om 10.00 uur,
de wijkschouw eindigt om 12.00 uur.
We verzamelen op de grote parkeerplaats
Past.Clercxstraat of in het Dorpshuis
(afhankelijk van het weer).
Dorpsraad Zijtaart
Henk de Laat, wijkbeheerder gem. Veghel
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Buurtcompetitie Keezen

Wij als organisatie kunnen met tevredenheid vermelden dat
bij het versturen van dit bericht, zich 16 teams hebben
ingeschreven om met elkaar de strijd aan te gaan. De 1e
Op 9 oktober 1965 is ook in Zijtaart een afdeling van de
spelavond is inmiddels verstreken. Mocht je toen niet
Katholieke Bond van Ouderen ( KBO) opgericht en nu 50
jaar later wil men daar bij stilstaan. Het bestuur heeft samen aanwezig hebben kunnen zijn, dan er is nog de
mogelijkheid om op 6 november aan te sluiten, je hebt dan
met een enthousiaste werkgroep voor alle leden, naar zij
hopen, een mooi programma in elkaar gezet. Er is gekozen wel een achterstand van 3 rondes, maar met een goede
tactiek en spelinzicht is het altijd mogelijk om als winnaar
voor een volledig intern programma en bv. de traditie om
een receptie te houden te doorbreken, want wij vroegen ons uit de bus te komen.
De competitie wordt gespeeld op onderstaande data in
af wie daar op zit te wachten.
2015: 6 november en 11 december. En in 2016 op: 8
In het weekend van 9 en 10 oktober krijgen de senioren van januari, 12 februari, 4 maart en 1 april.
Zijtaart, maar ook de leden van onze vereniging die wonen
Met dank aan onze sponsors,
in Sint Oedenrode, Mariaheide, Veghel of Erp, een
ZIN telecom en Machinaal Timmerbedrijf van der Linden
afwisselend programma voorgeschoteld. Er wordt gestart
met een Heilige Mis in de parochiekerk van Zijtaart met als bv
voorganger Pater Van Delden. De dienst wordt opgeluisterd
Buurtkeezencommissie van “Zes!” van EGZ
door het eigen seniorenkoor De Vrolijke Zangers.
Evenementengroep Zijtaart
Aansluitend wordt het programma voortgezet in het
Klooster van Zijtaart; we kunnen wel zeggen de huiskamer
van onze vereniging, want daar vinden de meeste
Bibliotheekpunt Zijtaart
activiteiten van de afdeling plaats.
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
Was jaren terug nog het motto van een KBO de 3 K’s ,
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
keuvel, kaarten en kienen, dat is in de loop der jaren wel
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
achterhaald, maar niet helemaal losgelaten want het blijft
een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Binnen de
KBO ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan
ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en
zingevingactiviteiten en worden hun individuele en
collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden
vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een
grote groep actieve leden. Onze senioren willen ook mee
met hun tijd en volgen computer- en tabletcursussen, maken
fietstochten en spelen naast kaartspellen als rikken en
bridgen ook het moderne Keezspel.
Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober:

het 50-jarig bestaan

In het Klooster worden de leden getrakteerd op een
ontspanningsmoment verzorgd door enkele leden van de
KBO Zijtaart en aansluitend wordt er een uitgebreide echte
Brabantse koffietafel met brandewijn en suiker geserveerd.
Het mooie is dat leerlingen van de consumptieve afdeling
van het Fioretti College bij deze koffietafel de helpende
hand bieden. Het is mooi om te zien hoe het samenspel
tussen deze jongeren en de jubilerende senioren zich
afspeelt, gezien onze ervaring van een eerder jubileum.
Twee Zijtaartse verenigingen komen het jubileum
opluisteren met een optreden: op vrijdag verzorgt popkoor
Vivace de muzikale noot. Op zaterdag zal Blaaskapel De
Boemelaars op het binnenplein van Het Klooster de mensen
welkom heten met een optreden. Daaropvolgend een
amusementsprogramma dat verzorgd wordt door zanger en
troubadour Tonny Wijnands uit Deurne. Hij zingt, speelt
gitaar en vertelt vrolijke anekdotes. Dit optreden gaat
tevens de afsluiting vormen van het jubileum. Tijd voor de
nababbel en een drankje, waarbij we hopen te mogen
constateren dat we terug kunnen kijken op een prachtig
gouden jubileum.

Speklappen 500 gram € 2,95
Gehakt cordon bleu

6 halen 5 betalen

Vers mager spek

500 gram € 2,95

Gekookte worst

100 gram voor € 0,99

Gekookte achterham

150 gram halen
100 gram betalen

Bestel nu naar eigen idee versierde
chocoladeletters voor Sinterklaas.
‘t lijkt nog ver weg maar voor je ‘t weet is het
kerst .
Ook te bestellen voor kerst:
diverse soorten kerstpakketten.

Vraag naar de mogelijkheden.
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4
5
6
7
8
9

KBO
KAARTEN
Jokeren:
Rikken:
Poedelprijs:
Loterij:

1. Tiny v.Kasteren.
1. Tiny v.Zutphen
Harrie v. Zutphen
Mientje Raaijmakers.

Senioren Biljartcompetitie Zijtaart - Lieshout A
maandag 28 sept 2015
Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Jan de Wit
Rien v.Tiel
Cor Coppens
Jan Rijkers

64 50
47 60
40 30
34 22
28 12
27 22
21 20
17 11

-

Sjef v.d.Heuvel
Jozef v.Leuken
Bas v.d.Berg
Ben Swinkels
Gerrie Dekkers
Wim v.Veggel
Jan Donkers
Gerrit v.d.Broek

85 99
54 53
45 43
40 17
29 26
29 32
23 21
12 10

KBO Onderling 1 okt 2015
Willy v.d.Berkmortel
Cor Coppens
Wim Kremers
Chris v.Helvoirt
Jan v.d.Oever
Toon Cissen
Toon Opsteen
Jan Rijkers

25
22
25
19
17
70
34
16

23
18
34
10
23
49
53
17

-

Gerard Oppers
Jan de Wit
Toon Cissen
Tonnie v.Uden
Piet v.d.Hurk
Rien v.Tiel
Rien Kemps
Mies Gibbels

12
28
70
31
38
29
33
39

12
32
52
30
42
49
22
28

64
47
40
34
31
21
21
17

50
37
20
10
39
25
32
17

Senioren Biljartcompetitie st Oedenrode B Zijtaart maandag 5 oktober 2015
Cor v.Alphen
Pieter v.Kaathoven
Ad Verbakel
Peter de Baaij
Noud Pouwels
Joke v.Roosmalen
Hans Schiffgers
Mari Oerlemans

46 38
42 73
32 21
25 19
24 17
19 22
17 10
14 13

-

Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Tonnie v.Uden
Cor Coppens
Cor Coppens
Jan Rijkers

Bridge ZBC 29 september 2015
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
56,67
2 Corry Kastelijn & Jo Verhoeven
56,25
3 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
55,00
4 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
53,75
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
52,50
6 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
50,83
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
50,00
8 Chris v. Helvoirt & Jana v.d. Acker
49,58
9 Ria Swinkels & Tonny Rijkers
48,75
(10) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 46,67
(10) Bert Kanters & Diny Kanters
46,67
12 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
44,17
13 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
39,17
Lijn B
1 Anneke Jans & Maria Pepers
60,42
2 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 59,03
3 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
56,25
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Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
Hein de Wit & Jo de Wit
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Lilian Harbers & Rob Harbers
Joke Petit & Maria Rijken

Bridge KBO 2 okt 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Theo van Dijk & Toos van Dijk
5 Chris v. Helvoirt & Jo Verhoeven
6 Bert Kanters & Diny Kanters
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Cor Mollen & Geert Putmans
9 Toon v. Creij & Wim v. Os
10 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mien Verhoeven & Mien Vissers
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
Sjan Kanters & Tonny Rijkers
Jo v. Boxtel & Mieke Toebast
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
Tijn Tillaart & Mientje v.d. Tillaart

49,58
49,03
47,78
45,56
42,92
39,44

62,08
61,25
56,25
52,92
52,08
50,42
48,33
47,92
44,58
42,92
41,25
40,00
74,08
66,33
52,17
50,67
50,43
50,33
49,50
49,08
45,92
42,17
39,33
29,13
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SPORTAGENDA

Blauw Geel
VOW H3

Heren: zondag 11 oktober, De Kuulen, pauze in
Langenboom, 80 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 11 oktober, De Kuulen, pauze in
Langenboom, 70 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 14 oktober, Vught/Esch, pauze in
Esch, 67 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd zaterdag 10 oktober 2015
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit

Boskant A1
Handel B1
Nijnsel/TVE Reclame C1G
Blauw Geel'38/JUMBO C9
Gemert D5
Schijndel/DE WIT E3
Boerdonk E1G
Avanti'31 F2
Boskant F1G
Achilles Veen MA1
Bruheze MB1
UDI'19/Beter Bed MC2
Margriet MD1
Blauw Geel'38/JUMBO ME1
Avesteyn F2

14:30u
13:15u
13:00u
13:00u
11:30u
9:30u
11:00u
10:30u
10:30u
14:30u
12:30u
13:00u
11:30u
9:15u
10:30u

VOW Senioren 10 okt. 2015
16:30u
16:00u

VOW Veteranen
SVSH VR30+1

Sparta '25
VOW VR30+1

VOW Senioren 11 okt. 2015
14:30u
MULO 1
VOW H1
11:30u
VOW H2
WEC 3
10:00u
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW H3
11:00u
VOW H4
Handel 5
12:30u Berghem Sport VR1 VOW VR1

SPORTUITSLAGEN
VWO Jeugd 29-september 2015
DVG B2
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VOW Senioren 3 okt. 2015

W.T.C. Zijtaart

A1
B1
C1
C2
D1
E1
E2
F1
F2
MA1
MB1
MC1
MD1
ME1
MF1

7 okt. 2015 – 14 okt. 2015

VOW B1

1-6

VWO Jeugd 3 okt. 2015
VOW A1
Mariahout A2
VOW B1
Gemert B3
Irene C1
VOW C1
VOW C2
Blauw Geel'38/JUMBO C8
Erp D3
VOW D1
Gemert E5
VOW E1
VOW E2
Rhode E6G
Blauw Geel'38/JUMBO F4 VOW F1
VOW F2
Avanti'31 F4G
Beerse Boys MA1 VOW MA1
Boekel Sport MB1 VOW MB1
Boekel Sport MC1 VOW MC1
VOW MD1
OSS'20 MD1
VOW ME1
DVG ME1
Vorstenbossche Boys F2 VOW MF1

6-0
8-1
7-0
1-12
0-2
8-2
1-14
10-0
0-1
4-1
1-1
0-1
10-1
1-9
1-0

VOW Veteranen
SCMH 3

2-6
2-0

VOW Senioren 4 okt. 2015
VOW H1

LSV 1

7-0

Heeswijk 4

VOW H2

0-2

Boerdonk 3
VOW VR1

VOW H4
ELI VR1

1-0
1-2

VOW-LSV 7-0 (4-0)
4 oktober 2015
Op een 'super' sunday in het
zonnetje; Everton-Liverpool,
Arsenal - Manu, Ajax - PSV (1-2),
AC Milan - Napoli, Atletico - Real,
Paris Saint Germain - Marseille, Bayern Munchen Borussia Dortmund, trad VOW aan tegen LSV.
LSV speelt in de clubkleuren blauw en geel, wat voor
VOW toch een extra motivatie zal zijn. Onze pupil van de
week zette de oranje witte netjes op een 1-0 voorsprong,
maar de scheids keurde deze tot ieders verbazing af.
Hierdoor begonnen we gewoon met een 0-0.
In een wedstrijd waar VOW erg slordig was maar ook
vrijwel niets weggaf, waren de kansen toch voor VOW. In
de 25ste minuut was het raak. Rick vd Linden ging op goal
en legde bal netjes breed op Bart vd Oever die de bal in het
lege doel schoof: 1-0. Nog geen 10 minuten later was het
wederom raak voor de mannen uit Zijtaart. Met een keurige
individuele actie van Pim van Riel schoot hij de bal keurig
in de korte hoek: 2-0. Nog voor de rust was de wedstrijd
beslist; Bart vd Oever tekende zijn 2e van de middag aan:
3-0. Na een slechte terugspeelbal van de verdediger van
LSV, zat Rick vd Linden er als de kippen bij: 4-0.
Na rust gingen we door waar we gebleven waren met
scoren, al hielp LSV ons wel een beetje. Een eigen goal
bracht de stand op 5-0. Het slotakkoord was voor Bart vd
Laar, die met 2 keurige goals, waarvan een rake kopbal, de
eindstand op het scorebord zette: 7-0.
Een goede generale voor volgende week zondag, dan staat
Mulo op ons te wachten.
® Jeroen Bosch
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BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2015.
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Motorclub Veghel

Zondag 11 oktober staat “onze Bijna in ’t Vet” rit op de
planning
De tocht, die we in kleine groepen gaan rijden, is ca. 240
In café-zaal-biljart De Stapperij zal op donderdag 8 oktober km lang en voert ons een stukje Duitsland in. We hebben
a.s. om 18.45 uur de officiële opening zijn van het Veghels een lunch in Gotterswickerhamm aan de Rijn. We
Kampioenschap libre 2015.
vertrekken om 11:00 uur bij Café-zaal D'n Brouwer,
Van 8 t/m 16 oktober zullen de 66 deelnemers volop actief Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Heb je een motor en wil
zijn in de zaal van “De Stapperij”. Op de 4 biljarts die daar je meerijden, stuur dan een mail naar
opgesteld staan, zal beslist gaan worden wie de Veghels
info@motorclubveghel.nl en je ontvangt van ons de route.
Kampioen libre 2015 gaat worden en volgend jaar Veghel
Kijk ook eens op onze site www.motorclubveghel.nl
mag vertegenwoordigen in de strijd om de supercup. Op
vrijdag 16 oktober zal de finaleronde gespeeld worden. De
Ruitersport Zijtaart - Prachtig weer tijdens
organisatie is in handen van biljartvereniging “Krijt Op
goed verlopen paardenevenement
Tijd”.
Afgelopen
zondag vond er een wedstrijd voor de paarden
Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te
plaats voor ruiters en amazones uit de omgeving. Met hulp
komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige
van de zon was het een geslaagd evenement met mooie
toernooi.
prijzen voor ruiters van eigen bodem.
Loes van Asseldonk won de klasse L1/L2 met haar paard
Buurtkeezen 2015 – 2016.
Fitzroy met een nette 198 punten. Anne Martens scoorde
“Zes!” was erg verheugd over de mooie
goed door een 2de plaats en een dikke winstpunt in de
opkomst! Vrijwel de hele ontmoetingszaal
klasse B te behalen met Welldone. Mark van Asseldonk en
werd gevuld door enthousiaste teams. Ook na
Dirkje Aarts slaagden er ook in om winstpunten te behalen.
drie rondes en de nodige winst- en
Wist u het al? Ook Ruitersport Zijtaart doet mee met de
verliespunten bleef de goede stemming erin:
Clubkas Campagne van de Rabobank! Waarom wij uw
het gaat om het spel en het is te merken dat velen al
stem nodig hebben, wordt nog uitgebreid toegelicht voordat
behoorlijk geoefend zijn geworden.
de Campagne begint.
Deelnemen:.
Ook in de komende novembermaand kan men nog een team
inschrijven. De kans op kampioenschap is wat kleiner, maar
zeker niet onmogelijk. Nog enkele teams kunnen geplaatst
worden.
De uitslag 1e ronde:
Spel
Naam
len
Score Puntensaldo
1 Keslaerstraat
3
6
60-43
2 Rudebroek 1
3
6
60-44
3 Bosrecht
3
4
56-42
4 Rond de Bulte
3
4
59-50
5 Grootveld
3
4
59-55
6 Krijtenburg 1
3
4
59-55
7 Rudebroek 2
3
4
58-57
8 PasOpperkes
3
4
54-57
9 Meester vd Venstraat
3
4
47-51
10 M&M vd Doornhoek
3
4
50-58
11 Rudebroek 3
3
2
49-43
12 Krijtenburg 3
3
2
57-56
13 Krijtenburg 2
3
2
57-59
14 PEP team
3
2
57-59
15 Krijtenburg 4
3
2
53-56
16 Pater Vervoortstraat
3
2
50-56
Buurvrouw en
17 Buurvrouw
3
0
50-60
18 Soffelt
3
0
47-60
19 BCC 1
3
0
35-60
“Zes!” van EGZ Evenementengroep Zijtaart
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Weerbaar worden / Weerbaar zijn.
De sociale weerbaarheidsgroep gaat later van start. In
contact met leeftijdgenoten oefenen de kinderen
verschillende sociale vaardigheden met als doel beter te
kunnen omgaan met hun gevoelens.
De nieuwe datum is: woensdag 11 november en duurt tot
woensdag 16 december, steeds van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Lotgenotengroep voor partnerverlies met thuiswonende
kinderen.
Na het overlijden van je partner komt er ontzettend veel op
je af.
Je eigen rouw om het verlies van je partner.
Het verdriet van je kinderen en het alleen opvoeden.
Het regelen en organiseren van je gezin.
Dat zijn o.a. zaken die aan bod komen in de lotgenotengroep.
Herkennen en erkennen van elkaars ervaringen kan helend
werken.
Let op: Er zijn, op vraag van deelnemers, wijzingen in het
aantal afspraken. Om die reden wil ik graag opnieuw
aandacht vragen voor deze groep.
We komen vier keer bij elkaar. Daarna is er een
evaluatiemoment en afhankelijk van de behoefte van de
deelnemers, plannen we maximaal nog vier bijeenkomsten.
De eerste vier keer zijn gepland op maandag 16 en 30
november, 14 december 2015, 11 januari 2016.
Voor informatie en/of aanmelden neem contact op met
Tineke van Asseldonk, tel. (0413) 85 14 16

1e aanwijzing
Voor sommige zaken staat hij open !
KIENEN V.O.W.
WOENSDAG
14 oktober 2015
KANTINE SPORTPARK DE
VONDERS ZIJTAART

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

Interpunctie
Ach, laat ook maar… (over assertief communiceren)
“Ik vond het vervelend dat mijn vriendin dit zei, maar ik
weet dat ze het niet hatelijk bedoeld heeft, dus….. laat
maar.” Dit hoor ik heel vaak. Mensen die iets eigenlijk heel
vervelend vinden, soms zelfs ronduit boos worden (van
binnen) maar toch niks zeggen. Ze zijn bang voor ruzie, ze
denken dat ze er geen last van hebben, ze praten het gedrag
goed (de ander heeft het goed bedoeld) en vinden het niet
zo belangrijk.
Nou wil ik niet zeggen dat je op alle slakken zout moet
gaan leggen, maar als iets je stoort, ook als het niet slecht
bedoeld is, spaar je die ergernis op. En die ergernis blijft in
je lijf aanwezig. En daaronder zitten misschien nog wel 20
(of 50 of 99) andere ergernissen….., kleine en grotere.
Wat gebeurt er na verloop van tijd? Er komt een vervelende
opmerking en ineens barst de bom. De opmerking van de
ander is vervelend, maar geen reden tot een uitbarsting en
toch wordt je wóedend. Dat komt dan omdat er een hele
grote stapel “laat-maar” s onder zit. Die opmerking van de
buurvrouw, de opmerking van je man, je broer die jou
verkeerd begrepen heeft, de collega die steeds die radio te
hard zet, de man in de winkel die voorkroop, etc. Telkens
dacht je: “ach, laat ook maar” en soms lukte het je om het
gauw te vergeten, maar ook was je nogal eens een beetje
teleurgesteld in jezelf (dat je het toch weer toegelaten had).
Merk je dat je ook een berg opgespaarde “laat-maar” s
bewaart? Vaak is het lastig om achteraf op de situatie terug
te komen. Het onderwerp is vaak niet zo ontzettend
belangrijk en erop terugkomen maakt het vaak enorm
groot…. Wil je er wat aan doen? Wordt assertief: ga op een
goede (niet-agressieve) manier zeggen wat je van
de situatie vindt. Het is te leren. Durf je niet?
Bang voor ruzie? De kans dat je ruzie krijgt door
die stapel ergernissen is veel groter! Een keer
barst de bom.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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VOW-Heren 4 in het nieuw!
Een goed gebruik binnen de voetbalsport is dat
teams gesponsord worden en ook bij VOW
kennen we zulke sponsors. Onlangs is het
bestuur er in geslaagd om voor de Heren 4 van
VOW een nieuwe sponsor te vinden, het betreft
Autocentrum Van der Heijden uit Zijtaart.
Autocentrum Van der Heijden is al sinds jaar
en dag een trouw sponsor van VOW en zij
geven met deze sponsoring aan dat ze VOW
een warm hart toedragen en dat men het
verenigingsleven in het dorp, Zijtaart, erg
belangrijk vindt. Het bestuur is blij met deze
hernieuwde driejarige overeenkomst voor
Heren 4. Bij de overdracht van de tenues bleek
dat de heren van het team zijn zeer te spreken zijn over
deze leuke geste.

Na de overdracht door Phil en Mari van der Heijden aan de
kinderen hebben deze aangegeven de
traditie van hun ouders te willen
voortzetten. Een dankwoord, door de
voorzitter van de sponsorcommissie
van VOW Cor van der Aa, richting
Mimi en Teun van der Heijden,
uiteraard vergezeld van bloemen, is het
eerste shirt officieel overhandigd (zie
foto).
Het bestuur en de Heren 4 van VOW
willen Autocentrum Van der Heijden
nogmaals bedanken voor dit spontane
initiatief. Bedankt.
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Twitter
mee met
#rccudenveghel

Rabobank
Clubkas
Campagne

Doe mee en steun
uw club!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Uden Veghel draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom stellen
wij een bedrag beschikbaar voor clubs in de regio. Leden van de bank bepalen door te
stemmen hoe het geld verdeeld wordt. Uw club doet toch ook mee?

voor 15 oktober aan
Ga naar onze website voor informatie en meld uw club vanaf
opseptember
www.rabobank.nl/udenveghel.
7
aan op www.rabobank.nl/udenveghel

Een aandeel in elkaar

