AANKONDIGING OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD
Hiermee verwijzen wij alvast naar onze openbare vergadering op woensdag 4 november
a.s.
Aanvang 20:00 uur in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis Het Klooster.
De agenda publiceren wij volgende week, maar de volgende onderwerpen komen zeker ter
sprake:
-de algehele verkeersproblematiek van de dreigende omleiding N279 en de verkeersoverlast
Corsica-Reibroekstraat en verder;
-de nieuwe notitie waarop zienswijzen kunnen worden ingediend betreffende
bedrijventerrein De Kempkens.
In verband met deze actuele en toekomstbepalende onderwerpen hopen wij op een flinke
belangstelling.

Dorpsraad Zijtaart

Stem op Ruitersport Zijtaart tijdens
de Rabobank Clubkas Campagne!
Ruitersport Zijtaart heeft uw stem nodig. U stem kan namelijk bijdragen aan het financieren
van een nieuwe eb- en vloedbodem in de rijhal aan de Leinserondweg.
De bestaande zandbodem zorgt voor veel stof, wat niet goed is voor mens en dier. Onze
hoofdvrijwilliger Cor Coppens sproeit dagelijks minimaal een uur om zoveel mogelijk stof
te voorkomen. Dit kan weer gladheid veroorzaken waardoor er in het verleden wel eens een
paard met ruiter is gevallen. Een eb- en vloedbodem veroorzaakt géén stof en gladheid en
bevordert dus de veiligheid.
Van 3 tot en met 12 november kunt u uw stem uitbrengen op Ruitersport Zijtaart als u lid
bent van de Rabobank. Bekijk voor meer informatie ons promotiefilmpje op
www.facebook.com/ruitersportzijtaart!
Wij zullen uw stem zeer waarderen!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 oktober 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven, overl.oud, van de Ven- Aarts en Annie van de Ven- van
Zutphen; Jrgt. Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden, zoon Hans en dochter Marion;
Jrgt. Harrie van Sleuwen en overl.fam. van Sleuwen- van den Elzen, hier en in Canada;
Maria van de Ven- Sauels en overl. familieleden (vanw.verjaardag); Toon en Ant Kantersde Koning, Tonny Kanters, Pater de Koning en overl.familieleden Boudewijns; Hans
Rooijackers en overl.familie; overl.ouders van Berkel- van der Heijden.

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
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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.
Gratis afhalen
2 konijnen met kooi en 2 glijbanen
J. v Uden, Zondveldstraat 22. Tel.: 0413-209503

ZIJTAARTSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Aanstaande maandag 26 oktober beginnen in zaal
Kleijngeld voor de 30e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre. 85 Deelnemers zullen met
elkaar de strijd aanbinden. De kampioenschappen duren tot
en met vrijdag 6 november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Van
maandag 26 oktober tot en met maandag 2 november zijn
de poulewedstrijden. Dit betekent dat de spelers zijn
ingedeeld in een poule van 4 of 5 spelers en zij in die poule
een halve competitie spelen. Vanaf dinsdag 3 november
gaat het toernooi verder volgens het knock-out systeem en
dit betekent: na een winstpartij is men een ronde verder, na
een verliespartij is men uitgeschakeld. Op vrijdag 6
november zijn de finales en zal bekend worden wie zich
een jaar lang Zijtaarts biljartkampioen libre mag noemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers,
maar ook publiek is van harte welkom. Misschien heb je zin
in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen
mee kan doen.
De Zwijntjes en Poedelpret

21 okt. 2015 – 28 okt. 2015
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Lieve mensen van Zijtaart.
Vrijdag 9 oktober 2015 mocht ik tijdens de
feestavond van de KBO een Koninklijke
onderscheiding ontvangen uit handen van
Burgemeester Ina Adema voor het vele
vrijwilligerswerk dat ik verricht.
Het was voor mij heel onverwacht en ik
was beduusd en emotioneel, zeker toen ook
nog mijn hele gezin de zaal binnenkwam.
Ik ben blij dat ik al die jaren vele
bestuursfuncties en overige
werkzaamheden heb kunnen vervullen. Het
meeste schuif ik het Lintje toe aan de
dingen waar ik mensen heb kunnen helpen,
zoals hulp bij evenementen, reanimatie,
weekvakanties met de Zonnebloem, Vivaan
en als bloeddonor. Ik hoop het nog jaren
vol te kunnen houden.
Ik wil de mensen bedanken die voor de
nominatie gezorgd hebben. In het bijzonder
wil ik mijn vrouw en mijn gezin bedanken,
die dit toch maar allemaal goed moeten
vinden. Ook wil ik alle mensen bedanken
die of via een kaartje of een flesje of een
handdruk mij gefeliciteerd hebben.
Het was geweldig. Allemaal bedankt.
Piet van den Hurk

De JAZ zoekt JOU!
Inmiddels is het alweer een tijdje geleden dat de
succesvolle JAZ-dagen plaats vonden. Achter dit succes
verschuilt zich het JAZ-team dat ervoor zorgt dat jouw
kind(eren) een leuke week kunnen beleven.
Ook dit jaar hebben we weer met pijn in ons hart afscheid
moeten nemen van een aantal enthousiaste JAZ-leden.
Begin november starten we met de voorbereidingen voor
2016 en hiervoor zijn we nog op zoek naar nieuwe
enthousiastelingen die ons team willen komen versterken!
De werkzaamheden vallen, verspreid over het jaar, in tijd
reuze mee. En JIJ zorgt er dan mede voor dat jouw
kind(eren) een superleuke week kan(kunnen) beleven.
Lijkt dit jouw wat of wil je wat meer informatie? Neem dan
contact op met Eric van Asseldonk, Petra van Gorkum of
Berrie van Sleuwen (dit kan via jaz@zijtaart.nl). Zij staan
je graag te woord.
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13 Cor v.d. Berg & Henk v.d. Linden
14 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
15 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
16 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
Wat gaat de tijd snel! Aan het einde van deze maand bestaat Lijn B
het dorpshuis alweer 4 jaar!
1 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Om dit heuglijke feit te vieren brengt het Dorpshuis op
(2) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
vrijdag 30 oktober het (uitverkochte) evenement
(2) Annie v. Berkmortel & Josien vd. Berkmortel
“Dorpsklets”, een avondvullend programma waarbij de
4 Maria Rijken & Anneke Jans
lachspieren flink getraind kunnen worden.
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
De deuren van de hoofdingang gaan om 19.30u open
6 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
waarna U direct plaats kunt nemen in de zaal. In
7 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
tegenstelling tot andere jaren zal er nu géén foyer zijn waar 8 Lilian Harbers & Rob Harbers
U kunt wachten tot de deuren open gaan. Om 20.00u start
9 Hein de Wit & Jo de Wit
het programma met tonprater Peter v/d Maas.
(10) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Wij wensen U veel plezier tijdens de Dorpsklets!
(10) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Gezien de enorme belangstelling zijn er helaas géén
12 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
kaarten meer verkrijgbaar.
Bridge KBO 16 okt 2015
Lijn A
(1) Toon v. Creij & Wim v. Os
KBO
(1) Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(3) Cor Mollen & Geert Putmans
AGENDA
(3) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
maandag 26 oktober 13.00 uur Regio biljarten
5 Cees v. Hout & Riet v. Hout
maandag 26 oktober 13.30 uur Kaarten
6 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
dinsdag
27 oktober 09.30 uur Seniorenkoor
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
dinsdag
27 oktober 12.00 uur Eetpunt
8 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
dinsdag
27 oktober 13.00 uur Vrij biljarten
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
dinsdag
27 oktober 14.00 uur Line dansen
10 Jo Verhoeven & Adriaan v.d. Tillart
woensdag 28 oktober 13.30 uur Kienen
11 Maria Rijken & Anny v.d. Hurk
donderdag 29 oktober 09.00 uur Wandelen
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
donderdag 29 oktober 12.00 uur Eetpunt
13 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
donderdag 29 oktober 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 29 oktober 13.30 uur Kaarten
vrijdag
30 oktober 13.30 uur Bridgen

Dorpshuis Zijtaart presenteert:
“Dorpsklets”

KAARTEN
De uitslagen van 15 oktober:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 120 pnt.
Rikken:
1. Lenie Henst
123 pnt.
2. Harry v.Zutphen
64 pnt.
3. Bert Vissers en
Tiny v.Kasteren
48 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
- 18 pnt.
Loterij:
Tiny v.Kasteren
BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 13 okt 2015
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
4 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
7 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
(8) Bert Kanters & Diny Kanters
(8) Mien Vissers & Ria Veldhuis
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels

42,86
42,26
40,18
39,29
57,08
56,25
56,25
55,83
52,08
50,42
50,00
49,58
45,83
42,50
42,50
41,67

57,08
57,08
56,67
56,67
56,25
52,08
50,83
50,00
49,17
46,67
45,00
44,17
28,33

Vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober:

68,15
63,39
61,01
53,27
52,98
51,49
50,89
47,32
47,32
47,02
46,43
46,13

Saucijzen

5 halen 4 betalen.

Filetlappen

5 halen 4 betalen.

Rastert porc

150 gram halen
100 gram betalen.

We hebben weer eigengemaakte
Erwtensoep en Chinese tomatensoep
Wist U dat er ook de op dagen dat ik niet
open ben gewoon gebak kunt bestellen.
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Lijn B
1 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
2 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
3 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
4 Mien Verhoeven & Mien Vissers
5 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
6 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
7 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
8 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
9 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
10 Sjan Kanters & Tonny Rijkers

59,38
57,40
54,69
52,60
51,98
50,73
46,88
46,56
44,90
44,27

11 Ad Koevoets & Riet Koevoets

40,63

BILJARTEN
KBO competitie 19 okt. 2015 Mariahout – Zijtaart
Piet v. Lierop
49 68 - Cor v. Zutphen
64
Tiny v. Leuken
43 76 - Wim v.d. Sanden 47
Adr.v.d.Heuvel
33 35 - Mies Gibbels
40
Martien v.d. Broek 23 17 - Frans v. Leuken 38
Gerrit Beniers
20 20 - Rien v. Tiel
27
Bert Vialle
18 13 - Cor Coppens
21
Piet Verberk
17 18 - Jan v. Uden
19
Kees Eleveld
16 21 - Jan Rijkers
17

84
64
45
27
41
12
9
15

KBO Biljartcompetitie onderling 15 okt. 2015
Willy v.d.Berkmortel 25 42 - Tonn Verbruggen
Wim v.d.Sanden
45 57 - Cor v.Zutphen
Johan v.Zutphen
17 19 - Rien v.Tiel
Jan v.d.Oever
17 25 - Tonnie v.Uden
Wim Kremers
25 33 - Cor Coppens
Mies Gibbels
39 42 - Frans v.Leuken
Frans v.d.Broek
21 17 - Johan v.Zutphen
Piet v.d.Hurk
38 35 - Jan Rijkers
Chris v.Helvoirt
19 18 - Jan de Wit

16
58
23
38
22
43
14
12
24

23
61
29
31
22
42
17
16
28

Jan v.Uden
Tonnie v.Uden
Rien v.Tiel

17 16
31 16
29 23
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- Rien Kemps
- Frans v.d.Broek
- Cor Coppens

33 28
21 9
22 14

Aan de E, F, ME en MINI pupillen en
leeftijdsgenootjes
Hallo voetballers en voetbalsters,
Ook dit jaar organiseren we bij
VOW een spelletjesmiddag voor E, F,
ME,
MINI pupillen en leeftijdsgenootjes. Ook de niet-leden van
5 tot en met 10 jaar en die zin hebben om mee te doen zijn
welkom op deze dag!
De woensdag in de herfstvakantie valt dit jaar op 28
oktober. Jullie worden om 13.15 uur verwacht, zodat we
om 13.30 uur kunnen starten. De middag eindigt om
17.00 uur.
Het thema van de spelletjesmiddag is dit jaar RESPECT!
Natuurlijk worden jullie tussen de spelletjes door
getrakteerd op een glaasje drinken en een lekker stuk fruit,
zodat jullie géén honger en dorst hoeven te hebben. Voor de
winnaars van deze dag zijn er leuke prijzen te winnen. Trek
een outfit aan die lekker zit en waarin je goed kunt
bewegen.
Jullie kunnen je opgeven voor deze middag door vóór
23 oktober een mailtje te sturen naar Rowan van
Zutphen (rowan.vanzutphen@hotmail.nl) met
vermelding van je naam en eventueel het elftal waarin je
speelt.
Tot dan!
Groeten,
Rowan van Zutphen
Jeugdactiviteiten VOW Zijtaart
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VOW E2
VOW F1
VOW F2
NWC MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
VOW MF1
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Unitas '59 E3
RKVV Keldonk E1G
Gemert F5
DVG F3
VOW MB1
Ravenstein/SDDL MC1
HVCH MD2
Nooit Gedacht ME1
Heeswijk F2 0 – 1

1 - 16
0 - 15
2-9
0-1
1-4
3-0
9-1
2-2

VOW Veteranen 17 okt. 2015
UDI '19

VOW Veteranen

5–2

VOW Senioren 18 okt. 2015
RKGSV 1
Blauw Geel'38/JUMBO 5
VOW H3
Erp 7
VOW VR1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 25 oktober, sluitingsrit, 40-50 km, vertrek
9.30 uur.
Dames: zondag 25 oktober, sluitingsrit, 40-50 km, vertrek
9.30 uur.

VOW Senioren donderdag 22 okt. 2015
20:00u Festilent 1
VOW H1
VOW Veteranen zaterdag 24 okt. 2015
16:30u VOW Veteranen
SCMH
VOW Senioren zondag 25 okt. 2015
10:00u
10:00u

Schijndel/DE WIT 5
VOW VR1

VOW H2
Heeswijk VR1

VOW Jeugd zaterdag 24 okt 2015 Herfsttoernooi
bij VOW teams aanwezig zijn om 13.30 uur aanvang
14.00 uur de teams:zijn A1 - B1 - C1 - C2 - D1 MA1 - MB1 - MC1 - en MD1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 17 okt 2015
VOW A1
Sparta'25 A2
VOW B1
Blauw Geel'38/JUMBO B5
VOW C1
Rhode C3
Rhode C4
VOW C2
VOW D1
Ollandia D1G

4-0
1-5
1-4
10 - 0
0-2

VOW H1
VOW H2
Sparta'25 7
VOW H4
Mierlo Hout VR1

1-1
0-3
1-7
3-2
1-4

Ruitersport Zijtaart - Ponyruiters
blijven scoren!
De tweede selectiewedstrijd voor de ponyruiters heeft
afgelopen weekend plaatsgevonden. Shirly van Dijk neemt
de leiding in het algemeen klassement dankzij een knappe
overwinning met haar pony Coralino CP. Ook Nikki van
den Hoogen blijft hoog in de ranglijst, aangezien ze
wederom in de top 3 belandde.
In Nistelrode won Kimberly van der Sanden het CM
dankzij twee foutloze rondes en de snelste tijd. Nikki van
den Hoogen bleef met Cocktail ook twee keer foutloos en
behaalde een 5de prijs.
De Zijtaartse ruiters zijn goed op dreef. Op naar de
volgende selectie!
De behaalde resultaten
Uden - dressuur pony’s
Pl.
Pnt.
Klasse DE-B
Shirly van Dijk
Coralino CP 1de
198
Klasse D-L1
207
Nikki van den Hoogen Cocktail
3de
Nistelrode - Springen pony’s
Klasse DB
Nikki van den Hoogen Cocktail
5de 2x foutloos
Klasse CM
Kimberly van der Sanden Yellow Suprise 1ste 2x foutloos
Klasse DM
Kimberly van der Sanden
Starlight
1 balk
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makkelijke middag zou gaan worden.
Het fysiek sterke RKGSV wist VOW
enkele keren in verlegenheid te
brengen en dat leverde enkele kansen
op voor de groen witten. Ook VOW
creëerde enkele mogelijkheden, maar
de echte overtuiging ontbrak in de
afronding. Waar iedereen tevreden
zou zijn met een 0-0 ruststand, was
het RKGSV dat profiteerde van een
misverstand in de defensie van VOW.
1-0.
Bart vd Oever was nog het dichts bij
de gelijkmaker, zijn schot belandde in
de handen van de keeper.
Rust
Na een donder speech van trainer Jordy van Boxtel (the
Vrouwen 1 van VOW heeft het initiatief genomen om deel
special one), startte VOW als herboren. De ploeg begon fel,
te nemen aan De Leukste Amateurclub van Nederland.
waar het de 1e helft enigszins aan ontbrak. De echte wil om
Afgelopen week was het de beurt aan de eerste
te winnen. Na een wissel van VOW, Bart vd Oever ging
weekopdracht: "Leg jullie ultieme juichmoment vast op de
eruit voor de Messi van Soffelt (Bart vd Laar), probeerde
training of in een wedstrijd." Met de inzending hebben
VOW toch meer fysiek en voetballend vermogen er voorin
VOW vrouwen 1 de derde plaats bereikt!!!!
bij te brengen. Dat resulteerde in de verdiende gelijkmaker.
Een aanval over de rechtse kant was de afvallende bal voor
Er zijn in totaal vier weekopdrachten en elke keer zijn er
de man die het legendarisch rugnummer 7 droeg. Ronald
drie prijzen te vergeven. De eerste plaats gaat direct door
van Eert bam een schot in de lange hoek 1-1.
naar de finale waarin €20.000,- te verdienen is.
Na de gelijkmaker rook VOW meer en ging op jacht naar
de 1-2, maar die bleef uit en misschien ook wel terecht.
De prijs die we met weekopdracht 1 binnen gehaald hebben
Waar de scheidsrechter veel toeliet qua het fysieke spel van
is: Een ING voetbalpakket incl. nieuwe ballen, hesjes,
de ploegen die nog ongeslagen waren en bleven.
pionnen en een crowdfundingtool!
Uiteindelijk een resultaat waar beide teams mee konden
leven.
De video is terug te zien via:
Ook de mensen uit Zijtaart die de ploeg weer kwamen
https://youtu.be/gAXD2pesujc
ondersteunen heel erg bedankt namen heren 1.
Moi gewist!
RKGSV houdt VOW op een punt.
® Jeroen Bosch
Vandaag op bezoek
bij het nog
ongeslagen RKGSV.
Op papier een lastige
uitwedstrijd, wat in
de praktijk ook bleek.
VOW begon zonder
one touch Vd Laar,
met veel vertrouwen
in Gerwen. Vanaf de
aftrap bleek duidelijk
dat dit geen
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Voortzetting koffieproject
Ondanks dat we de laatste tijd wat
minder van ons hebben laten
horen, is de inzameling van koffie
gewoon doorgegaan. Begrijpelijk
is de hoeveelheid ingezamelde
koffie daardoor iets teruggelopen.
Toch zijn er steeds mensen
geweest die koffie hebben afgegeven. Heel hartelijk
bedankt daarvoor.
Ondanks dat het kabinet ons doet geloven dat we uit het dal
van de economische crisis aan het kruipen zijn, zijn er nog
(te) veel mensen die onder de armoedegrens leven en van
een paar tientjes per week rond moeten komen. Deze
mensen zijn vaak afhankelijk van extra ruggensteun door de
Voedselbank. Koffie is voor de Voedselbank nog steeds een
te schaars product. Via de koffiebedrijven en supermarkten
komt er te weinig koffie binnen. Daarom gaan de
vrijwilligers van het Damiaancentrum door met het
inzamelen van koffie. Wij roepen u hierbij op om ons
daarbij te helpen
De inzamelpunten in Eerde bij Annie van Geffen- van der
Meijden, Valkenbergstraat 4 en in Zijtaart bij Piet van den
Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5B blijven beschikbaar voor
het afgeven van koffie.
Alle ingezamelde koffie komt voor 100% bij de
Voedselbank terecht.
Het Damiaancentrum stelt zich ten doel mensen een plek te
bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en elkaar
te inspireren om er te zijn voor een ander. In de voetsporen
van Damiaan, die zijn leven gaf voor de mensen die leden
aan lepra in Molokai, zijn de activiteiten van het
Damiaancentrum gericht op kansarme en kwetsbare
mensen. Meer informatie over de achtergrond van het
Damiaancentrum Nederland en over andere projecten kunt
u vinden op www.damiaancentrum.nl. Mocht uw interesse
gewekt zijn, dan ben ik graag bereid nadere toelichting te
verschaffen.
Wij rekenen op uw medewerking.
Namens Damiaancentrum Nederland,
Piet van den Tillaart.

Die kinderen van haar….. pfff ik krijg geen poot aan de
grond
Stiefvader belde mij op met bovenstaande kreet. Hij had
zelf nooit kinderen gehad, maar toen hij haar leerde kennen,
besefte hij wel dat zijn leven zou veranderen, omdat haar
kinderen vooral bij hen zouden wonen. De vader van de
kinderen deed niet mee in de opvoeding (geen alimentatie
en slechts 2-3 keer per jaar contact tussen kinderen en
vader). Wel had de natuurlijke vader tegen de kinderen
gezegd: je hoeft niet naar de vriend van je moeder te
luisteren…. Hij heeft niks over jullie te vertellen. Yoran (17
jaar) had hem een keer voor de voeten gegooid: “jij bent
mijn vader niet, ik heb met jou niks te maken….”. Het was
een klap in het gezicht. Hij had deze jongen zó vaak
geholpen met allerlei problemen. Nu was het genoeg. Ook
Ilse (14 jaar) was heel wisselend. Soms gedroeg ze zich
ronduit verleidelijk tegen stiefvader, maar andere
momenten schold ze hem uit! En dan was er nog de
tweeling van 11 jaar. Hoewel dat lange tijd redelijk goed
was gegaan, begonnen die de scheldpartijen van Ilse over te
nemen. Hij had zich het leven toch wat anders voorgesteld.
In de 4 jaar dat hij nu hun stiefvader was, had hij zich vaak
afgevraagd wat nu de meerwaarde was van het
samenwonen. De kinderen kostten hem handenvol geld, en
zijn vriendin nam de kinderen steeds tegen hem in
bescherming. Soms gaf ze later wel toe dat hij misschien
wel gelijk had, maar op de momenten dat zoiets speelde
koos ze altijd weer partij voor de kinderen.Hij was het zat,
en wilde nog één poging wagen. Daarom schakelde hij mijn
hulp in. Nu gaat het een stuk beter, hoewel niet al het
lastige gedrag is opgelost. En het heeft nog maar 2
gesprekken gekost. Er zullen nog wel 2 gesprekken komen,
maar dan zal het echt een stuk beter gaan, daarvan ben ik
overtuigd.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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de Heks en misschien vinden we haar kookpot nog wel?
Iedereen tussen 8 en 12 jaar mag meedoen. Misschien
durven jullie (groot)ouders ook wel mee. Vergeet niet
Van 8 tot en met 16 oktober werd bij De Stapperij in
stevige stappers aan te doen en een flinke dosis energie mee
Veghel dagelijks, door 66 deelnemers, gespeeld om de titel te brengen.
Veghels Kampioen Libre 2015.
Het is Halloween, dus je mag ook verkleed komen.
Op vrijdagavond 16 We vertrekken per auto vanaf Stadshuisplein Veghel om
oktober werden de
13.30 uur. Bij voorkeur aanmelden bij Ardie van der Steen,
beslissende
IVN natuurgids; ardievandersteen@gmail.com.
finalepartijen
De speurtocht is te downloaden van de IVN Veghel
gespeeld voor de 4 website.
klassen en de
allesbeslissende
finalepartijen.
Kampioen A-klasse
werd Ad
Verbruggen (130
Bij jongerencentrum De Kluis aan de Noordkade in
caramboles), in de
Veghel komen iedere woensdag meiden bij elkaar in een
B-klasse Martien
eigen meidenruimte om gezamenlijk leuke dingen te
Verbruggen (85
doen. In de middag is er een meidengroep voor meiden
caramboles), in de C-klasse Piet Vissers (44 caramboles) en uit groep 7, 8 en de brugklas en in de avond is er een
tenslotte in de D-klasse Toon van Houtum (31 caramboles. groep voor meiden van 13 t/m 18 jaar.
De finalepartij ging tussen nieuwkomer Toon van Houtum, Het jongerenwerk van Stichting Vivaan organiseert
die in de halve finale Martien Verbruggen had verslagen en wekelijks bijeenkomsten, onder deskundige begeleiding,
Piet Vissers, die te sterk was voor Ad verbruggen in de
voor meiden tussen de 12 en de 18 jaar en sinds kort ook
halve finale. Het werd een mooie finalepartij met een gelijk meiden uit groep 7, 8 en de brugklas in Veghel. Tijdens
opgaande strijd en een sterke eindsprint van beide spelers.
deze bijeenkomsten doen ze leuke activiteiten als: sieraden
In de 26e beurt maakte Toon van Houtum zijn beslissende
maken, spelletjes, film kijken, gezellig kletsen, diverse
31e carambole. Piet Vissers had nog een verlenging kunnen cursussen en nog veel meer. Activiteiten worden samen met
afdwingen als hij in de nabeurt nog één carambole had
de meidengroep bedacht en er wordt gewerkt met het
gemaakt. Helaas voor Piet ging het net mis. Toon van
programma Super Woman. De meidengroep heeft binnen
Houtum zal in augustus 2016 Veghel vertegenwoordigen
het jongerencentrum een eigen ruimte. Vivaan zoekt nog
voor de strijd om de supercup.
enthousiaste meiden die het leuk vinden om verschillende
Biljartvereniging Krijt Op Tijd mag terugzien op een zeer
activiteiten te doen en te bedenken. Tevens leer je
geslaagd libre kampioenschap en is al weer bezig met de
makkelijk leeftijdsgenootjes kennen!
opzet van het driebandenkampioenschap dat op 30
Dus: ben jij een meisje, zit je in groep 7, 8 of de brugklas of
november a.s. zal starten.
ben je 13 t/m 18 jaar en heb je zin om leuke activiteiten te

Debutant Toon van Houtum
Veghelse Kampioen Libre

Enthousiaste meiden gezocht voor
de meidengroep op woensdag

doen met andere meiden en leeftijdsgenootjes te leren
kennen? Loop dan een keer binnen bij De Kluis, NCB-laan
Halloween speurtocht Mie de Heks 52 in Veghel. Voor de meiden uit groep 7, 8 en de brugklas
is dit woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 en voor de
(kinderactiviteit)
meiden van 13 t/m 18 is dit in de avond van 19.00 tot 21.00
Halloween Speurtocht in t Lijnt.
uur. Heb je nog vragen? Voor info en inschrijvingen kun je
Zaterdag 31 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseert
contact op nemen met Mieke Volk-Pepers, jongerenwerk
IVN Veghel een spannende speurtocht in de Lijntse bossen
Stichting Vivaan via mieke.pepers@vivaan.nl of 06 - 143
bij Keldonk. Heel vroeger woonde hier een bijzonder
424 35.
vrouwtje. Wie gaat er mee op zoek naar de sporen van Mie
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Lampion maken
vrijdagmiddag 30 oktober
Speciaal voor alle kinderen die geen lid zijn van Jong
Nederland organiseren wij op vrijdag 30 oktober van 14:30
uur tot 16:00 uur een knutselmiddag. Dan mogen al deze
kinderen in ons clubhuis een lampion komen maken (gratis
deelname). Voor ouders staat er die middag koffie en thee
klaar. Als je niet kunt komen, mag je natuurlijk ook thuis
een lampion maken van een oud melkpak of een ander
creatief idee en daarmee deelnemen aan de
lampionnenoptocht. De jongste leden van Jong Nederland
maken tijdens hun clubbijeenkomsten al een lampion.

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 30 oktober
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Zijtaart. De wedstrijddag stond voor onze meiden
voornamelijk in het teken om het aantal punten te kunnen
behalen voor een deelname aan de Brabantse
Kampioenschappen.
De meiden van de D-, C en B-groep deden hieraan mee en
Yentle van den Biggelaar deed ook mee met een solo
optreden.
In de afgelopen periode is er hard getraind onder leiding
van onze enthousiaste instructrices met het streven weer
een topprestatie neer te zetten. Voor de D-groep was het
voor veel meisjes de eerste keer dat ze aan een wedstrijd
deelnamen. Extra spannend dus, maar ze deden het erg
goed. Ze kwamen maar 2 punten te kort voor een ticket
voor de Brabantse Kampioenschappen! Ook bij de C-groep
verliep het optreden op rolletjes. Ze behaalden maar liefst 7
punten meer dan tijdens de vorige wedstrijd. Als laatste
mocht de B-groep de wedstrijdvloer betreden en ook zij
lieten een mooi optreden zien. De behaalde aantal punten
hebben er in geresulteerd dat de B-groep mee gaat doen aan
de Brabantse kampioenschappen in het weekend van 7 en 8
november te Waalwijk.
In datzelfde weekend zal ook de totale bezetting van fanfare
St. Cecilia in touw zijn. Naast de Brabantse
Kampioenschappen voor onze Majoretten in Waalwijk zal
dan ook in Erp het Jumbo Muziekfestival (JMF)
plaatsvinden. De slagwerkgroep en de fanfare zullen daar
aan deelnemen. Via deze weg wensen we alle geledingen
van fanfare St. Cecilia veel succes met de voorbereidingen.

Vrijdag 30 oktober houdt Jong Nederland Zijtaart haar
jaarlijkse
Namens het bestuur van fanfare St. Cecilia.
lampionnenoptocht.
Deze tocht is voor
zowel leden als nietleden, alle kinderen van
0 jaar tot en met groep
8 mogen meedoen. Het is gewenst dat je ouders meelopen.
We verzamelen om 18:30 uur bij ons clubhuis Bij JoNZ aan
de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met z’n allen in een
verlichte tocht door Zijtaart. Bij terugkeer is er voor
iedereen warme chocomel en peperkoek. We hopen dat
Binnenkort komen de leden van
jullie allemaal komen en dat we mooi weer hebben. Hoe
carnavalsvereniging De Reigers
meer lichtjes, hoe meer vreugd!
weer met loten bij u aan de deur
voor de loterij, welke gehouden
Groetjes
wordt tijdens het 11-11 bal op
vrijdag 13 november a.s.
Jong Nederland Zijtaart
Met de opbrengst van deze loterij
kunnen we weer een aantal
carnavaleske activiteiten
organiseren voor Zijtaart.
De loten zijn te koop voor € 1,00
per stuk. De te winnen prijzen zijn
o.a. geldbedragen van € 188,00
(hoofdprijs), € 133,00 en € 77,00. Daarnaast nog tal van
andere leuke prijzen.

Loterij 11-11 bal
CV De Reigers

Majorettenwedstrijd heeft geleid tot
een prima resultaat

Alvast bedankt voor het kopen van loten!
En graag tot ziens op ons 11 11 bal op vrijdag 13 november
a.s.!

Zondag 18 oktober heeft de wedstrijd voor majoretten in
sporthal De Streepen te St. Oedenrode plaatsgevonden.
Carnavalsvereniging De Reigers
Deze dag werd op verzoek van de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen georganiseerd door fanfare St. Cecilia
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van
Zijtaart’ op 2 en 3 januari 2016. Het team dat we
inschrijven voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Een team bestaat uit minimaal 8 spelers.
• Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
• In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
Men kan van 24 oktober tot 24 november 2015 inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt
€24,- per team en moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig
ingevuld in bij Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, Zijtaart of mail naar
de24uurvanzijtaart@gmail.com en stort het bedrag op rekeningnummer:
NL52RABO0160890497 t.n.v. De 24 uur van Zijtaart + teamnaam.
Je deelname is pas definitief als het geld is overgemaakt.

Teamnaam:
Team
Captain:

Naam:

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
leeftijd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
De prijsuitreiking is op zaterdag 23 januari 2016 in zaal Kleijngeld.
Aanvang 20:00 uur.

