Een druk en succesvol weekend voor Fanfare St. Cecilia
In het weekend van 7 en 8 november hebben op zaterdag de slagwerkgroep en op zondag
de fanfare opgetreden bij het jaarlijkse kringfestival, beter bekend als Jumbo Muziek
Festival. Dit evenement werd dit jaar gehouden in Sport en Ontmoetingscentrum Ter Aa in
Erp.
Bij het Jumbo Muziek Festival wordt, zowel bij de slagwerkgroepen, als bij de HaFa’s
(harmonie en fanfare) de Albert van Zutphen wisseltrofee uitgereikt aan de best spelende
muziekgroep.
Ondertussen deden de majorettes mee bij de Brabantse kampioenschappen in Waalwijk.
De slagwerkgroep heeft met 10 leden, onder leiding van Henk Schellekens , drie
ingestudeerde nummers gespeeld. De slagwerkgroep kwam uit in de derde divisie en zij
brachten hun nummers sterk en goed. In de prijsuitreiking ging Boekel hen, in hun groep,
voor. De Albert van Zutphen wisselbokaal ging naar de slagwerkgroep uit Lieshout.
De majorette B hebben zilver gehaald met 68,4 punten bij de Brabantse kampioenschappen.
De hele groep heeft hard gewerkt om deze mooie prestatie neer te zetten. Op 18 december
gaan ze meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen. Wij wensen hen veel succes met
de voorbereidingen.
De fanfare heeft onder leiding van Albert John van der Vorst na vele repetities een mooie
tweede plaats gehaald met maar liefst 83,5 punten. In feite goed voor een eerste prijs,
indien dit een concours geweest was. Samen met zangeres Tamara een zeer indrukwekkend
concert en zij werden door het publiek met een staande ovatie beloond. De jury
beoordeelde de fanfare voor techniek maar liefst op een 9. In de beschrijving werd de
fanfare beschreven als een korps met veel potentie. Ook vandaag ging Lieshout met de
Albert van Zutphen bokaal aan de haal.
Een spannend mooi muzikaal weekend is succesvol en met veel voldoening afgesloten voor
de fanfare St. Cecilia als geheel.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers; Piet en Cisca
van Lankvelt-Aalders en overl.familieleden.
Parochievergadering voor Zijtaart en Eerde 18 november om 20.00 uur
in Het Klooster in Zijtaart:
Onder het motto `Samen werken/samen kerken` organiseert het bestuur van de
H.Franciscusparochie van Veghel drie openbare bijeenkomsten
over de toekomst van deze parochie in het algemeen en de
daarbij behorende negen geloofsgemeenschappen in het bijzonder.
Het bestuur van de parochie hoopt, dat betrokken parochianen mee
willen denken. Uiteraard binnen de kaders die het Bisdom
`s-Hertogenbosch stelt. Op deze avonden zal de noodzaak om
tot aanpassingen te komen onderbouwd worden, vervolgens
zullen ze met de aanwezigen in gesprek gaan over mogelijke
aanpassingen voor de toekomst.
Iedereen die zich hierbij betrokken voelt,
is van harte welkom.
Werkgroep Onder De Toren Zijtaart en Eerde
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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.

DOORGAAN IS ECHT WEL DE
MOEITE WAARD !!
Eerste reactie van de Dorpsraad op de Openbare
vergadering.
In de openbare vergadering van afgelopen woensdag 4
november heeft een overgrote meerderheid van de 110
bezoekers te kennen gegeven akkoord te gaan met de
voortgang van acties tegen de dreigende omleiding N279.
Deze steun in de rug voor zowel de Dorpsraad als voor de
werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” is de basis
om fors tegengas te blijven te geven aan gemeente en
provincie om te bereiken dat de omleiding er niet komt
zoals die nu in de plannen van de provincie is opgenomen.
Het ingenomen standpunt om het maximaal mogelijke te
ondernemen om de plannen van tafel te vegen, blijft voorop
staan. Het was duidelijk dat de argumenten en
uitgangspunten van de werkgroep “Geen omleiding N279”
in samenwerking met de dorpsraad volledig werden
ondersteund door de inwoners van Zijtaart. Vooral de grote
twijfels rondom nut en noodzaak van de geplande
omleiding, de onlogische route die dan gevolgd moet gaan
worden en het verknoeien van gemeenschapsgeld bepalen
mede het standpunt vanuit Zijtaart om de omleiding niet te
accepteren. Daarnaast staat het behoud van de leefbaarheid
in en rondom het dorp hoog in het vaandel. In de lange
termijnvisie spelen het behoud van de basisschool en van
het actieve verenigingsleven in Zijtaart een grote rol.
De afgelopen jaren heeft de Zijtaartse gemeenschap al veel
van de natuurlijke en landelijke omgeving moeten
inleveren.
Bedrijventerrein Doornhoek heeft met zich meegebracht,
dat voormalige buurtschappen zoals De Kampen, gedeelte
Biezendijk en gedeelte Doornhoek zijn verdwenen. Sinds
anderhalf jaar is buurtschap De Kempkens ook volledig van
de kaart geveegd vanwege de plannen van bedrijventerrein
Foodpark Veghel. Al deze veranderingen zijn forse
ingrepen op de directe omgeving van Zijtaart. Indien het
geplande traject voor de omleiding N279 er nog bij zou
komen, dan gaan er weer enkele buurtschappen
(Biezendijk, Corsica, gedeelte Doornhoek) van de kaart.
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Dat is absoluut niet meer te accepteren door de inwoners
van ons dorp en daarom zullen we ons strijdbaar opstellen
tegen de genoemde plannen. De omleiding is niet nodig,
want de huidige route van de N279 rechtdoor langs het
kanaal in Veghel richting Helmond is al vele jaren
toereikend.
Afgelopen vrijdag gaf Christophe van der Maat
(provinciebestuurder) in een verslag op Omroep Brabant
aan, dat in het gesprek met minister Schultz Van Hagen
(donderdag 5 nov. jl.) is gebleken dat de minister voorrang
wil geven aan de verbreding van de A58 (aanvang
werkzaamheden in 2020) en dat daarna de verbetering van
de A67 wordt aangepakt. Beide trajecten moeten in 2024
klaar zijn. In het genoemde verslag werd er geen melding
gemaakt van de N279. Hieruit valt de concluderen, dat er
meer tijd voor ons zal ontstaan om de minister tijdig en
regelmatig op de hoogte te brengen van onze concrete
aandachtspunten in het belang van het behoud van de
leefbaarheid in en rondom ons dorp. Daarom is het zeker
zinvol een nieuwe MKBA te laten uitvoeren. Daarvoor
wordt uw medewerking gevraagd; de raamposter geeft aan
wat je daarvoor kunt doen. Doorgaan is echt wel de moeite
waard, want het is nog zeker geen gelopen race! Er doen
zich zeker nog kansen voor om vanuit Zijtaart aan de
overheid duidelijk kenbaar te maken, dat de plannen voor
de omleiding N279 een zeer onlogische situatie is waarbij
stevig met gemeenschapsgeld wordt geknoeid! Zijtaart
gooit de handdoek beslist niet in de ring, maar stelt zich
strijdvaardig op!
Tot zover de eerste reactie op de openbare vergadering van
vorige week, waarbij we ons nu alleen op het hoofdthema
hebben gericht. Deze week stellen wij het volledige verslag
van de openbare bijeenkomst vast, dat volgende week
wordt gepubliceerd in de editie van Zijtaarts belang.
We besluiten dit artikel met een verdiend compliment aan
alle bezoekers voor de grote opkomst en belangstelling en
vooral ook voor de wijze waarop we naar elkaar hebben
geluisterd en meningen en standpunten naar voren hebben
gebracht!
Dorpsraad Zijtaart
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Stem bij de Rabobank Clubkas
Campagne op de Zijtaartse
Verenigingen !
Iedereen die lid is van de Rabobank heeft intussen een
stembiljet ontvangen van de Rabobank Clubkas
Campagne. Wij vragen aan iedereen om met de 5
stemmen die je mag uitbrengen je steun te betuigen
aan de vereniging die jij een warm hart toedraagt. Elke
stem is geld waard en iedere vereniging heeft een goed
doel om dat goed te besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen
door tot en met 12 november via internet te stemmen
met uw stempas.
Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet? Vraag
familie, vrienden of kennissen om hulp en laat uw
bijdrage aan ons niet verloren gaan.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november:
Elk jaar weer opnieuw laait de discussie op
onzekerheid in Zijtaart ten top
Wie er prins zal worden: Eric, Bas, Teun, Henri of Rik
Eén ding is zeker, bij mij koop je de lekkerste mik
Voor de prins is het wel heel fijn
voor de lekkerste eitjes en brood moet je bij Hetty’s
Dorpswinkel zijn
Je kunt het alvast bij mij bestellen
Ik zal het echt tegen niemand vertellen
Succes vrijdag allemaal
Ik hoor zaterdag wel weer jullie verhaal

Aanbiedingen:
Schnitzel gepaneerd of ongepaneerd
500 gram € 6,95
Kipfilet
5 halen 4 betalen

pagina 3

De deelnemers
In 2015 hebben zich 12 Zijtaartse verenigingen
aangemeld waarop u kunt stemmen:
• Carnavalsvereniging De Reigers – Invulling
jeugdmiddag en / of avond voor ouderen
• Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart
(EHBO) – AED-apparaat voor het
buitengebied
• Evenementen Groep Zijtaart – Aanschaf
diverse materialen voor de kindervakantieweek
• Fanfare St. Cecilia - Instrumentarium voor
onze jeugdleden om thuis te oefenen
• Jong Nederland Zijtaart - De organisatie van
activiteiten die voor alle jeugd in Zijtaart vrij
toegankelijk zijn, zoals het dorpsspel, de
openingsdag en Zijtaart Biedt Meer
• Ruitersport Zijtaart – Nieuwe eb- en
vloedbodem in de rijhal in verband met stof
en veiligheid van de paarden
• Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf van
een AED voor het tennispark
• Tourclub Straal Open – Festiviteiten
jubileumweekend voor leden en alle
inwoners van Zijtaart
• Vivace – Aanschaf van standaarden,
instrumenten, mappen en muziek
• WTC Zijtaart – Organisatie Fietscross
• Zijtaartse Toneelvereniging – Aanschaf
van licht en materialen voor tijdens de
toneeluitvoeringen
• ZOV Zijtaart Biedt Meer – Organisatie
braderie Zijtaart Biedt Meer

Bedankt voor uw stem !
Namens de deelnemende verenigingen

Bouwplaats gezocht voor
Groep 8 in Zijtaart
De kinderen van groep 8 willen graag meedoen met
de carnavalsoptocht en jullie verrassen met een
mooie creatie. Hiervoor zijn zij op zoek naar een
locatie om te kunnen bouwen.
Wie heeft er een ruimte beschikbaar waar de jongens
en meiden onder begeleiding van ouders in groepjes
hun creatie kunnen maken?
Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Petra van Gorkum, tel (06) 577 005 11
of Anne-Marie van Dinter, tel (06) 109 771 38.
Alvast hartelijk dank namens
de kinderen van groep 8
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KBO Afdeling Zijtaart met speciale
najaarsvergadering
Begin oktober heeft de KBO Afdeling Zijtaart haar 50 jarig
jubileum gevierd, een feest voor en door de eigen leden.
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AGENDA
maandag

16 november 13.30 uur

NAJAARSVERGADERING
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag

17 november 09.30 uur Seniorenkoor
17 november 12.00 uur Eetpunt
17 november 13.00 uur Vrij biljarten
17 november 14.00 uur Line dansen
18 november 13.30uur Keezen
19 november 09.00 uur Wandelen
19 november 12.00 uur Eetpunt
19 november 13.00 uur Competitie biljarten
19 november 13.30 uur Kaarten
20 november 13.30 uur Bridgen

KBO Kaarten
Vanwege het jubileumfeest is er in de ledenlijsten gedoken
om te zien of er jubilea van bv 25 jaar lidmaatschap zijn.
Die waren er wel degelijk, maar de papieren versies van de
ledenlijsten waren of onvolledig of klopten onderling niet
met de door de KBO Brabant gehanteerde lijsten. Het
bestuur was er niet in geslaagd om tijdig die verschillen er
uit te halen en men wilde persé zorgen dat het zorgvuldig
moest gebeuren, dus heeft men besloten te wachten. Het
bestuur beloofde alles in het werk te stellen om tijdens de
najaarsvergadering in november alles op
orde te hebben en dan de jubilarissen te
huldigen, dat zou dan weer een feestelijk
moment zijn.
Onze inspanningen zijn beloond: op
maandag 16 november tijdens de
najaarsvergadering zullen we maar liefst
KBO Zijtaart
13 personen huldigen.

Uitslagen van 2 november.
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden
2. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Karel Bekkers.
Uitslagen van 5 november.
Jokeren:
1. Riek v.Sleuwen
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Mieke v. Boxmeer en
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Martien v. Zutphen
Loterij:
Lenie Henst

Uitslagen van 9 november:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Nu, een maand later, zijn inmiddels ook de foto’s van ons
Rikken:
1.
Jan v.Zutphen
50-jarig jubileum klaar en deze zullen na afloop van de
2. Piet v.d.Hurk
najaarsvergadering getoond worden op het grote scherm in
3. Karel Bekkers
de Ontmoetingszaal. Dit moet je gezien hebben, het is zeker
Poedelprijs:
Tonny Rijkers
de moeite waard. Vandaar deze extra oproep om zeker
Loterij:
Henk
v.d.Linden
aanwezig te zijn.
Wanneer: maandag 16 november 2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur

97 pnt.
91 pnt.
78 pnt.
67 pnt.
- 35 pnt.

99 pnt.
83 pnt.
30 pnt.
- 18 pnt.

117 pnt.
185 pnt.
50 pnt.
34 pnt.
20 pnt.
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BILJARTEN KBO
Nederlaag toernooi Aarle Rixtel - Zijtaart 5 nov 2015
Marinus 52
52 - Cor v.Zutphen
91
53
Ferry
37
30 - Wim v.d.Sanden
67
67
Piet
35
30 - Frans v.Leuken
63
63
Bertus
27
23 - Rien v.Tiel
42
42
Cor
17
12 - Cor Coppens
30
30
Ria
15
15 - Jan Rijkers
24
22
Senioren Biljartcompetitie regionaal Zijtaart – Nuenen
9 nov 2015
Cor v.Zutphen 64 62 - Sjef Teunisse
47 45
Toon Opsteen 34 31 - Peter v.Leest
36 22
Tonnie v.Uden 31 12 - Jan Migchels
36 20
Rien v.Tiel
27 40 - Noud Leenders
24 7
Cor Coppens 21 15 - Ton Konings
26 30
Jan v.d.Oever 19 10 - Maarten Saarloos 18 12
Jan v.Uden
19 27 - Marinus Renders
20 20
Jan Rijkers
17 21 - Dorus Janssen
17 14
KBO Onderling 5 nov 2015
Rien v.Tiel
29 50
Frans v.d.Broek
21 30
Willy v.d.Berkmortel 25 33
Willy v.d.Berkmortel 25 31
Piet v.d.Hurk
38 42
Tonn Verbruggen
23 24
Tonnie v.Uden
31 32
Tonn Verbruggen
23 23
Jan v.Uden
17 16
Wim Kremers
25 21
Jan v.d.Oever
17 14
Rien Kemps
33 23

-

Jan v.d.Oever
Jan Rijkers
Chris v.Helvoirt
Toon Cissen
Toon Opsteen
Johan v.Zutphen
Toon Cissen
Gerard Oppers
Jan de Wit
Toon Opsteen
Frans v.d.Broek
Jan Rijkers

Senioren Biljartcompetitie
Beek en Donk - Zijtaart 5 nov 2015
Henk v.d.Bergh
59 73 - Cor v.Zutphen
Ad de Koning
43 31 - Wim v.d.Sanden
Gerrit v.Osch
41 28 - Mies Gibbels
Huub Biemans
34 28 - Frans v.Leuken
Cor v.d.Berg
30 35 - Tonnie v.Uden
Harrie Poulisse
26 34 - Jan de Wit
Theo v.Rossum
23 31 - Rien v.Tiel
Theo Verheijen
15 15 - Chris v.Helvoirt

17
16
19
70
34
17
70
12
28
34
21
16

64
47
40
38
31
28
27
24

24
15
11
62
27
16
54
10
20
26
9
9

77
15
68
51
31
28
23
17

BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 3 nov 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
6 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
7 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
9 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
12 Cor v.d. Berg & Cor Mollen

62,08
60,42
55,83
54,17
52,50
52,08
50,00
49,58
46,67
43,33
37,08
36,25
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Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
65,00
2 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
63,50
3 Henk v.d. Linden & Maria Rijken
60,00
4 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 55,83
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
53,33
6 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
52,08
7 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
47,92
8 Lilian Harbers & Rob Harbers
46,00
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
45,50
10 Hein de Wit & Jo de Wit
44,50
(11) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
40,00
(11) Anneke Jans & Maria Pepers
40,00
13 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
36,25
KBO Zijtaart 6 nov 2015
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
3 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
6 Theo van Dijk & Toos van Dijk
7 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
8 Bert Kanters & Diny Kanters
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
10 Cees v. Hout & Riet v. Hout
11 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
12 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
13 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
14 Toon v. Creij & Wim v. Os

63,54
60,76
57,29
56,94
54,86
52,43
48,61
47,22
46,88
46,53
45,49
41,67
39,58
38,19

Lijn B
1 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
2 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
5 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
6 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
9 Mien Verhoeven & Mien Vissers
10 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
11 Jo v. Boxtel & Piet v Schaijk
12 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen

60,33
59,67
59,50
56,50
52,61
52,00
51,75
50,92
47,25
39,67
34,92
34,35
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SPORTAGENDA

Hou jij ook van
dansen, twirlen en optreden?

V.O.W. Jeugd zaterdag 14 nov 2015
A1
B1
C1
C2
D1
E1
E2
F1
F2
MA1
MB1
MC1
MD1
ME1
MF1

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

Boekel Sport A2
Rhode B3
ST Elsendorp/Fiducia C1
MVC C2G
Gemert D6
Venhorst E1G
Avanti 31E4
Schijndel/DE WIT F3
Venhorst F2G
Beerse Boys MA1
Sparta'25 MB1
Schijndel/DE WIT MC2
Blauw Geel'38/JUMBO MD1
MVC ME1
EVVC F2

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

Kom dan naar onze vriendinnentraining op zaterdag 14
november!
Van 9.30 uur tot 10.30 uur hebben we in het Dorpshuis
Zijtaart een training en mag je meedoen met de majoretten.
We zullen een nieuw dansje gaan oefenen en deze zullen
we om 10.15 uur uitvoeren. Iedereen mag komen kijken
naar dit bijzondere optreden met onze eigen leden en hun
vriendinnen.
Lid worden?
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten
leuk vindt! Wanneer je daarna wilt doorgaan, kun je je
opgeven als lid van St.Cecilia.

V.O.W. senioren 14 nov 2015
15:00u
VOW Veteranen
V.O.W. senioren 15 nov 2015
14:30u
VOW 1
11:30u
VOW 2
12:00u
WEC 4
11:00u
VOW 4
11:30u
FC de Rakt VR1

Hopelijk zien we jou op zaterdag 14 november!!

Handel
Sportieve groet van de majoretten
ELI 1
DVG 4
VOW 3
RKVV Keldonk 4
VOW VR1

Anne-Marie van Dinter
(0413) 34 44 14
mvandinter@home.nl

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd
Uitslagen en programma VOW jeugd 7 nov 2015
Gemert A3
VOW A1
4
Schijndel/DE WIT B4 VOW B1
1
Handel C1G
VOW C1
3
VOW C2
DVG C2
1
Handel D1
VOW D1
7
VOW E1
Blauw Geel'38/JUMBO E4 0
VOW E2
Rhode E7G
1
Venhorst F1
VOW F1
14
RKSV Heeze MA1
VOW MA1
5
VOW MB1
Vitesse '08 MB1
6
VOW MC1
Blauw Geel'38/JUMBO MC1 0
Volkel MD2
VOW MD1
0
Vorstenbossche Boys ME1 VOW ME1
1
VOW MF1
St Michielsgestel F2
0

V.O.W. Senioren zaterdag 7 nov 2015
Gemert
Erp VR30+1

VOW Veteranen
VOW VR30+1

3-7
1 - 14

VOW Senioren zondag 8 nov 2014
Mariahout 1
Avesteyn 4
VOW H3
Irene 3
VOW VR1

VOW H1
VOW H2
DVG 5
VOW H4
EVVC VR1
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3-3
0-1
4-2
2-1
2–4

7
1
0
6
1
15
11
0
3
0
0
15
5
1

Marjan van Asseldonk
(0413) 35 56 64
marjanvanasseldonk@home.nl
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Diaconaal weekend
zaterdag 14 en zondag 15 november
Goede tradities verdienen het
om voortgezet te worden.
Binnen de Franciscus parochie
is er zo’n goede traditie: de
viering van een diaconaal
weekend. Een weekend waarin
we extra aandacht willen geven aan de diaconie. Anderen
nabij zijn bij tegenslagen, verdriet en pijn.
Een onderdeel hiervan is het inzamelen van houdbare
producten voor de voedselbank. Ook dit jaar zal een
dergelijke inzameling gehouden worden.
Nog steeds is er bij een grote groep mensen in onze
samenleving, ja ook in onze buurt, nood aan het meest
noodzakelijke. Hoewel we om ons heen berichten horen
over toename van de economische groei, blijft het aantal
schrijnende gevallen op zijn best gelijk maar eerder nog
zien we een toename. Het lijkt er op dat er een steeds
grotere tweedeling in ons land, en dus ook in onze eigen
omgeving komt. De werkloosheid daalt nog niet echt en
brengt velen in de problemen. Hoe langer deze situatie
aanhoudt hoe groter de problemen worden. Mensen
verliezen na hun baan, hun huis en hun toekomst valt in
duizenden scherven.
Onze maatschappij en ook wij reageren niet altijd even
hartelijk. Als mens, maar zeker ook als christen mag van
ons verwacht worden dat we helpen waar we kunnen, zelfs
al zijn onze mogelijkheden beperkt. Het is daarom dat we
deze actie van harte bij u aanbevelen.
De kerken in Veghel zullen in het weekend van 14 en 15
november open zijn zodat u uw goederen kunt brengen. Dat
kan voor en na de diensten maar ook gedurende de dag. De
kerken zijn niet de gehele dag open maar hebben hiervoor
speciale openingstijden.
a.s. Weekend wordt in de geloofsgemeenschap Zijtaart
houdbaar voedsel ingezameld voor de voedselbank.
Zaterdag 14 november staan er van 9.00 uur – 13.00 uur
kratten bij Hetty's Dorpswinkel en ook van 9.00 uur tot
17.00 uur achter in de kerk. Ook op zondagmorgen 15
november kunt U, tot na de H.Mis van 9.30 uur,
levensmiddelen kwijt in de kratten achter in de kerk.

Als vader of moeder dementie heeft
In het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel wordt
elke derde dinsdagavond van de maand een aspect van de
ziekte dementie aan de orde gesteld. Op 17 november van
19.00 uur tot 21.30 uur is het café weer geopend. Dan staan
de mensen centraal waarvan bij een van de ouders dementie
is vastgesteld. Beroepskrachten uit de Ketenzorg Dementie
geven dan antwoord op de vragen die er leven. Enkele
familieleden en mantelzorgers zullen vertellen over de
ervaringen die zij hebben meegemaakt met hun vader of
moeder en met het verlenen en regelen van de goede zorg.
Het Alzheimercafé is gratis toegankelijk.

11 nov. 2015 – 18 nov. 2015

pagina 7

Wat nu?
De diagnose dementie wordt meestal voorafgegaan door
een periode van onzekerheid. Niet alleen voor degene die
de ziekte heeft, maar ook bij de kinderen. De diagnose, hoe
naar ook, brengt ook een soort rust, je weet waar je aan toe
bent. Maar meteen daarna komt de vraag: wat nu? Er komt
er veel op de kinderen af. Ze komen als het ware in een
nieuwe wereld terecht, een wereld vol instanties,
instellingen, regelingen. Steeds is er de vraag: wat staat ons
te wachten als kinderen? Door de dementie ontstaan er vaak
onverwachte situaties, leuke en verdrietige, waarop ze in
moeten spelen. Gelukkig wordt die nieuwe wereld
langzaam vertrouwd en er blijken veel mensen te zijn die
graag willen helpen.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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JUUL VAN ERP
BILJARTKAMPIOEN VAN
ZIJTAART
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C-klasse
1 Juul van Erp
2 Tonn Verbruggen
3 Joop van der Cammen
Frans van den Broek
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D-klasse
1 Christ Broks
2 Ralph Vissers
3 Martijn van de Rijt
Theo Coppens

Afgelopen vrijdag is Juul van Erp de nieuwe
biljartkampioen libre van Zijtaart geworden. In de finale
wist hij in 28 beurten te winnen van Cor v Zuphen. Juul (38
Hoogste serie: Mark Verbruggen, 50 caramboles
caramboles) begon niet sterk aan de finale, maar dat was
Op de foto v.l.n.r.: Mark Verbruggen, Juul van Erp, Paul
ook bij Cor (85 caramboles) het geval. Gedurende de
van Zutphen en Christ Broks
wedstrijd kwam Juul steeds beter in zijn spel en dat lukte
bij Cor niet. Cor wist tegen het einde van de partij nog wel
een serie van 15 caramboles te maken, maar dat was niet
voldoende om Juul van de winst af te houden.
Eerder op de avond werden de klasse finales gespeeld. In de
D-klasse wist Christ Broks makkelijk te winnen van Ralph
Vissers. In de C-klasse was Juul van Erp in 17 beurten veel
te sterk voor Tonn Verbruggen en in de B-klasse had Paul
van Zutphen weinig moeite met Piet van den Tillaart. De Aklasse had wel een spannend slot. Mark Verbruggen (110
caramboles) moest het daar opnemen tegen Cor van
Zutphen (85 caramboles). Cor wist Mark nagenoeg de
gehele partij goed te volgen totdat Mark in de 28e beurt met
een serie van 18 caramboles een beslissende voorsprong
leek te nemen. In de daaropvolgende beurt en met
nog 4 caramboles te gaan moest Mark een risicobal
spelen. Hij miste en legde voor Cor een hele goede
aanvangstoot neer, waaruit Cor de laatste 10
caramboles zou kunnen maken. Bij de 7e carambole
stiet Cor echter te zacht en gaf een goede
aanvangsstoot aan Mark, die daaruit de laatste 4
caramboles kon maken. In de nastoot wist Cor nog
2 caramboles maken, maar dat was niet voldoende.
Mark won de partij met 110-83.
Uitslag:
A-klasse
B-klasse
1 Mark Verbruggen
1 Paul van Zutphen
2 Cor van Zutphen
2 Piet van den Tillaart
3 Ruud Cissen
3 Maarten van der Cammen
Jos de Wit
Wim Pepers
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DDB-amendementen en motie
Bij de presentatie van de gemeentelijke begroting,
tijdens de raadsvergadering op donderdag 5 november,
constateert DDB dat het huidige college een structureel
sluitende begroting heeft aan kunnen bieden, die een
goede financiële positie waarborgt. Zeker met het oog
op de toekomstige fusie tot Meierijstad is dat belangrijk
voor burgers en bedrijfsleven. Middels een drietal
amendementen en een motie stelt DDB enkele
aanvullingen voor zodat de begroting beter aansluit bij
de behoefte van de inwoners.
DDB reikt een welgemeend compliment uit aan het college
en de ambtelijke organisatie voor de voorliggende
begroting. Evengoed ziet de partij ruimte voor enkele
verbeteringen.
Afgelopen jaar heeft DDB de plotselinge aanslag OZBeigenaarsdeel voor verenigingen aangekaart. Ook is er
gesproken over OZB-vrije zones. Toch ziet DDB deze
items nog steeds terugkomen. Jammer, want ook het
College heeft hoog in het vaandel dat sport en ontspanning
binnen ieders bereik moeten zijn. DDB stelt voor om voor
het jaar 2016 nog niet over te gaan tot innen van de extra
OZB aanslagen maar deze mee te nemen in de
harmonisatievoorstellen voor de voorgenomen
gemeentelijke fusie. Het amendement werd niet gesteund
door de overige partijen
DDB verbaast zich over het feit dat er nog steeds geen
Poliklinisch Diagnostisch Centrum is en vraagt welke
acties het college onderneemt om dit zo snel mogelijk
gerealiseerd te krijgen.
Middels een amendement wijst DDB de gemeente op haar
verantwoordelijkheid voor een goed dekkend netwerk van
AED's. De partij vreest dat een en ander qua onderhoud en
vervanging nog niet voldoende afgedekt is. De coalitie
stemde niet in met het voorstel.
Bouwen, bouwen, bouwen
Voldoende bouwmogelijkheden in de kernen blijft voor
DDB onverkort een zeer belangrijk aandachtspunt, ook om
de leefbaarheid op langere termijn te waarborgen. Stilstand
in bouwen betekent immers stilstand in het vormen van
gezinnen en al wat daar verder van afgeleid wordt. Stilstand
is dan ook uitermate bedreigend voor het voortbestaan van
de kernen, verenigingen en scholen, aldus DDB. Hoogste
tijd dus om aan de slag te gaan.
In nagenoeg alle kernen ontstaan mooie
ontmoetingsplekken.
De Eerdse gemeenschap hoopt eveneens op een mooie plek
op het voormalige terrein van De Drie Ghemale. Helaas
zijn de financiële middelen niet toereikend. Middels een
motie stelt DDB voor om dit initiatief te ondersteunen.
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.
Geen steun voor DDB-amendement N279
Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg DDB middels een
amendement aandacht voor de N279. Afgelopen zomer
heeft de provincie het Project ‘de Ruit’ als zodanig
stopgezet. Nu gaat men onderzoek doen naar andere,
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nieuwe mobiliteitsoplossingen voor Zuid-Oost Brabant.
Afgelopen week verscheen het bid boek ‘Bereikbaarheid
Zuid Nederland’. Zolang er nog geen concrete helderheid is
welke verkeerskundig oplossingen er in Veghel komen stelt
DDB voor om de nu gereserveerde financiële middelen
voor de opwaardering van de N279 terug te storten in het
fonds Algemene reserve. Eerst maar eens de nieuwe
plannen zien. Het amendement dat DDB daartoe indiende
heeft het echter niet gehaald.
Marja vd Heijden, raadslid
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Verder splitst Lamers het woord Zijtaart in twee stukken:
'zijt-' en '-aart'. De meest eenvoudige en voor de hand
liggende verklaring voor 'aart' is aarde, ofwel
landbouwgrond. 'Zijt' is lastiger te verklaren. De naam
Onlangs kreeg OudZijtaart van Dr. Harrie Lamers een
Zijtaart wordt meestal verklaard als het zijwaarts gelegene,
nieuwe verklaring voor de naam Zijtaart toegestuurd. In het wat te verklaren zou zijn uit de ligging van Zijtaart ten
kort komt het hier op neer.
opzichte van de oude parochie Veghel. Historisch geeft dat
problemen. In de eerste plaats was Zijtaart verbonden aan
Allereerst wijst de heer Lamers er op dat de dialectspelling een boerderij aan de huidige Leinserondweg. Door splitsing
'Sijtert' moet zijn in plaats van Seitert.
van deze boerderij en de bouw van meer huizen daar in de
Het woord kinderen wordt in het dialect 'kijnder', en binden buurt ontstond later de buurtschap Zijtaart. Toen in 1872 de
wordt 'bijnen'. De Middelnederlandse î werd die in het
nieuwe kerk nabij die buurtschap gebouwd werd, werd de
Brabants tot ‘ij’. Dat geldt ook voor Zijtaart. De oude
buurtschap de naamgever van de parochie en het kerkdorp.
spelling is: Zitert (1385), Zitart (1466) en Sijttart (1617).
De oorspronkelijke boerderij stond er waarschijnlijk al
Onze plaatsnaam heeft dus dezelfde achtergrond en ijvoordat rond 1175-1200 de parochie Veghel gesticht werd.
klank, als 'kijnder' en moet met een lange ij geschreven
Daarvóór stond de Veghelse kerk aan het Havelt. Het was
worden. Woorden die we met een kort ei schrijven, zoals
een eigenkerk van een grootgrondbezitter die horigen in
'ei', en 'wei', worden in het dialect anders uitgesproken: aèi dienst had. Er zijn aanwijzingen dat die grootgrondbezitter
en waèi. Deze ei-klank is langer en neigt een beetje naar de toen ook de hoeve Zijtaart bezat. In dat geval zou men de
'a'.
naam zijwaarts gelegene kunnen begrijpen als zijwaarts
Een vraag aan de scheppers van het kunstwerk op
gelegen van dat groot landgoed op het Havelt.
bijgevoegde foto: kunnen jullie even de spelling corrigeren, Van het element "Sit-" van de Limburgse naam Sittart
jongens.
wordt aangenomen dat het afgeleid is van het
Oudhoogduitse sîta, hoogte of berghelling, naar beneden
uitstrekkende vlakte en de plaats lag dan ook op een hoogte,
de Kollenberg. De moderne Duitse variant van sîta is
‘Seite’, Nederlands ‘zijde’ en Engels ‘side’. Dat de naam
Sittard de ’t’ uit ‘sita’ heeft behouden, verwondert Lamers
niet, immers het Zuidlimburgs en Sittards zijn Duitse talen.
Zijtaart lag niet op een berghelling en Brabant hoorde niet
tot hetzelfde Duitse taalgebied als Sittart. Lamers stelt
daarom een andere verklaring voor. We kennen nog de
uitdrukking 'wijd en zijd'. Daarin heeft 'zijd' de betekenis
'breed'. In het Middelnederlands is de spelling 'sijt'. Dit
element komt ook voor in namen als Zijtveld. De betekenis
van deze naam is ‘breed veld’. Zijtaart zou dus 'breed veld'
of 'breed stuk landbouwgrond' kunnen betekenen.

EEN NIEUWE VERKLARING
VOOR DE NAAM ZIJTAART

Martien van Asseldonk
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Laatste kans op finaleplaats voor
VOW

De laatste weekopdracht, nummer vier, van de Leukste
Amateurclub van Nederland is dit weekend ingezonden
door VOW. Eerder nam de damesafdeling van de club het
initiatief om aan deze wedstrijd deel te nemen wat bij
weekopdracht nummer 1 al meteen een derde prijs
opleverde. Natuurlijk smaakte dit naar meer. De inzending
van weekopdracht twee viel helaas voor de dames niet in de
prijzen, maar dankzij de inzet van een aantal jongens uit de
jeugd werd met weekopdracht drie een tweede prijs in de
wacht gesleept. Echter, alleen een eerste prijs levert ook
daadwerkelijk een plaats in de finale op. Na het
juichmoment, het kleedkamerritueel en een supportersactie
bij de jeugd, luidde de opdracht nu: ‘Breng een ode aan
jullie clubheld’.
Natuurlijk kent een club als VOW vele clubhelden. Veel
Inzameling voor de voedselbank
mensen, actief spelende maar zeker ook veel niet actief
spelende leden, zetten zich elke week weer vrijwillig in om
“Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven,
er een leuke en gezellige tijd van te maken binnen de
ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven”
vereniging. Hier zijn we enorm trots op. Voor deze
(Matteüs 25: 35)
opdracht hebben we er voor gekozen om onze voorzitter,
Toine Adriaans, een ode te brengen. Door de grote opkomst
Beste inwoners van Zijtaart.
van publiek voor deze ode blijkt wel dat hij ook zeer
gewaardeerd wordt door de leden van de club. Naast het
De tekst hierboven zegt eigenlijk al genoeg. Het is
voorzitterschap bekleedt hij dan ook vele taken binnen de
belangrijk en leuk om de handen uit de mouwen te steken.
club. Hij traint bijvoorbeeld het meisjes E-team elke week,
Gewoon lekker aan de slag gaan en samen iets doen voor
tapt een pilsje, doet de was en lost alle klusjes op die
anderen.
blijven liggen. Hij is zo’n man binnen de vereniging die
De leden van M25 Franciscus uit Zijtaart willen graag
actief bezig zijn, maar wel met een doel. Daarom sluiten we ‘gewoon’ alles doet en dat verdient zeker een keer de
aandacht. De inzending is te zien op de Facebook-pagina
aan bij de “blikkenactie”, een inzameling van lang
houdbare etenswaren. Deze etenswaren zitten vaak verpakt van VOW Zijtaart en op de website van de vereniging.
in een blik daarom de naam” Blikkenactie”. Je kunt ook
denken aan: pakken rijst, spaghetti en macaroni, maar ook
levensmiddelen in glazen potten zoals groenten en fruit.
Zaterdag 14 november 2015 komen we in de kom van
Zijtaart langs de deur om houdbare levensmiddelen in te
zamelen. We verzamelen om 9.00 uur bij de H. Lambertus
kerk en rond 9.30 uur starten we met inzamelen. De
etenswaren brengen we daarna naar de Lambertus kerk.
Omdat je van werken honger krijgt, zorgen wij rond 12.30
uur voor broodjes worst, thee en frisdrank voor de
inzamelaars. Als je nu denkt, dat lijkt mij ook wel wat, dan
zijn ook jullie van harte welkom. Geef je wel even op bij
Patricia van Dijk, tel (06) 462 866 89 of
huibenpatricia@live.nl (i.v.m. het lekkers achteraf)
M25 bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Patricia van Dijk.
Mochten we niet bij u zijn langsgekomen, dan kunt u t/m
zondag 22 november 2015 uw etenswaren afgeven bij
Hetty’s dorpswinkel of achter in de H. Lambertus kerk te
Zijtaart.
Tot ziens
Joop Lathouwers Tess Husmann
Stef vd Oever
Danny v Dijk

Stan vd Loop
Mike v Dijk

De inzending voor deze laatste weekopdracht is afgelopen
weekend dus volbracht en maandag 9 november bleek dat
we jammer genoeg geen felbegeerde finaleplaats veroverd
hebben.
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Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.stief-gezin.nl
info@interpunctie.nl
“Ze moeten ook maar naar mij luisteren….”
De meeste stiefouders voelen zich bezwaard om aan hun
stiefkinderen iets te vragen, zeker in het begin. Meestal stelt
men zich terughoudend op naar de stiefkinderen. Dat is ook
best verstandig, zeker in het begin. De tijd dat er over “een
nieuwe papa” wordt gesproken ligt voor de meeste mensen
toch wel achter ons. Toch heel af en toe hoor ik het nog.
Een vrouw die naar Noord-Brabant is verhuisd na haar
scheiding en tegen haar zoontje zegt: “ga jij papa even
roepen, want het eten is klaar”. En papa is dan niet zijn
papa, maar zijn stiefvader. Ook deze stiefvader ging er
vanuit dat hij de rol zo maar kon overnemen van de
natuurlijke vader. Deze had nauwelijks contact met zijn
kinderen, wilde geen omgangsregeling en liet zo’n 2x per
jaar iets van zich horen. Niet echt een vader waar je wat aan
hebt, inderdaad.
En dan kan een stiefvader een prachtige rol vervullen, niet
door de rol van papa over te nemen, maar wel door een
mannelijk rolmodel te zijn, die op den duur ook nog enig
gezag kan verdienen. Ik zeg met nadruk “verdienen”, want
automatisch het gezag naar je toe trekken is niet verstandig.
Maar deze stiefvader vond dat de kinderen ook naar hem
moesten luisteren. Dat deden ze ook heus wel, tenslotte zijn
kinderen in zo’n situatie in een afhankelijkheidspositie.
Eigenlijk waren ze zelfs bang voor hem. Het viel hem niet
zo op, maar ze leken altijd op hun hoede. Na verloop van
tijd begon het jongetje begon weer in bed te plassen en het
meisje presteerde steeds minder op school. Beiden gingen
ze naar een kinderpsycholoog. Die schakelde mij in, omdat
ze met de moeder en stiefvader gesproken had en besefte
dat deze mensen onvoldoende kijk hadden op de specifieke
situatie van stiefouders.
Het heeft aardig wat tijd gekost om deze mensen hier
inzicht in te geven, maar het gaat een stuk beter. De
kinderen zeggen geen papa meer tegen stiefvader, en
moeder is de belangrijkste opvoeder.

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG 18 nov 2015

KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS

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

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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Mariahout - VOW 3-3 (1-2)
9 nov 2015
Slotfase nekt VOW
Vandaag de derby della capitale in de 5e
klasse H. Waar vroeger de
gemoedelijkheid ooit hoog opliep was
het vandaag een sportieve strijd. Vanaf
het eerste fluitsignaal een fel en goed georganiseerd VOW.
Duels worden gewonnen en zeker het eerste half uur komt
Mariahout totaal niet in de wedstrijd voor. De 1-0 is dan
ook een logisch gevolg. Een terechte penalty. Hands in de
16, wordt keurig benut door Bart vd Oever. Een paar
minuten later ontploft het uitvak weer, een keurige counter
vanaf de rechtste via Rick vd Linden die bij de 2e paal Bart
vd Oever weer vond: 0-2. Waar iedereen vrede zou hebben
met een 0-2 ruststand is het volkomen onverwacht 1-2. Een
bal valt verdwaald bij de tweede paal en doelpunt.

niets in een scrimmage Rick vd Linden die het net weet te
vinden: 1-3. Mariahout geeft zich echter niet gewonnen en
stroopt de mouwen nog eens extra op. Met resultaat. Na 77
minuten is het met een keurige aanval 2-3. VOW begint te
wankelen, maar krijgt de ultieme kans op de 2-4, maar de
moe gestreden Rick vd Linden faalt oog in oog met de
keeper. Als je de kansen zelf niet benut, gebeurt het vaak
andersom wel. In de 93ste minuut wordt de bal bij de
tweede paal volkomen vrij binnen geschoten: 3-3. Een
domper voor de oranje mannen. In de 95ste minuut lijkt
VOW de punten toch mee naar Zijtaart te nemen, maar de
ingevallen Pim van Riel twijfelt iets te lang en ziet zijn
inzet geblokkeerd worden. Al met al konden de beide
trainers zich vinden in een gelijkspel. Waarna het nog lang
gezellig bleef in de kantine van Mariahout.
® Jeroen Bosch

In de 2e helft start VOW als waar het de 1e helft begon:
druk naar voren. De 1-3 hangt in de lucht, maar diverse
vrije trappen worden niet verzilverd en de laatste eind pass
vindt helaas niet een oranje medespeler. Na 55 minuten
wordt Mariahout sterker en sterker, mede door de 2
noodgedwongen wissels aan Seitaartste kant. De 2-2 hangt
in de lucht, maar klasbak Niek houdt VOW op de been. Bij
een spaarzame aanval is het in de 70ste minuut vanuit het

Winterwandeling

2015
Dinsdag 29
december
2015
te Zijtaart
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