Nieuws van de Dorpsraad
Extra openbare vergadering
Hiermee nodigen wij belangstellende dorpsgenoten uit voor onze extra openbare
vergadering van woensdag 14 september a.s. betreffende de situatie
ombuiging N279.
Samen met de werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” gaan we ruime
aandacht besteden aan de inhoud van de Intentieovereenkomst N279, die we eind
juli hebben ontvangen.
Hiermee komt de actuele situatie in beeld, waarop we weer graag reacties van
aanwezigen uit de zaal willen ontvangen. We gaan er vanuit, dat er een flinke
belangstelling zal zijn voor dit belangrijke onderwerp voor ons dorp.
Datum:
Aanvang:
Plaats:

woensdag 14 september a.s.
20:00 uur
n dorpshuis Het Klooster.

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website www.dorpsraadzijtaart.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 4 september 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen-Brugmans; Overl.ouders
Rooijakkers-van Lankvelt en overl.familieleden; Johan en Jaan Schepers-van Nunen en
zoon Jos (vanw.verj.dag); Marinus en Cato van den Akker-Kremers en zoon Jos; Anna
Vervoort-van Eijndhoven (vanw.verj.dag); Jaargetijde Janus Vervoort; Jaargetijde Anna
Vervoort-van Eijndhoven; Sien van Nunen-van Schaijk
Overleden: Sien van Nunen-van Schaijk in de leeftijd van 77 jaar
Mededeling:
De werkgroep Vorming en Toerusting opent het seizoen met een interessante middag in de
Lambertuskerk in Veghel op12 september om 14.30 uur. De gebrandschilderde ramen laten
ons heel veel symboliek zien. Hierover zal dhr. André Velthausz die middag het een en
ander vertellen. U wordt ontvangen met koffie of thee. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: zie folders achter in de kerk. Iedereen is van harte welkom.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
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Kopij voor nr. 48
inleveren uiterlijk
5 sept. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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: 06-22496798.
Gezocht: tomatensoep voor ongeveer 150 à 200
personen. Voor medio november. Tel (06) 424 075 47.
Gezocht: erwtensoep voor ongeveer 150 à 200
personen. Voor medio november. Tel (06) 424 075 47.

Vanaf heden weer te koop
De Gerarduskalender
bij Door Peters,
Biezendijk 31

NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Op zondag 4 september a.s. organiseert de
Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht. Het is ook nu weer gelukt een leuke tocht van
zo’n 43 kilometer uit te zetten.
De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de
fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor
iedereen open.
Kosten voor deelname is € 2,50 per persoon, waarbij alles
tijdens de tocht gratis wordt aangeboden. Dit zijn de
versnaperingen bij de twee kleine pauzes, maar ook de
koffie en fris bij de grote pauze.

Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer
bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid
is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
De deelnemers kunnen zich inschrijven bij café Kleijngeld
in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
Het eindpunt is ook bij café Kleijngeld. Heeft u zin om aan
deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op
zondagmiddag 4 september a.s..
Evenementengroep Zijtaart
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Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Leverkaas 100 gram € 0,99
Gehaktballen 6 halen 5 betalen
Verse aardbeien
Koude macaroni
Chinese tomatensoep
6 afbakpistoletjes halen 5 betalen

Wat kan er allemaal als men ouder
wordt?
Natuurlijk willen we allemaal zolang als we kunnen thuis
blijven wonen, maar soms kan het niet anders.
Tegenwoordig horen we alleen maar dat mensen niet meer
in aanmerking kunnen komen om in een prettige omgeving
verantwoord te worden
verzorgd. Désirée
Hobbelen manager van
Brabantzorg voor de
locatiegroep Veghel
Centrum en Zuid heeft daar andere gedachten over en wil
samen met de deelnemers van het Onderonsje in Zijtaart
daar eens over praten.
Op maandag 5 september om 10.00 uur kunt u komen
meepraten en informatie opdoen tijdens het Onderonsje in
het Klooster in Zijtaart. Dan neemt Désirée Hobbelen ons
mee in de mogelijkheden die er zijn en wat Brabantzorg
allemaal in het pakket heeft. Hoe kunnen we het samenspel
in de zorg handen en voeten
geven en wat is daar voor
nodig en wie doen er mee?
Natuurlijk willen we er nog
niet aan denken om in die
situatie te komen, maar het is
beter er vooraf al eens over te
spreken zodat men voorbereid is als die tijd zich toch
aandient. Beter op tijd juist geinformeerd dan te laat. Kom
gerust luisteren en meepraten en als je het fijner vindt om
iemand mee te brengen doe dat gerust. Désirée zal na een
korte inleiding de mogelijkheden en onmogelijkheden
toelichten en de bij ons levende vragen graag willen
beantwoorden.
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Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 5 september 2016
van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop
gelegenheid om deze morgen mee te praten over de
mogelijkheden van verzorging!
U komt toch zeker ook?

Prijzen behaald op Nederlandse
Kampioenschappen pony’s
In de discipline springen was Zijtaart succesvol
afgelopen weekend in Ermelo. Niet alleen
Kimberly van der Sanden, maar ook Merel Kriek
viel in de prijzen! Dat is extra speciaal op een NK.
Kimberly reed met haar pony Yellow Surprise
tweemaal foutloos rond. Daarmee behaalde dit
team een 4de prijs in de klasse CZ. Ook Merel
Kriek reed twee keer foutloos rond met haar pony
Wodan. Dit was meer dan voldoende voor een 6de
prijs. Super gedaan meiden!
Loes van Asseldonk scoorde goed in de Mortel met
haar paard Fitzroy. Ze reed een sterke proef, maar met
een foutje erin. Dit was toch nog voldoende voor een
hoog puntenaantal van 205 punten.
Milo Kemper had haar allereerste wedstrijd in Haaren
met haar pony in de klasse BB. Zij werd meteen
keurig twee keer 3de met twee winstpunten.
Dat smaakt naar meer!
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KBO
AGENDA
Maandag 5 september 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 5 september 13.30 uur: Fietsen
Mandag 5 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 6 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 8 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 8 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 16 augustus:
Jokeren:
Henk v.d.Linden
Rikken:
1.Piet v.d.Hurk
2.Bert Vissers
Poedelprijs:
Karel Bekkers
Loterij:
Marjo Vissers.
Uitslagen 18 augustus:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
2.Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Karel Bekkers
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Uitslagen van 25 augustus:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
2. Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Jan Rijkers
Loterij:
Harrie v.Zutphen

89 pnt.
110 pnt.
82 pnt.
- 36 pnt.

149 pnt.
78 pnt.
102 pnt.
50 pnt.
- 69 pnt.

140 pnt.
174 pnt.
108 pnt.
- 25 pnt.
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BRIDGEN
Bridge vrije middag 16 aug 2016
Lijn A
1 Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
2 Annie Kooijmans & Miep van Oss
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Jo Verhoeven & Tonny Rijkers
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
7 Ad Koevoets & Mien Vissers
8 Marietje v.d. Wijgert & Jo v.d. Nieuwenhuizen
9 Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
Zomerdrive 18 aug 2016
Lijn A
1 Jan Rijkers & Tonny Rijkers
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
(4) Jos Peters & Maria Peters
(4) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Liesbeth van Dijk & Nellie Phillipsen
7 Toon Gevers & Willemien Verhoeven
8 Cor Mollen & Marietje Mollen
9 Jeanne Peters & Geert Putmans
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
12 Jo v. Boxtel & Henk v.d. Linden
Zomerdrive 23 aug 2016
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Jo Verhoeven & Cor v.d. Berg
5 Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
6 Annie Kooijmans & Harrie Lucius
7 Doca v.d. Oetelaar & Sjannie v.d. Wijdeven
8 Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers
9 Cor Mollen & Marietje Mollen
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Marietje Wijgert & Jo v.d. Nieuwenhuizen

58,85
57,29
56,77
54,17
52,60
51,56
48,96
41,67
40,10
38,02

62,92
55,83
54,58
54,17
54,17
53,75
52,50
48,33
44,58
41,25
39,58
38,33

69,27
66,88
55,73
52,60
49,38
47,40
45,00
43,13
41,25
40,10
36,25

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 47

31 aug. 2016 – 7 sept. 2016
4-9-2016
4-9-2016
4-9-2016
4-9-2016

14:30u
11:30u
10:00u
11:00u

pagina 5

VOW H1
BMC 1
VOW H2
Mariahout 4
Sparta'25 7
VOW H3
ST VOW/WEC VR1
Erp VR1

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Senioren
20-8-2016 VOW H1
23-8-2016 VOW H1
27-8-2016 VOW Veteranen
27-8-2016 MULO 1
28-8-2016 VOW H3
28-8-2016 Excellent VR1

RKPVV 1
2 -2
Gemert 2
0-5
DBS Veteranen 5 - 1
VOW H1
vervallen
Erp 5
5–2
ST VOW/WEC VR1 2 - 5

KBO Toernooi 2016
Voor deelname aan het onderlinge biljarttoernooi van de
KBO Zijtaart hebben 33 leden zich aangemeld. Opdat
iedereen zich alvast kan voorbereiden op de door hem/haar
Zomerdrive 25 aug 2016
te spelen wedstrijden, volgt hieronder de poule-indeling
Lijn A
met het aantal te maken caramboles. De wedstrijden zullen
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
72,22
gespeeld worden op de biljarts van Dorpshuis Het Klooster.
2 Nellie Phillipsen & Liesbeth van Dijk
60,42
De voorrondepartijen worden gespeeld op:
3 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
59,03
maandag 5 september (19.00 - 22.00 uur);
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
49,31
woensdag 7 september (13.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
45,14
uur);
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
40,28
donderdag 8 september (19.00 - 22.00 uur);
7 Toon Gevers & Willemien Verhoeven
39,58
maandag 12 september (19.00 - 22.00 uur);
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
34,03
woensdag 14 september (13.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00
uur).
Maandag 19 september worden de achtste finales gespeeld
SPORTAGENDA
(19.00 - 22.00 uur);
woensdag 21 september de kwartfinales (13.00 - 17.00 uur).
W.T.C. Zijtaart
In de avond vanaf 19.00 uur worden de halve finales
Dames en Heren: zondag 4 september, de Rosmolen,
gespeeld met aansluitend de finale om de titel.
pauze in Geijsteren, vertrek 8.30 uur.
Publiek is uiteraard van harte welkom! Mocht een
Senioren: woensdag 7 september, Biest-Houtakker, pauze
deelnemer nog geen speelschema ontvangen hebben, dan
in ‘De Gulle Brabander’, vertrek 8.30 uur.
kan hij/zij zich per ommegaande melden bij Toon Cissen,
Hoolstraat 1a. Namens Wim van de Sanden
VOW Senioren
(wedstrijdleiding) wens ik alle deelnemers een sportief en
1-9-2016 19:30u WEC 3
VOW H2
succesvol toernooi toe.
3-9-2016 16:30u VOW Veteranen Volkel Veteranen
Toon Cissen, toernooileiding
Poule A
Cor v. Zutphen
Tonnie v. Uden
Tonn Verbruggen
Jan v.d. Oever

Poule B
76
39
30
22

Poule E
Piet v.d. Hurk
Wim Kremers
Christ v. Helvoirt
Jan v. Boxmeer

Toon Cissen
Toon v.d. Oever
Willy vd. Berkmortel
Frans v.d. Broek

Poule C
76
39
32
24

Poule F
47
33
24
20

Mies Gibbels
Harrie v.d. Hurk
Henk v.d. Ven
Annemieke vd Linden

Frans v. Leuken
Ad v.d. Ven
Cor Coppens
Bert Welte

Poule D
55
38
27
20

Poule G
44
33
23
18

Toon Nelissen
Jan v. Zutphen
Zus v.d. Hurk
Cor v.d. Aa

Wim v.d. Sanden
Rien v. Tiel
Martien v. Eert
Jan Rijkers

53
36
22
20

Poule H
40
32
23
17

Rien Kemps
Adriaan v.d. Tillart
Jan v. Uden
Jan v. Asseldonk

40
27
22
14

Albert v. Dinther

13
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grote ontknoping van de JAZ-dagen 2016 zal om 18.30 uur
beginnen.
Tot ziens bij de JAZ!
Voor foto’s en de JAZ-kranten van de afgelopen dagen zie
www.zijtaart.nl of
www.facebook.com/JeugdActiviteitenZijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart is een onderdeel van
Evenementengroep Zijtaart

“De (w)onder water wereld” van
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Aan het begin van deze week startte, alweer voor de 17e
keer, de Zijtaartse kindervakantieweek (JAZ-dagen). Dit
jaar zijn we samen met zo’n 145 kinderen kopje onder
gegaan in de stille wateren van Zijtaart.
Het verhaal begon gisteren met Kapitein Ortega. Deze wat
lager aan wal geraakte visser dacht even rustig te gaan
vissen, maar schrikt als hij tot zijn verbazing wel een erg
grote “vis” gevangen heeft. Kapitein Ortega bleek echter
geen vis te hebben gevangen maar Neptunes, de Koning
van de zee. Samen raakten ze aan de praat en Neptunus gaf
aan een groot probleem te hebben, hij is zijn drietand kwijt!
Deze drietand geeft Neptunus krachten om te kunnen
regeren over de wereldzeeën. Sinds het verdwijnen van de
drietand ging er dan ook van alles mis… Neptunes dacht
dat zijn aardsvijand Ursula de zeeheks, de drietand zou
hebben gestolen. Dat vermoeden werd bevestigd toen
Ursula ten tonele verscheen. Gelukkig wisten Kapitein
Ortega en Neptunus Ursula op tijd te vangen. Echter,
Ursula wist vanmorgen te ontsnappen, een regelrechte
ramp! Even leek het erop dat Kapitein Ortega en Neptunus
de drietand nooit meer terug zouden vinden. Gelukkig werd
Ursula vanmiddag door enkele oplettende kinderen gezien.
Morgen hopen we Ursula opnieuw te kunnen vangen en
drietand weer te vinden. Om 18.30 uur hopen we dat alle
“problemen” weer zijn opgelost en sluiten we gezamenlijk
de Zijtaartse kindervakantieweek af.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan een kijkje nemen op de
laatste JAZ-dag op het JAZ terrein “de Leinse Hoefslag”
aan de Leinserondweg in Zijtaart. We beginnen ’s morgens
om 9.00 uur en sluiten ’s middags om 16.00 uur af. De

Traditioneel visconcours zijtaart heeft 1e editie op nieuwe
locatie goed doorstaan.
Wat als evenement begon in de Brescobar vond dit jaar
plaats onder tropische omstandigheden georganiseerd door
Café - Zaal Kleijngeld.
Door de extreme hitte viel het aantal deelnemers onder de
jeugd en volwassenen wel wat tegen maar de trouwe
deelnemers lieten zich daarvan niet weerhouden.
De oever van de Zuid-Willemsvaart lag er weer strak
gemaaid bij met dank aan loon-werkers bedrijf Hans van
Lankvelt
Ook de bekende jury stond weer paraat en dankzij Bert
Raaijmakers en Martien van Boxmeer kon menig visje op
de maatplank gelegd worden. Hierdoor kwamen er dus
uiteindelijk de winnaars uit de bus voor de kampioen 2016.
Voor de catagorie jeugd waren dit: Stijn van Kessel en Luc
Brugmans
Voor de catogorie volwassenen waren dit:
1e prijs: Gerard van Eerdt met 47 cm vis
2e prijs: Ties van der heijden met 41 cm vis
3e prijs: Jo van der Linden met 40 cm vis
De organisatie kan terug zien op een mooi evenement en
nodigt de visliefhebber en publiek weer graag uit voor de
editie van 2017 op de laatste donderdag van de bouwvakvakantie.
Yvonne en Franc Kleijngeld
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VEGHELSE
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
LIBRE 2016
Sluitingsdatum inschrijving woensdag 14 september.

Beste inwoners van Zijtaart,
Dit jaar bestaat de Zijtaartse kindervakantieweek, beter
bekend als de “JAZ-dagen”, alweer 17 jaar. Elk jaar
organiseren wij een fantastische week vol activiteiten voor
de Zijtaartse basisschool kinderen, als afsluiting van de
zomervakantie.
De werkgroep “JAZ”, Jeugd Activiteiten Zijtaart, bestaat op
het moment uit 14 enthousiaste leden en maakt deel uit van
de Evenementen Groep Zijtaart. De organisatie houdt zich
onder andere bezig met het bedenken van een idee, de
uitwerking van dit idee, het werven van vrijwilligers, het bij
elkaar zoeken van de benodigde materialen, het inschrijven
van de kinderen en ten slotte de kindervakantieweek zelf.
Helaas moeten we ook dit jaar weer afscheid nemen van
een 5-tal mensen uit onze organisatie. Zij dragen het stokje,
na jaren trouwe dienst, graag over aan nieuwe enthousiaste
mensen…. Maar helaas, die enthousiaste mensen staan niet
in de rij! Sterker nog, deze enthousiaste mensen kunnen wij
niet gevonden krijgen. En dat is jammer. Maar waarom is
dit dan zo jammer? Wanneer wij niet dringend nieuwe
leden krijgen, komt er een moment dat het niet meer
mogelijk is om deze geweldige dagen voor de kinderen te
gaan organiseren. Dit zou dus betekenen dat er geen
kindervakantieweek meer georganiseerd kan worden en dat
het begrip “JAZ” zal gaan verdwijnen. Dat mogen we niet
laten gebeuren!
Denk jij na het lezen van dit bericht: “dat lijkt me leuk, dat
is net wat voor mij!”, dan horen wij dit graag van je! Als je
interesse hebt, kun je contact met ons opnemen via
jaz@zijtaart.nl.
Je kunt natuurlijk ook morgen even komen kijken bij de
laatste JAZ-dag (van 9.00u tot 16.00u).
Je krijgt dan meteen een goede indruk van de JAZ en indien
gewenst kunnen we je meer informatie geven en natuurlijk
eventuele vragen beantwoorden!
Wij hopen graag jullie reacties tegemoet te mogen zien!
Alvast bedankt namens de gehele organisatie van Jeugd
Activiteiten Zijtaart.

Van 5 tot en met 14 oktober a.s. zal het Veghels
Kampioenschap Libre gespeeld gaan worden in de zaal van
clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Poulewedstrijden van 5 t/m 11 oktober, klassen- en
kruisfinales op woensdag 12 en donderdag 13 oktober en
tenslotte op vrijdag 14 oktober de finaleavond.
Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd
door biljartverenging "Krijt Op Tijd". Deelname is alleen
mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel en de leden
van biljartvereniging Krijt Op Tijd. De organisatie wordt
mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor “Van
Herwaarden interieurs”.
Inschrijving is mogelijk tot woensdag 14 september. Er
wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
kampioen te komen. Er kan worden ingeschreven via de
website: http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn
inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij
Joep van Creij, tel. (06) 105 853 10. De kampioen zal in
2017 Veghel mogen vertegenwoordigen in de strijd om de
supercup. Inleveradressen: De Bunders 3 of Vensestraat 13.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. (0413)
35 35 45.
Dit kampioenschap zal ook in het kader staan van het 40
jarig jubileum van de vereniging, dat op zaterdag 26
november officieel gevierd zal worden.

IVN VEGHEL
WATERPLANTEN
zondag 11 september10.00 uur – 12.30 uur
Een plantenzaadje komt ergens neer,
wortelt en groeit uit tot een plant …..
maar zo gemakkelijk gaat het
allemaal niet. Stevige concurrentie
van andere planten,
allerlei
weersomstandigheden, droge voedselarme
grond of juist nattigheid; een plantenzaadje
wordt niet zomaar plant. Dus passen planten
zich aan, maken van de nood een deugd.
Waterplanten hebben ervoor gekozen om in
een natte omgeving te leven. Wat hebben ze
daarvoor moeten doen, welke aanpassingen
hebben zij gemaakt?
Op zondag 11 september laten natuurgidsen
van IVN Veghel tijdens een excursie in de
Aa- broeken verschillende strategieën van
planten zien die in en om het water groeien.
Start 10.00 uur op de parkeerplaats
Middegaal. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 47

TRAGE TOCHT AFFERDEN, DAGWANDELING
zaterdag 17 september 9.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag 17 september organiseert
natuurvereniging IVN Veghel een
dagwandeling door het Nationaal
Park de Maasduinen. De wandeling
is ongeveer 15 km. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden (behalve benzinekosten) en
aanmelden is niet nodig. De wandeling is vooral over
onverharde wegen en gaat langs heidevelden, bosranden,
vennen en begrazingsgebieden. Vertrek vanaf het
Stadhuisplein in Veghel om 9.00 uur, er wordt gecarpoold.
Vanuit Afferden wandelt u op, over en langs steeds
heuvelachtige rivierduinen. Een uitkijktoren bovenop de
Maasduinen biedt een mooi weids uitzicht over de
omgeving. De wandeling gaat verder door het Broedersbos,
langs een oude Maasmeander, passeert de ruïne van kasteel
Bleijenbeek en gaat verder langs de fraai kronkelende
Eckeltse beek.
Stevige schoenen zijn aan te bevelen en lunchpakket en
voldoende drinken meenemen. Meer informatie bij Rob
Knechten, tel (0413) 34 01 12 of www.ivn-veghel.nl.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging voor een dagtocht op woensdag 14 september
2016
Beste leden,
In de maand september is het gebruikelijk dat wij een
uitstapje organiseren.
Dit keer hebben wij in overleg met EMA reizen gekozen
voor een middagtocht De Duinexpres
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit.
We vertrekken om 12.30 uur vanaf onze opstapplaats het
Hertog Janplein, bij de kerk in Erp.
De bus staat er om 12.15 uur. We gaan vanaf hier naar het
Riddershof in Tilburg. Hier staan voor u 2 kopjes
koffie/thee met appel/slagroomvlaai klaar. Daarna rijden we
door naar De Moer voor een gezellige rondrit met de
Duinexpres in en rond landgoed Huis ter Heide en het
Nationale Park de Loonse en Drunense Duinen. We gaan
dit doen o.l.v. een gids van het Nationaal Park. De gids
vertelt u via de intercom over de prachtige omgeving, zodat
dit rondritje ook nog een leerzaam uitje wordt. Duinexpres
bestaat uit twee verwarmde wagons met een lage,
gemakkelijke instap en comfortabele stoelen.
Na de mooie en leerzame treinrit maken we nog een mooie
tocht met de bus door het Brabantse landschap en gaan we
op weg naar De Twee Gebroeders in Etten-Leur, om deze
middag af te sluiten met een heerlijk diner.
Na het diner gaan we terug naar Erp, waar we rond de klok
van 21.00 uur terug zijn.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 53,00 per persoon, te
voldoen voor 7 september 2016. Door dit bedrag over te
maken op rekeningnr. NL28RABO 0120193221 van de
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Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
bent u deelnemer aan deze reis.
Er kunnen 49 personen aan deze reis deelnemen, dus wacht
niet te lang met uw betaling.
Wij wensen alle deelnemers een gezellige dag en een fijne
reis.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, Boekel, tel. (0492)
32 17 33
Mieke van Gerwen, Wilhelminastraat 51, Boekel, tel.
(0492) 32 20 57
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, Boerdonk, tel. (0492) 46
56 53
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkDinther, tel. (0413) 36 52 42
Henk van de Ven, Past. Kampstraat 32, Zijtaart, tel. (0413)
36 52 42
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terecht voor een instrument naar keuze. Ook de allerjongste
muzikanten kunnen al samen met hun (groot)ouders muziek
komen maken in de lessen Kind, Ouder & Muziek.
Kinderen van groep 3 t/m 5 starten met het beste muzikale
Dat doen ze tegenwoordig toch allemaal….
ontbijt: de DoReMi-lessen. Je leert noten lezen en alle
Mevrouw had haar kinderen met duidelijke regels
instrumenten kennen. Zo heb je een goede muzikale basis
opgevoed, maar sinds de scheiding bleek dat ze bij papa
en kun je het instrument kiezen waarin jij je verder wil
alles mochten en dit ook van haar verlangden. Om van de
ontwikkelen. De muziekschool werkt samen met de lokale
ruzies af te zijn, liet ze toe dat de kinderen ook bij haar
muziekverenigingen en verzorgt de lessen voor hun leden.
bepaalden wat er gebeurde. Ze leerde echter een nieuwe
Houd je meer van Pop of Rock? Met Pop&Co
vriend kennen die zijn kinderen nog steeds duidelijke regels bandcoaching zijn er professionele coaches in huis die popbijbracht. Hij stond ervan te kijken wat haar kinderen bij
en rockbands begeleiden van repetities tot optredens.
haar allemaal presteerden en nog meer van het feit dat
Open week met gratis proeflessen
moeder het liet gebeuren…. De kinderen gaven haar vaak
Natuurlijk is het mogelijk om een keer een gratis proefles te
een grote mond. Moeder vergoelijkte dat met “dat soort
volgen. De muzieklessen in Veghel, Schijndel en Sintdingen zeggen ze tegenwoordig toch allemaal…”. De 3Oedenrode starten in de week van maandag 5 september.
letterwoorden vlogen over tafel, maar ook buitenshuis
De DoReMi-lessen starten met een proefles in de week van
schaamden ze zich niet om dat soort taal te bezigen en
12 september. Kijk op de site en meld je aan.
moeder zei niks. Stiefvader werd er chagrijnig van en
Op www.phoenixcultuur.nl is meer informatie te vinden
bemerkte dat ook zíjn kinderen het taalgebruik van de
over het aanbod in heel Meierijstad van de individuele
stiefzusjes en -broertjes overnamen. Hij begreep dat hij
of duolessen, de groepslessen, popbands, orkesten en
beter zijn mond kon houden tegen de kinderen, maar sprak ensembles. Voor vragen en/of aanmeldingen:
moeder er meerdere malen op aan. Om er vanaf te zijn, zei info@phoenixcultuur.nl of tel. (0413) 78 20 10.
ze dan dat ze er volgende keer wel “iets van zou zeggen”,
maar dat gebeurde vervolgens niet waardoor haar vriend
nog bozer werd. Op het punt dat hij bijna de handdoek in de
ring wilde gooien (uit elkaar gaan), kwamen ze bij mij.
Het eerste gesprek was niet eenvoudig, mevrouw voelde
zich aangevallen en bekritiseerd om haar opvoedingsstijl.
Natuurlijk blijft zij degene die bepaalt hoe zij haar kinderen
opvoedt, niet stiefvader! Uiteindelijk gaf ze toe dat haar
kinderen steeds verder ontspoorden en dat ze dat niet wilde.
Na het 3e gesprek ging het een heel stuk beter. De kinderen
werden weer opgevoed (door moeder) en zij liet zich niet
meer chanteren door woorden als “als ik dat niet mag, ga ik
naar pap, daar mag het wel….” En inderdaad had er eentje
geprobeerd om op deze manier zijn zin te krijgen, maar zijn
zusjes hadden in de gaten dat moeder zich niet liet
ompraten. De relatie tussen moeder en stiefvader
verbeterde. Hij leerde hoe hij haar kon helpen i.p.v. haar te
bekritiseren.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Dé Muziekschool van Meierijstad
klaar voor nieuw seizoen!
Aan het eind van de zomervakantie begint het bij alle
muzikanten van Phoenix Cultuur weer te kriebelen. Vanaf
maandag 5 september gaan de muzieklessen van start. De
instrumenten worden uit de koffers gehaald en snaren,
toetsen, trommelvellen en ventielen worden gereed
gemaakt. Nieuwe muziekstukken worden aangeschaft en
arrangementen voor de orkesten en ensembles liggen al
klaar. Kortom: dé Muziekschool van Meierijstad opent haar
deuren in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode voor een
nieuw muziekseizoen!
Rockband, trompet of accordeon
Bij de muziekschool van Phoenix Cultuur kan iedereen
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Café Brein Uden en Oss Het verhaal van
Petra, een ervaringsdeskundige
Op 20 en 22 september zijn er weer bijeenkomsten van
Café Brein in Oss en Uden.
Petra liep hersenletsel op, zij deelt dan haar verhaal.
Een ernstig ongeval, in 2002 maakte een eind aan het
beeldend kunstenaarschap van Petra.
Haar hele leven veranderde. Maar al tijdens haar revalidatie
ging ze schrijven en dit bleek een volwaardige
mogelijkheid voor haar scheppende ambitie. Inmiddels zijn
er twee boeken van haar hand verschenen.
Naast het schrijven vertelt Petra haar verhaal aan anderen:
mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun partners en
familieleden en andere geïnteresseerden. Ze schetst daarbij
een helder beeld van het leven met hersenletsel. Om NAH
de aandacht te geven die het verdient. Omdat het belangrijk
is dat mensen met NAH beter begrepen worden. Petra
vertelt hoe zij weer invulling leerde geven aan haar leven
met een NAH.
♦ Café Brein Uden is op dinsdag 20 september in
MuzeRijk, Klarinetstraat 4
♦ Café Brein Oss is op donderdag 22 september in
Buurthuis de Kortfoort, Floraliastraat 93
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal
open) en duren tot 21.30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer.
Het accent ligt op contact, erkenning en voorlichting. Een
plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de
hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met
SWZ, Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.

Zomers optreden van Friction
In de Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel kun je
op zondag 28 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur weer
genieten van live muziek. Deze keer is het de beurt aan
Friction. En hoe zomers kan een optreden zijn met deze
reggaeband die garant staat voor een middag met
zonnige Jamaicaanse en Afrikaanse klanken. De
toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift is altijd
welkom.
Heerlijke Reggae, Caraïbische vibes, onweerstaanbare
Afrobeats, een ijzersterke band en een charismatische
frontman die elk publiek voor zich weet te winnen! Friction
is door de jaren heen te zien geweest bij de X Factor en De
Wereld Draait Door, op podia zoals Mundial Festival en de
Melkweg, en als support act voor reggae legendes Morgan
Heritage en I Jah Man Levi. Zijn muziek wordt gedraaid op
stations zoals FunX, MTV Base en BBC Radio. Maar nu
dus live in Veghel.

BlueSox Swingende Bluessensatie
VEGHEL- Op zondagmiddag is er weer live muziek in De
Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. Op zondag 4
september van 15.00 uur tot 17.00 uur is het podium
voor bluesgasten uit Tilburg. BlueSox brengt een mix
van Westcoast blues, swing en roots, De toegang tot het
optreden is gratis, een vrije gift is altijd welkom.
BlueSox krijgt iedereen aan het swingen. Een kwestie van
volhouden. Een stomende belevenis! De band bestaat al
meer dan 20 jaar en toert ieder jaar weer met veel succes
langs de bluespodia van Nederland. BlueSox heeft de
laatste jaren enkele wijzigingen in de bezetting gekend. De
band klinkt erg dynamisch en loeistrak! Veel eigen
nummers afgewisseld met bewerkingen. Een heel
verrassend repertoire, swingend, veel up tempo. Enkele
invloeden: Gary Primich, Larry Garner en Fabulous
Thunderbirds.

Expositie: kruisbestuiving tussen
literatuur en fotografie
CHV/Noordkade is van 4 september tot en met 16
oktober
gastlocatie
van
de
expositie
van
fotografiekunstenares Martine van den Oever,
gebaseerd op werk van auteur Tom van Engelen. Het
duo presenteert een bijzondere kruisbestuiving tussen
tekst en interpretatie, die vorm krijgt in ruim tien foto’s
op groot formaat. De opening is op zondag 4 september
om 13.00 uur in cultuurcafé De Afzakkerij in Veghel.
Te gast tijdens de opening in De Afzakkerij is Anne
Haakmeester, bekend als spraakmakend social influencer en
fitness professional Fannetiek. Zij poseerde als eerste voor
de camera van Martine van den Oever bij de kick-off van
het project dat zou leiden tot deze expositie.
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Dé Muziekschool van Meierijstad
klaar voor nieuw seizoen!

Aan het eind van de zomervakantie begint het bij alle
muzikanten van Phoenix Cultuur weer te kriebelen.
Vanaf maandag 5 september gaan de muzieklessen van
start. De instrumenten worden uit de koffers gehaald en
snaren, toetsen, trommelvellen en ventielen worden
gereed gemaakt. Nieuwe muziekstukken worden
aangeschaft en arrangementen voor de orkesten en
ensembles liggen al klaar. Kortom: dé Muziekschool
Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat al
sinds jaar en dag naar het lokale verenigingsleven. De leden van Meierijstad opent haar deuren in Veghel, Schijndel
en Sint-Oedenrode voor een nieuw muziekseizoen!
van de Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas
Rockband, trompet of accordeon
Campagne voor een stem in de verdeling ervan.
Bij de muziekschool van Phoenix Cultuur kan iedereen
terecht voor een instrument naar keuze. Ook de allerjongste
Elke club kiest een doel
muzikanten kunnen al samen met hun (groot)ouders muziek
De Rabobank Clubkas Campagne leverde vorig jaar veel
komen maken in de lessen Kind, Ouder & Muziek.
clubs extra geld op om hun doelen te realiseren. Doelen
waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving Kinderen van groep 3 t/m 5 starten met het beste muzikale
ontbijt: de DoReMi-lessen. Je leert noten lezen en alle
profiteren. Verenigingen en stichtingen geven bij hun
instrumenten kennen. Zo heb je een goede muzikale basis
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Of het nu
en kun je het instrument kiezen waarin jij je verder wil
gaat om een opknapbeurt van de kantine, het organiseren
ontwikkelen. De muziekschool werkt samen met de lokale
van een evenement of de aanschaf van nieuwe tenues.
muziekverenigingen en verzorgt de lessen voor hun leden.
Houd je meer van Pop of Rock? Met Pop&Co
Elke stem telt
Rabobank Uden Veghel telt ongeveer 23.000 leden. Elk lid bandcoaching zijn er professionele coaches in huis die popmag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Leden en rockbands begeleiden van repetities tot optredens.
ontvangen deze stemcode op 1 november. Van de vijf
Open week met gratis proeflessen
stemmen per lid, mogen er maximaal twee naar één
Natuurlijk is het mogelijk om een keer een gratis proefles te
vereniging of stichting gaan. Hoe meer stemmen een club
volgen. De muzieklessen in Veghel, Schijndel en Sintkrijgt, hoe meer geld er naar het gekozen Clubkas
Campagne doel gaat. Dit jaar is er een bedrag van €110.00,- Oedenrode starten in de week van maandag 5 september.
De DoReMi-lessen starten met een proefles in de week van
te verdelen.
12 september. Kijk op de site en meld je aan.
Campagne voeren loont
Nieuw dit jaar is de Clubkas Kanjer t.w.v. €500,-. Een extra Op www.phoenixcultuur.nl is meer informatie te vinden
bijdrage voor de drie clubs die op de meest creatieve wijze over het aanbod in heel Meierijstad van de individuele
of duolessen, de groepslessen, popbands, orkesten en
hun Clubkas doel promoten en stemmen werven. Reden
ensembles. Voor vragen en/of aanmeldingen:
genoeg voor de clubs om daarom volop campagne te
info@phoenixcultuur.nl of 0413-782010.
voeren!
Na twee succesvolle edities, ondersteunt Rabobank Uden
Veghel het verenigingsleven in deze regio dit jaar opnieuw
via de Rabobank Clubkas Campagne. Clubs die willen
meedoen, kunnen zich van 5 september tot en met 16
oktober aanmelden via de website rabobank.nl/udenveghel.
Doet u mee?

Wilt u weten of uw club in aanmerking komt voor de
Rabobank Clubkas Campagne? Op rabobank.nl/udenveghel
vindt u alle informatie en voorwaarden om deel te nemen.
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Twitter
mee met
#RCCUV

Rabobank
Clubkas
Campagne

Doe mee en steun
jouw 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. Jouw club doet toch ook mee?

Ga naar onze website voor informatie en meld jouw club vanaf
5 september aan op www.rabobank.nl/udenveghel

Een aandeel in elkaar



