Buurt "Keezen" Competitie weer van start
Op vrijdagavond 7 oktober vanaf 20.00 uur worden de eerste serie "Keezen" spellen weer
gespeeld in ons Dorpshuis. Daarna voortzetting, in principe op elke eerste vrijdagavond van
de maand, tot en met april 2017. Opnieuw spelen we de competitie in buurtverband,
volgens dezelfde succesformule als voorgaande jaren. Het spel zelf kan men binnen 5
minuten leren. Bij het spelen komen de ware kwaliteiten van de spelers naar boven. De
factor geluk speelt een belangrijke rol, maar evengoed is er heel wat strategisch inzicht
nodig om snel tot het bedoelde einde te komen.
Oproep tot deelname
Uit elke buurt kunnen er een of meer teams meedoen. Een team bestaat uit 2 personen. In
onze opzet is het niet noodzakelijk steeds met dezelfde partner te spelen: elke keer kan een
andere speler ingezet worden, wel met de spelregel dat minimaal één speler uit Zijtaart
dient te komen. Uiteraard speelt men wel onder dezelfde teamnaam. Kan de buurt geen
team samenstellen, dan kunnen ook 2 personen uit verschillende buurten of straten een
team vormen.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf heden via het mail adres: zeszijtaart@gmail.com, bij Twan van de
Meerakker of in de zaal tot 10 minuten voor de aanvang van de competitie. Het maximaal
aantal deelnemende teams is vastgesteld op 32. Schrijft u zich dus snel in!
De kosten per team bedragen € 10,00 voor het gehele seizoen.
Graag tot ziens op 7 oktober!
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 september 9.30 u. Woord- en Communie (Gem.Koor)
Wij gedenken: Ties van Zutphen; Cor en Marie Habraken-van Gogh; Martien van Zutphen
(vanw.verjaardag); Overl.ouders Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Toon
Wuijtenburg (vanw.verjaardag); Anneke Bekkers en dochter Marian Bekkers; Henk en
Adriaan Brugmans; Overl.ouders Brugmans-van den Biggelaar; Overl.ouders van
Asseldonk-van Roosmalen en overl.familie.
Doop: 11.30 u. Seth: zoon van Jorg en Dayenne Barten-van der Linden.
Getrouwd: Maarten Frank Smits en Mimi van der Heijden.
Vrijdag: 16 september 13.30 u. Huwelijksviering van: Patrick van Zutphen en Petri
Visser.
Mededeling: De werkgroep Vorming en Toerusting opent het seizoen met een interessante
middag in de Lambertuskerk in Veghel op 12 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
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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.
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Aanvang: 20:30 uur
Plaats: in de Evenementenzaal van dorpshuis Het
Klooster.
De volledige inhoud van de intentieovereenkomst kunt u
inlezen op onze website; met name zijn de bladzijden 2 t/m
6 het meest van belang.
Ook op de website van de werkgroep “Geen omleiding
N279 bij Zijtaart” staat de intentieovereenkomst.

www.geenomleidingn279.nl
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:
2 paar handschoenen voor een zwaar karwei. Liefst in
een witte of zeer lichte kleur. Tel: (06) 424 075 47.
Te Koop: 4 winterbanden met velgen voor een Volvo
440, prijs n.o.t.k. Tel.: 06-52.7183.27

Nieuws van de Dorpsraad
Extra openbare vergadering
De aanvangstijd van onze extra openbare vergadering van
woensdag 14 september a.s. betreffende de situatie
ombuiging N279 is: 20:30 uur (i.p.v. 20:00 uur zoals
vorige week vermeld).
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, waarover we in
eerste instantie met onze achterban in gesprek willen
alvorens de inloopbijeenkomsten volgen, die door de
provincie zijn uitgezet (zie verderop in dit artikel).
We gaan er vanuit, dat er een flinke belangstelling zal zijn
voor dit belangrijke onderwerp voor ons dorp.
Datum: woensdag 14 september a.s.

Inloopbijeenkomsten N279
De provincie heeft twee inloopbijeenkomsten uitgezet over
de intentieovereenkomst provinciale weg N279 tussen
A50/Veghel en A67/Asten. Deze informatiebijeenkomsten
worden gehouden in Zijtaart en in Helmond.
Donderdag 15 september a.s. is deze bijeenkomst hier
in Zijtaart in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis. Er zijn
twee momenten voor de inloop: ’s middags tussen 14:00
uur en 17:00 uur en
’s avonds tussen 18:00 uur en
21:00 uur.
De provincie en de gemeenten gaan o.a. in op de plannen
voor de N279 Veghel-Asten, op het verdere proces en op de
planning. Er zijn deskundigen aanwezig om vragen te
beantwoorden en belangstellen-den worden uitgenodigd
mee te denken. De inloopbijeenkomst is openbaar;
inschrijven is niet nodig, men kan elk gewenst moment
binnenlopen. Aangezien het gaat over het totale traject
A50/Veghel – A67/Asten kunnen inwoners uit de
verschillende aangrenzende gemeenten aanwezig zijn.

Vervolg AED-apparatuur in Zijtaart
Donderdag 15 september a.s. houden we om 20:00 uur weer
een vervolgbijeenkomst over het plaatsen van vier AEDapparaten in ons dorp. Betrokkenen van de vorige
bijeenkomst dienen dit artikel te beschouwen als
uitnodiging voor deze reeds afgesproken bijeenkomst in ons
dorpshuis.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl
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Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Verse worst 500 gram € 3,95
Kopstammetjes 4 voor € 4,95
Puntje roompaté € 1,45
Grill worst 100 gram € 0,99
Contributie:
De contributie blijft ook dit jaar hetzelfde. Van dit bedrag
worden alle wekelijkse clubbijeenkomsten en alle
weekendactiviteiten zoals een primitieve voettocht,
lampionnentocht, dropping en districtstoernooien
georganiseerd.
Minioren en Maxioren:
€ 45,00 per seizoen
Junioren en Senioren:
€ 55,00 per seizoen
*Voor het zomerkamp en Ardennenkamp wordt nog een
eigen bijdrage gevraagd.

Hallo allemaal,
Wij kunnen haast niet meer wachten tot het volgende
seizoen weer start! In de week van 12 t/m 16 september
starten onze eerste clubavonden weer.

Lid worden?
Meld je aan bij onze secretaris Nena van den Oever via
info@jongnederlandzijtaart.nl.
Aanmelden onder vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s.
Afmeldingen graag vóór 12 september doorgeven, i.v.m.
heffing contributie.

Open-leden-week
In de week van 19 t/m 25 september zijn onze clubavonden Wij hebben er weer zin en jullie hopelijk ook!
voor iedereen toegankelijk die graag eens wil meemaken
wat Jong Nederland is! Kom samen met al je vriendjes en
Groetjes,
vriendinnetjes op de avond dat jouw leeftijdsgroep club
Jong Nederland Zijtaart
draait en beleef het échte Jong Nederland-gevoel van sport,
spel, creativiteit en buitenleven! Je hoeft je hiervoor niet op
Clubindeling
te geven, en het is natuurlijk ook
gratis.
Groep Jong Nederland Groep School
Clubdag
Clubtijden

De open-leden-week is in plaats
van onze openingsdag.
De openingsdag zoals vermeld
op de Zijtaartse kalender (10
september) gaat niet door.

Minioren

4 jaar t/m groep 3

Dinsdag

18:00 – 19:30 uur

Maxioren

Groep 4+5+6

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren

Groep 7+8

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Senioren

1e klas en ouder

Woensdag

19:00 – 20:30 uur
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KBO

Veel plezier tijdens de JAZ-dagen!
Afgelopen week vonden, alweer voor de 17e keer, de JAZdagen plaats. Dit jaar speelde het verhaal zich af in de
(w)onder water wereld van Zijtaart waar zo´n 145 kinderen
samen met Kapitein Ortega (Harm v.d. Ven) en Neptunus
(Harrie v.d. Linden) op zoek gingen naar Neptunus’
drietand. De drietand werd in het begin van de week door
Ursula (Gerjanne v.d. Ven) gestolen en sindsdien ging er
als vanouds weer van alles mis!
Neptunus en kapitein Ortega wisten Ursula dinsdag aan het
einde van de dag te vangen. Even leek het erop dat alle
“problemen” opgelost waren, maar helaas wist Ursula in de
nacht van dinsdag op woensdag te ontsnappen. De kinderen
gingen daarom woensdag naar Ursula én de drietand op
zoek in de vorm van een avontuurlijk tocht rondom het
terrein “de Leinse Hoefslag”. Donderdagmorgen kwamen
kapitein Ortega en Neptunus met een plan, het was beiden
opgevallen dat Ursula in een soort van trance raakte
wanneer alle kinderen tegelijkertijd het JAZ-lied zouden
gaan zingen. Tijdens de afsluiting werd het lied nog één
keer geoefend waarna Ursula ten tonele verscheen. Op het
teken van Neptunus begonnen de kinderen te zingen en
werd Ursula met de drietand gevangen genomen. Neptunus
sprak daarna een toverspreuk uit over Ursula waarna ze
weer veranderde in een normaal persoon.
Al met al kan de organisatie weer terug kijken op een
geslaagde editie van de JAZ-dagen met schitterend weer!
De organisatie wil iedereen bedanken die, op welke manier
dan ook, heeft geholpen om de JAZ-dagen mede mogelijk
te maken!
Nieuwsgierig naar het hele verhaal, de foto’s of gewoon
even lekker nagenieten van de JAZ-dagen? Kijk dan snel op
Zijtaart.nl of facebook.com/JeugdActiviteitenZijtaart! Wil
je graag het JAZ-lied nog een keertje beluisteren of
meezingen? Ga dan naar Youtube.com en zoek op “JAZdagen”.
Wij zien jullie graag terug tijdens de volgende editie in
2017!
Het JAZ-team

AGENDA
Maandag 12 september 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 12 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 12 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 13 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 13 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 13 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 14 september 13.30 uur: Keezen
Donderdag 15 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 15 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 15 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 16 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 30 augustus:
Jokeren:
Henk v.d.Linden
Rikken:
Karel Bekkers
Loterij:
Willy v.d.Berkmortel

97 pnt.
70 pnt.

Uitslagen van 1 september:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
129 pnt.
2. Mientje Raaymakers 102 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
80 pnt.
2. Harrie v.Zutphen
59 pnt.
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
- 66 pnt.
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van 5 september:
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden
2. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Ad v.d.Heijden
Loterij:

115 pnt.
88 pnt.
164 pnt.
75 pnt.
–46 pnt.

Lenie Henst

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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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 10 september 2016

Bridge Zomerdrive 30 augustus 2016
Lijn A
1 Piet Thijssens & Riek Rijkers
2 Jan Langenhuijsen & Jo Verhoeven
3 Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
4 Cor Mollen & Marietje Mollen
(5) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(5) Jo v.d. Nieuwenhuizen & Marietje v.d. Wijgert

66,25
62,50
46,25
42,50
41,25
41,25

Zomerbridge 1 sept 2016 lijn A
1 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
2 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
6 Toon Gevers & Willemien Verhoeven
(7) Jan Rijkers & Henk v.d. Linden
(7) Cor Mollen & Marietje Mollen

61,81
58,33
54,86
53,47
47,92
43,06
40,28
40,28

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
vrij
uit
thuis
uit

VOW JO19-1
Mariahout JO19-1
Mariahout JO17-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
SCMH JO15-1G
Erp JO15-3
VOW JO15-2
Schijndel/DE WIT JO13-3G
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 VOW JO11-1
Vorstenbossche Boys JO11-2
VOW JO11-2
VOW JO11-3
ELI JO11-3G
Schijndel/DE WIT JO9-2
VOW JO9-1
VOW JO9-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-11
VOW JO9-3
Rhode JO9-8
Rhode MO19-1
VOW MO19-1
VOW MO19-2
DSV MO19-1
VOW MO15-1
Vorstenbossche Boys MO15-1 VOW MO15-2
VOW MO13-1 Schijndel/DE WIT MO13-1
Rhode MO11-1
VOW MO11-1

14:30u
13:00u
13:00u
12:15u
11:45u
9:15u
9:30u
9:30u
9:00u
10:30u
10:30u
14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
10:30u

VOW Senioren 4 sept 2016 :
VOW Veteranen
VOW 1
VOW 2
Sparta'25 7
ST VOW/WEC VR1

Volkel
BMC 1
Mariahout 4
VOW 3
Erp VR1

3-2
3-4
7-0
5-2
9-0

Dames & Heren: zaterdag 10 september, RivierentochtPapendal / Kapellekes, vertrek 8.00 uur.
Dames & Heren: zondag 11 september, Strabrechtseheide,
pauze in Heeze/Leende, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 14 september, Dijkentocht, pauze in
Megen ‘Op de Poort’, vertrek 8.30 uur.

VOW Senioren 10 september 2016
17:00u

UDI'19

VOW Veteranen

Kom dan naar onze gratis proeflessen!

VOW Senioren 11 september 2016
14:30u
11:30u
12:00u
10:00u

Boskant 1
VOW 2
Gemert 6
RKVV Keldonk VR1

VOW 1
Blauw Geel'38/JUMBO 6
VOW 3
ST VOW/WEC VR1

Ben je 5 jaar of ouder? Kom dan naar onze proeflessen op
zaterdag 10 september, 17 september en 24 september. Van
9.30 uur tot 10.30 uur hebben we in het Dorpshuis training
en mag je mee komen doen met de majoretten. We gaan
dansen, twirlen en een klein showtje leren, heb jij er ook al
zin in?
Wil je meedoen?
Stuur dan even een email of
berichtje naar Anne-Marie of
Marjan.
Hopelijk zien we jou op zaterdag
10 september!!
Sportieve groet van de majoretten
Anne-Marie van Dinter
Tel 06 - 109 771 38
mvandinter@home.nl
Marjan van Asseldonk
Tel 06 - 424 988 93
marjanvanasseldonk@home.nl
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Vakantiefoto wedstrijd
De vakantie is voor velen weer ten einde. Tijdens de
vakantie zijn er natuurlijk weer veel foto's gemaakt.
Tennisvereniging Zijtaart organiseert voor haar leden een
vakantiefoto wedstrijd.
Leden kunnen meedoen door hun mooiste, leukste, gekste,
gaafste of meest romantische vakantiefoto op te sturen naar:
webmaster@tvzijtaart.nl onder vermelding van
Vakantiefoto 2016. Graag altijd even de naam en
adresgegevens meesturen. Leden van TV Zijtaart kunnen
dit de gehele maand september doen. Alle inschrijvingen
worden door een jury bekeken en beoordeeld. Begin
oktober maken we de winnaar
van onze wedstrijd bekend via
onze website (www.tvzijtaart.nl).
Wij zien jullie inschrijvingen
graag tegemoet.

7 sept. 2016 – 14 sept 2016
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Om 19.15 uur is de officiële opening met het voorstellen
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
prijsuitreiking. Supporters en bezoekers zijn op deze avond
van harte welkom.

INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART

Vanaf maandag 24 oktober tot en met vrijdag 4 november
organiseren de biljartverenigingen De Zwijntjes en
Poedelpret voor de 31e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen alsook de
leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen oud
inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners van
Met vriendelijke groet,
Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar hebben
TV Zijtaart
meegedaan en zij die in de jaren 2011 t/m 2015 minimaal 3
keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan is dat
mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te gaan
Supercup biljarten 2016
wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook
Op zaterdag 10 september a.s. vindt in ’t Span in Keldonk
krijgen.
de 9e editie plaats van de Lunenburg Administratie- en
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
Advieskantoor Supercup biljarten 2016. De Supercup is een proberen een kampioenschap te houden. Het minimaal
strijd tussen de plaatselijke libre kampioenen biljarten uit
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
de gemeente Veghel. Zij gaan op deze avond de strijd met
deelnemers hebben, zullen zij op zondagmiddag 30 oktober
elkaar aan met als inzet de titel “Kampioen der
de strijd met elkaar aanbinden.
Kampioenen”.
Om hieraan deel te kunnen nemen, heeft men de
INSCHRIJVEN
plaatselijke biljartkampioenschappen libre moeten winnen. Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
Het afgelopen seizoen is dat gelukt door Toon van Houtum t/m dinsdag 27 september a.s. bij:
uit Veghel, Joost Breeuwer uit Mariaheide, Peter Verkuijlen - Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
uit Eerde, Cor Rijkers uit Keldonk, Jan van Run uit Erp en - Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Erwin vd Tillaar uit Boerdonk. Juul van Erp is de kampioen Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
uit Zijtaart, helaas ontbreekt hij wegens andere
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 24 t/m
verplichtingen. Voor vier personen is het de eerste
maandag 31 oktober kunnen we hiermee rekening houden.
deelname aan de Supercup. Voor Joost Breeuwer en Erwin Toch verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering
vd Tillaar niet, zij waren al eerder van de partij.
op te geven, omdat het voor ons anders onmogelijk wordt
Ook dit jaar wordt er met een handicap gespeeld. Wel is er om met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt
een verschil t.o.v. voorgaande jaren. Werd er voorheen
slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle
gespeeld tot het aantal te maken caramboles, nu duren alle
wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden beginnen
partijen 25 beurten.
dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de
De gemiddeldes variëren van 1,39 tot 4,71 en verwacht
wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal
wordt dat het, evenals de voorgaande keren, ook nu een
deelnemers).
spannende aangelegenheid gaat worden. Wie wordt de
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
opvolger van Jan van Dijk uit Eerde?
moet bij het inschrijven worden voldaan.
Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de
stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe
mee, al is het maar voor de gezelligheid.
De Zwijntjes en Poedelpret
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Stof happen voor het goede doel!

‘Laat de Challenge maar komen!’

Eindelijk is het dan bijna zo ver! 1 Oktober start het grote
avontuur voor Team Kalidoe voor het goede doel. Met
bepakte jeeps en motoren rijdt het team van Antwerpen
naar Banjul in Gambia. Ruim 7.000 km trotseren zij de
harde wegen, veerboten, kustlijnen, woestijnroutes,
rivierbeddingen en gaan ze van de gebaande paden af! De
spanning stijgt en de voorbereidingen maken plaats voor
‘de laatste dingen’, want de startnummers zijn geplaatst en
de officiële papieren zijn in orde gemaakt.
Daarnaast ook grote dank aan iedereen die op wat voor
manier dan ook het team gesponsord heeft. Met het behalen
van de Challenge hopen ze een mooi geldbedrag op te halen
voor hun goede doel: Stichting Second Home.

De kosten van de avond zijn € 20,00 per persoon. Dit is
inclusief drankjes en hapjes. De opbrengsten van deze
avond gaan ook naar het goede doel. Leuk als je er bij bent!
Opgeven kan bij Eethuis de Reiger, via teamleden of via de
mail: mieke_tonny@hotmail.com.

Stichting Second Home
Stichting Second Home heeft als doel het realiseren en in
stand houden van een woonvoorziening voor kinderen met
een verstandelijke beperking of leerachterstand, zodat zij
naar school kunnen. Second Home streeft naar blijvende
verbeteringen in het leven van deze kansarme kinderen. De
stichting zet lokale mensen in om de woonvoorziening
dagelijks te runnen (meer info op
www.stichtingsecondhome.nl). Het is belangrijk om
blijvend te steunen met kennis, kunde en geld. Deze
kinderen hebben in Gambia vaak geen plek in de (lokale)
maatschappij. Families schamen zich voor hun kind en zij
worden dan ook letterlijk 'weggestopt'.
Door een goede verzorging, prettige leefomgeving en
passend onderwijs op de enige Special Onderwijs School in
Gambia hebben zij weer een kans voor de toekomst. De
kinderen leven helemaal op en gaan met veel plezier naar
school!
Uitzwaaifeest
Op donderdag 22 september staat de laatste sponsoractie
gepland. Dan is het ‘Uitzwaaifeest’ van Team Kalidoe bij
Eethuis de Reiger in Zijtaart. Vanaf 20:00 uur is iedereen
van harte welkom om het team uit te komen zwaaien. Naast
een praatje met de teamleden zal ook meer te zien zijn over
Stichting Second Home en de Challenge.

Volg ons op www.facebook.com/teamkalidoe2016 en
beleef alles van dichtbij mee!
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De vrouw in de kunst
25.000 Jaar uitbeelding, rol, plaats en interpretatie van
“Vrouwen in de kunst.”
Cursus kunstbeschouwing in 6 delen door Ton Rietbergen
en Gabriël van Asseldonk.
De start is 21 september om 20.00 uur in Het Klooster.
Daarna om de 14 dagen.
Van alle onderwerpen die behandeld worden in de
beeldende kunst is het beeld van “De Vrouw” wel het meest
uitgebeeld en met de grootste variaties. Dat is natuurlijk
geen wonder; vrouwen zijn de bron van elk menselijk
leven. Gelijk aan de man, maar toch zo anders, vol
verrassingen en ondoorgrondelijk. Aan de (mannelijke)
goden gelijk.

Reünie majoretten 40 jarig bestaan!

Het jaar 2016 staat voor de Majoretten van fanfare Sint
Cecilia in het teken van hun 40 jarig jubileum. Op 29 april
was er een leuke feestavond voor alle leden van dit
moment. Op deze avond zijn er vele herinneringen
opgehaald en dat willen zij nog eens over doen met
iedereen die in de afgelopen 40 jaar als lid of instructie bij
de majoretten betrokken is geweest. Hiervoor zijn maar
liefst in totaal 275 oud leden aangeschreven en uitgenodigd
Zien en begrijpen
In de cursus zullen tal van aspecten van het vrouwelijke aan voor een reünie op vrijdag 9 september. De reünieviering
de orde komen. Samen kijken we naar de lange weg van de wordt georganiseerd in dorpshuis het Klooster in Zijtaart.
De avond zal om 20.00 uur starten en we hopen veel
ontwikkeling naar het actuele beeld en -uitbeelding - van
mensen te mogen begroeten.
de vrouw. Dat is een spannende en gevarieerde reis door
De majoretten van St. Cecilia zijn opgericht in 1976. In de
eeuwen van kunst. Niet alleen bekende beelden en
beginjaren waren zij voornamelijk aanwezig bij serenades
schilderijen worden besproken, uit elke periode worden
en dorpsfestiviteiten. In de loop der jaren zijn de majoretten
werken geselecteerd die de speciale kenmerken van die
ook gaan deelnemen aan wedstrijden op regionaal en
periode onderstrepen. Speciale voorkennis is niet nodig,
landelijk niveau en worden er ook uitstapjes naar het
hoofddoel is het samen (leren) genieten van de grandioze
buitenland gemaakt. Tijdens de wedstrijden zijn door
uitbeeldingen van vrouwen door tal van kunstenaars en de
diverse groepen al vele successen behaald. Menigmaal
achtergronden daarvan beter te begrijpen.
werd het Brabants en Nederlands Kampioenschap behaald
en ook op Europees niveau heeft Zijtaart van zich laten
Tijden en plaatsen: (2016)
horen met als beste resultaat een Zilveren medaille op het
Deel: 1
2
3
4
5
6
Europees Kampioenschap.
St-Oedenrode. Den Einder, Sluitappel 17: (20.00u.)
Inmiddels bestaat de groep uit 21 majoretten, verdeeld over
26 sept. 3 okt. 17 okt. 31 okt. 14 nov. 28 nov.
3 groepen in de leeftijd van 5 tot en met 19 jaar. Daarnaast
Zijtaart: Het Klooster. (20.00u.)
is er ook dansgroep Return die zich presenteert samen met
21 sept. 5 okt. 19 okt. 2 nov. 16 nov 30 nov.
de vereniging, maar zich ook veelvuldig tijdens andere
Zijtaart: Het klooster.
(09.00u.)
festiviteiten laat zien.
22 sept. 6 okt 20 okt. 3 nov. 17 nov. 1 dec.
We hopen er een gezellig feestje van te maken!!
Uden/Vorstenbosch: Broekstr. 3. (13.30u.)
22 sept. 6 okt 20 okt. 3 nov. 17 nov. 1 dec.
Meer inlichtingen: T. Rietbergen, tel. (0413)36 76 27 of email: Kunstverteld@hotmail.com

Het bestuur en leden van fanfare Sint
Cecilia feliciteren de majoretten
met hun 40 jarig bestaan
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Maar ook voor de toekomst wordt alles moeilijker. Wil je
verhuizen naar een ander deel in het land (bv. omdat je een
nieuwe partner leert kennen), dan is dat toch lastig als de
kinderen hier blijven wonen. Contact van beide ouders met
de kinderen is van het allergrootste belang. Gezamenlijke
Een scheiding raakt alles…
vrienden vinden het lastig hoe met je om te gaan. Ze
Als je partner aankondigt te willen scheiden dan zijn allerlei hebben (net als de kinderen) het gevoel partij te moeten
reacties mogelijk. Soms heeft hij/zij dat al zo vaak gezegd
kiezen. Veel vriendschappen verwateren. Familie en
dat je het niet meer gelooft…
schoonfamilie komen soms volledig tegenover elkaar te
Bij mannen zie ik heel vaak dat zij nooit bereid waren om
staan.
mee te gaan naar relatietherapie, pas wanneer de gang naar
de advocaat is gepland, wil hij wel. Bijna smekend probeert Mw. N. Timmermans-van de Kamp
hij zijn vrouw alsnog te bewegen tot relatietherapie. Veel
Interpunctie, Smientdonk 2,
vrouwen gaan dan nog wel een keertje mee, maar kunnen
5467 CA Veghel
het dan niet meer opbrengen om nog in de relatie te
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
investeren. Dan is het echt genoeg geweest. Dan kan het
gebeuren dat zo’n man boos wordt: “waarom meteen
Hiphop, Klassiek, Jazz, Modern, Salsa
scheiden?” De ellende is dat hij reageert vanuit zijn eigen
perspectief: hij denkt dat het “meteen” is, terwijl in de
of Babyballet
beleving van zijn partner het al minstens 10 keer is gezegd. Danslessen in Veghel en Schijndel!
Hij nam haar niet serieus….dat is het probleem. Vrouwen
In de week van 12 september starten bij Phoenix Cultuur in
doen er daarom goed aan (mannen trouwens ook!) dat zij
Schijndel en Veghel de lessen dans. Het team van super
eisen (ja, eisen!) dat hun partner hen serieus neemt. Want
enthousiaste en professionele dansdocenten staat klaar om
een scheiding is niet zó maar iets. Het is een heleboel
aan de slag te gaan met hiphop, modern, klassiek, jazz,
ellende, heeft gevolgen voor elk levensgebied en elke
babyballet, salsa seniorendans en noem maar op.
mogelijke stap die je in de toekomst nog wil zetten
Babyballet, Hiphop, Klassieke dans op spitzen of Salsa
(tenminste als je ook kinderen hebt). Financieel wordt het
Babyballerina’s dansen in hun tutu’s tijdens de lessen
een stuk slechter, meestal voor beide partijen, verhuizen is babyballet, bij moderne of klassieke dans leer je alles over
vaak nodig en er is niet zo gek veel keus als je financieel
techniek en bewegen vanuit je gevoel en beleving.
zwaar zit. De kinderen krijgen er vaak toch wel wat last
Hiphoppers leren de coolste moves en senioren zijn heerlijk
mee en alles wat je kunt voorkomen, is natuurlijk gewenst. in beweging op mooie muziek. Onder begeleiding van onze
professionals haal jij ook de danser in je naar boven, of je
nu piepjong of al wat ouder bent.
Open week met gratis proeflessen
Jongens en meisjes kunnen komen dansen en natuurlijk
zorgen we ervoor dat al onze dansers regelmatig op het
podium staan. De eerste lesweek is een open week, we
bieden iedereen de gelegenheid om te komen kijken en
natuurlijk vooral meedansen! Kom dus een gratis proefles
meedoen om kennis te maken met onze lessen en onze
dansdocenten.
Op www.phoenixcultuur.nl vindt men meer informatie
over het lesrooster op de verschillende locaties. Voor
vragen en/of aanmeldingen: info@phoenixcultuur.nl of
tel (0413) 78 20 10.

Hotel Dracula in Openluchttheater
Mariahout
Spoken, weerwolven, heksen en andere griezels. Op 10,
18 en 24 september kom je ze tegen in Openluchttheater
Mariahout.
Daar speelt Toneelvereniging Mariahout de voorstelling
‘Hotel Dracula’.
Ben getuige van een spannend sprookje tegen een
schitterend decor in het spookjesachtige openluchttheater.
Speeldata: Zaterdag 10 september 20.00u Zondag 18
september 14.30u Zaterdag 24 september 20.00u
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Bezoekdienst Oud en Wijs zoekt
vrijwilligers
Inwoners van Veghel, Erp en de
kerkdorpen krijgen vanaf hun
75e verjaardag om de twee jaar
bezoek van een vrijwilliger van
de Bezoekdienst Oud en Wijs
van ONS welzijn. Tenminste als
ze dat willen; ze mogen ook nee zeggen. Oud en Wijs komt
niet alleen voor een gezellig praatje, maar brengt ook een
map vol informatie mee. De vrijwilliger neemt de
informatie over wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen met
IVN VEGHEL, IVN UDEN en IVN
de mensen door. Indien gewenst laat hij folders achter. Op
Bernheze ORGANISEREN
deze persoonlijke manier worden 75-plussers in ongeveer
een uur bijgepraat over allerlei zaken die voor hen van
HERFSTCURSUS
belang zijn. Omdat er steeds meer ouderen zijn en omdat er
af en toe vrijwilligers stoppen, is de bezoekdienst Oud en
Op woensdag 21 september start een nieuwe korte
Wijs op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die het
natuurcursus van het IVN Veghel in samenwerking met
leuk vinden om gemiddeld een keer per week een oudere
IVN Uden en IVN Bernheze.
zo’n informatief bezoek te brengen, kunnen zich als
In deze herfstcursus, het jaargetij van de voorbereiding op
vrijwilliger aanmelden bij ONS welzijn. Dat kan op tel.
de winter, wordt aandacht besteed aan typische herfst
nr.(088) 374 25 25, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00
onderwerpen zoals bladval, paddenstoelen, schimmels en
uur en op het e-mailadres esther.debie@ons-welzijn.nl.
bodemdiertjes. De cursus bestaat uit 3 binnen lessen op de
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en 5 excursies ONS welzijn stuurt elke vrijwilliger van Oud en Wijs één
keer in de twee weken een of twee adressen van ouderen
op de zondagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. De
die bezocht willen worden. Gemiddeld gaat het om één
excursies gaan naar bekende en minder bekende
bezoek per week. De vrijwilliger kan zelf met de oudere
natuurgebieden in Noord Oost Brabant zoals ’t Lijnt,
afspreken of het bezoek voor of na de middag of ’s avonds
Wijboschbroek ‘t Hurkske en de Hazeputten. De docenten
zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de natuur te vinden is. Als hij tijdens een bezoek problemen tegenkomt, kan hij
een beroep doen op ONS welzijn. De beroepsouderen
zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen en elkaar veel
adviseur zal dan in overleg met de oudere bekijken hoe het
(bij) te leren.
probleem aangepakt kan worden. Dat de vrijwilligers hun
De kosten bedragen € 30,00 (leden IVN € 20,00) en zijn
inclusief lesmaterialen en koffie. De cursus wordt gegeven zorgen om anderen niet zelf hoeven te dragen, vindt Esther
in het lokaal IVN Veghel, Buitendonk 3 in Veghel. U kunt de Bie een belangrijk punt. De vrijwilligers van Oud en
Wijs krijgen de nodige ondersteuning. Behalve een map vol
zich aanmelden tot 15 september via e-mail:
informatie biedt de beroepsouderen adviseur ook
secretariaat@ivn-veghel.nl. of via de website IVN Veghel
bijscholing. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn
(www.ivn-veghel.nl).
verandert er immers voortdurend van alles. Zoals alle
Na aanmelding ontvangt u een bericht met nadere
vrijwilligers van ONS welzijn kunnen ook deze
informatie.
vrijwilligers de gemaakte onkosten declareren. Voor hen is
Binnenlessen: wo. 21 sept., wo. 5 okt, wo. 2 nov.
Excursies: zon. 25 sept, zon. 9 okt, zon. 6 nov., zat. 12 nov ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
“Mensen met een luisterend oor, die het leuk
vinden om andere mensen te informeren en die
bovenal graag iets betekenen voor ouderen, dat
zijn de mensen die wij zoeken”, aldus Esther de
Bie, sociaal werker en ouderenadviseur bij ONS
welzijn. Zij coördineert Oud en Wijs en
ondersteunt de vrijwilligers. “Onze vrijwilligers
vinden dit werk om verschillende redenen leuk”,
zo weet zij door de gesprekken die ze
regelmatig heeft. “Een veel gehoorde reactie is,
dat zij zelf ook goed op de hoogte blijven van
instanties en regelingen. Ze vinden het heel
plezierig dat ze zelf afspraken kunnen maken
met de ouderen waar ze naar toe gaan. Ze
kunnen het werk dus doen op tijden waarop het
hun uitkomt.” Ze besluit met een reactie van een
van de vrijwilligers: “Mensen zijn zo blij als je
geweest bent. Ze maken zelfs je fietszadel droog
als het geregend heeft.”
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NIEUWE CURSUS EHBO BIJ
KINDEREN.
Ook dit jaar organiseert de Stichting Gezondheidszorg
Veghel ( bij voldoende deelname) een cursus
EHBO bij kinderen.
De data voor de volgende cursus in 2016 zijn;
Woensdag; -21-28 september en woensdag, 5 en 19
oktober. Herhalingsles; dinsdag; 27 september 2016.
Aanvang cursus 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Frisselsteinstraat 6 -5461 AD
Veghel .
De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus
inclusief cursusboek. Een certificaat van het Oranje Kruis
kost €.17,50. De meer kosten van deze cursus worden
betaald door de Stichting Gezondheidszorg te Veghel.
Docent van deze cursus is; Mevrouw Hanny van Teeffelen.
Tel. 0413-366236.
Een cursus speciaal voor; ouders, verzorgers, grootouders,
oppas enz.
Het is voor een oppas een geruststelling als je verantwoord
de eerste handelingen kunt verrichten bij diverse ongevallen
wat kinderen betreft.
Aandachts punten; bloedingen, kneuzingen, botbreuken,
brandwonden, vergiftigingen, reanimeren enz.
U kunt zich aanmelden bij;
Hanny van Teeffelen
Telefoon: 0413-366236
E mail; training-acute-hulp@kpnmail.nl
Anny van den Hurk Verhoeven Telefoon: 0413-363187
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl
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Dus maak er een gezellige dag van op zondag 18
September .a.s. en kom lekker snuffelen. Voor nadere
informatie kunt u bellen met 0161-456291

1ste editie Festival “Meat & Greet” in
Boekel op 17 september

Waar zijn ze gebleven, de kleine gezellige festivals waar
muziek en publiek nog dicht bij elkaar staan? Op zaterdag
17 september is het zover, de allereerste editie van “Meat
&Greet” bij Boekelsven in Boekel. Met optredens van 4
Boekelse livebands met daaraan gekoppeld een soort van
BBQ wat door topkoks zal worden bereid en geserveerd
door de 4 bands. Dit alles voor de luttele prijs van 7,50
euro. Meer info en foto’s zijn te vinden op onze
facebookpagina “Meatengreet”
Meat & Greet is een kleinschalig festival wat mede door 4
Boekelse bands , Boekels Ven en Showeventz wordt
georganiseerd. Het idee is ontstaan tijdens het kerst
optreden van Aplous. Geert, Piet en Ton vonden dat het
weer eens tijd werd voor een podium voor Boekelse bands.
Omdat de gezelligheid voorop staat en ook aan de
inwendige mens wordt gedacht is er vlees van de grill.
De vier Boekelse bands die deze eerste editie zullen
optreden zijn:
- Cocktail deze 5 mans formatie staat garant voor
swingende covers, dus voetjes van de vloer.
- Aplous is een Nederlandstalige, humoristische band,
met een dampende lucht van boerenrock.
- Rendak Boys van rock tot Nederlandstalig allemaal
covers die je zeker zullen aanspreken.
- One Dollar Quartet brengt je terug in de tijd met
Rock & Roll ten top!! Meezingen en dansen is dan ook
MEGA VLOOIENMARKT UDEN
toegestaan.
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
De
zaal
is open om 20.00u. Toegang is vanaf 18 jaar.
zal er een gigantisch grote BuitenDe kaarten zijn verkrijgbaar bij: Guitarking Boekel VLOOIENMARKT georganiseerd worden op Zondag 18
Boekels Ven Boekel en via de Bands.
September Het evenement wordt georganiseerd in het
De kaarten kostten in de voorverkoop € 7.50 met 4 stuks
Sportpark aan de Parklaan – 5404NH - Uden. Het park is vlees van de grill.
gelegen nabij de Volkelseweg.
De kaarten die overblijven worden op de dag zelf verkocht
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
aan de dagkassa a € 7.50 zonder vlees.
voor de aanschaf van extra oefenInformatie:
materiaal. Zo kan men dan praktisch oefenen m.b.t.
Voor de Facebookers onder ons, meer info op:
reddingswerkzaamheden in of rondom het water.
www.facebook.com/meatengreet
De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt Zorg dat je op tijd je kaarten gekocht hebt want we hebben
2.50 Euro per persoon. Kinderen
een max. aantal te koop en daarom geldt dan ook ons
motto: VOL=VOL en OP=OP
tot 10 jaar hebben gratis toegang. Parkeren rondom het
De organisatie.
terrein is gratis.
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Dorpshuis Zijtaart
Presenteert:

Vrijdag 28 oktober

Rob Scheepers
Theatershow: “Uitgescheept”
Aanvang: 20.15u, entree: € 15,-

Zaterdag 29 oktober

Junior
Songfestival

Met Rachel, de winnares van 2011
Aanvang: 14.30u, entree: € 3,-

Plaats:

Dorpshuis te Zijtaart
Pastoor Clercxstraat 50
5465 RJ Zijtaart

Info:

Dorpshuis@zijtaart.nl
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart

DORPSWINKEL

