De jaarlijkse collecte van de Evenementengroep Zijtaart
(EGZ) vindt plaats in week 37 van 13 september.
U bent vast op de hoogte van de jaarlijkse collecte van de EGZ. De opbrengst van deze
collecte komt ten goede aan onderstaande activiteiten. Om u een goed beeld te geven van
wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap organiseert, zetten we onze
activiteiten een keer voor u onder elkaar, zodat u weet waaraan uw donatie wordt besteed.
Kerstboomverbranding
De kerstboomverbranding is het eerste evenement van het jaar. De kinderen verzamelen de
kerstbomen, en daar wordt een mooie brandstapel van gemaakt.
Koningsdag
Iedere Koningsdag wordt geopend met een kleurrijke stoet fietsen en een spelenkermis.
Dodenherdenking
Jaarlijks worden de soldaten herdacht die bij Zijtaart gesneuveld zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dit gebeurt bij het monument voor de slachtoffers aan de ZuidWillemsvaart.
Dorpszeskamp/ BBQ
De dag voor Zijtaart Biedt Meer wordt er een BBQ wedstrijd georganiseerd . Dit alles
wordt in de avond afgesloten met een feest.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 16 september 13.30 u. Huwelijksviering van: Patrick van Zutphen en Petri
Visser
Zondag: 18 september 9.30 u. feest van onze patroonheilige Lambertus.
Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Grard en Jans van Eert- Zomers en dochter Tonny (vanw.verjaardag); Noud
van Asseldonk; Harrie van Asseldonk (nms.Broederschap Hakendover); Graard en Jaantje
van de Ven- van Sleuwen (nms.Kath.Bond van Ouderen); Bert Adriaans; Overl.ouders
Adriaans- van den Hurk en overl.fam.leden; Overl.ouders Jan en Oda van den Hurk- van
Genugten en overl.fam.leden.
Gedoopt: Seth: zoon van Jorg en Dayenne Barten- van der Linden.
Mededelingen:
Pastores en bestuur nodigen alle parochianen uit voor de parochieavond op zaterdag 1
oktober a.s. om daar elkaar te ontmoeten. De samenkomst vindt plaats in het klooster van
de Zusters Franciscanessen te Veghel. De avond begint om 18.45 uur. Tijdens deze avond
treedt Geert Fierens op met zijn theaterstuk “Franciscus Spreekt”, een stuk van deze tijd
met woord, licht, muziek en zang. Zie folders achter in de kerk en Het Dorpshuis. U kunt
gratis toegangskaarten afhalen bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6.
MOV-werkgroep: De jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de “MIVA” heeft € 83,41
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

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
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Zomerwandeltochten
In de eerste week van de zomervakantie zet de EGZ
wandeltochten uit. Tijdens deze drie dagen kunt u elke dag
genieten van een wandeling door de mooie landelijke
omgeving van ons dorp.
JAZ dagen
Voor vele kinderen in Zijtaart zijn de JAZ dagen een waar
hoogtepunt van hun vakantie.
Najaarsfietstocht
In september vindt onze jaarlijkse gezinsfietstocht plaats.
Zijtaartse kalenders
In december worden de Zijtaartse kalenders door leden van
de JAZ huis aan huis bezorgd.
Intocht Sint Nicolaas
Zijtaart wordt ieder jaar vereerd met een bezoek van
Sinterklaas. De Sint wordt ontvangen bij het dorpshuis,
waarna binnen leuke activiteiten starten voor de kinderen.
Ieder kind gaat met een leuk cadeautje naar huis.
Winterwandeltocht
Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt onze jaarlijkse
winterwandeltocht plaats, die door de mooie omgeving van
Zijtaart loopt.
BYTZ jongerenactiviteiten
Maandelijks is er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar oud
een aantrekkelijke activiteit.
ZES gezelschapspellen avonden
Iedere eerste vrijdag van een nieuwe maand (oktober –
april) organiseert ZES het buurtcompetitie keezen toernooi
in ons dorpshuis. Iedereen, jong (vanaf groep 8) en oud is
welkom.
24 uurs
De 24 uurs bestaat uit elk uur een opdracht en in de avond
een quiz met vele vragen en opdrachten.
Evenementengroep Zijtaart
De EGZ is een groep Zijtaartse vrijwilligers die zich inzet
voor de gehele Zijtaartse gemeenschap. Door Zijtaart, voor
Zijtaart dus eigenlijk. Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar het internet: http://www.zijtaart.nl/EGZ.html.
Hier is meer informatie over de EGZ en haar activiteiten te
vinden.
Uiteraard zijn ook wij altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, voor het mede organiseren van een of
meerdere van de genoemde activiteiten. Mocht u meer
informatie willen, spreek een van ons dan eens aan of
reageer via EGZ@zijtaart.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: 250 Eieren. Nee, dit is niet voor een reuze
omelet. Tel: 06 - 424 075 47.

WEL OF GEEN
OMBUIGING N279 ??
Het onderwerp is zeer actueel!!
-woensdag 14 september 20:30 uur: extra openbare
vergadering in Evenementenzaal van ons dorpshuis
-donderdag 15 september:
2 inloopbijeenkomsten in de ontmoetingszaal
van ons dorpshuis:
‘s middags van 14:00 uur tot 17:00 uur
’s avonds van 18:00 uur tot 21:00 uur
-Notitie Reikwijdte en Detailniveau: MER N279
Veghel – Asten (Milieu Effecten Rapportage)
Deze notitie staat sinds afgelopen maandag 12
september ter inzage bij de provincie; zie hiervoor de
site: www.brabant.nl/terinzage
Deze notitie ligt 6 weken ter inzage (van 12 september
tot en met 24 oktober) en kan ingezien worden ter
gemeentehuis of middels de genoemde site en op
www.dorpsraadzijtaart.nl.

Wij zien u op ieder moment en/of uw bijdrage in september Tijdens de openbare vergadering zullen we hierover
graag tegemoet.
nog nadere informatie geven.
Gegroet en bij voorbaat bedankt,
namens de EGZ
Dorpsraad Zijtaart
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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,
De eerste clubavonden hebben we inmiddels weer achter de Lid worden?
rug. Ben jij benieuwd wat Jong Nederland is? Doe dan mee Meld je aan bij onze secretaris Nena van den Oever
aan onze open-leden-week!
via info@jongnederlandzijtaart.nl.
Open-leden-week
In de week van 19 t/m 25 september zijn onze clubavonden
toegankelijk voor iedereen die graag eens wil meemaken
wat Jong Nederland is! Kom samen met al je vriendjes en
vriendinnetjes op de avond dat jouw leeftijdsgroep club
draait en beleef het échte Jong Nederland-gevoel van sport,
spel, creativiteit en buitenleven! Je hoeft je hiervoor niet op
te geven, en het is natuurlijk ook gratis..

Aanmelden onder vermelding van de naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s.
Afmeldingen graag vóór 12 september doorgeven,
i.v.m. heffing contributie.
Tot volgende week!

Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart

Clubindeling
Groep Jong Nederland

Groep School

Clubdag

Clubtijden

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

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 betaald.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Gehakt cordon bleu 4 voor € 4,95
Gehakt h.o.h. 500 gram € 3,95
Kipfilet 4 voor € 3,95
Strasburger 100 gram voor € 0,99
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KBO Zijtaart vertoont CHEF
Het nieuwe seizoen en de “R” in de
maand betekent dat de KBO weer
start met maandelijks een leuke film.
Op maandag 19 september vertonen
we de film CHEF!
Een film die goed inspeelt op de vele hedendaagse
kookprogramma’s. De sympathieke Casper verliest zijn
baan als chefkok in een luxe restaurant door een uit de hand
gelopen ruzie met een
voedselcriticus. Hij is
ontroostbaar tot zijn ex-vrouw
en zoontje met goede ideeën
komen, die hij met hernieuwde
zin opvolgt. Hij vertrekt naar
Miami en met de hulp van zijn
ex-vrouw (Sofia Vergara),
beste vriend (John Leguizamo)
en zoontje (Emjay Anthony) knapt hij een oude food truck
op en begint hij zijn eigen restaurant op wielen. Tijdens een
culinaire roadtrip met zijn vrienden en familie herontdekt
hij zijn creativiteit en passie voor koken, leven en liefde. en
verzint nieuwe snacks, waarmee hij vervolgens rondtoert
door de zuidelijke staten van de V.S. Het blijkt booming
business, mede dankzij zijn medewerkers en twitterende
zoontje. Een film met prettige acteurs, geslaagde grappen,
mooie locaties en smakelijk in beeld gebracht voedsel.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 19 september 2016
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

Komt u ook gezellig meekijken?

De vakantieperiode van het dorpshuis is voorbij en dat
betekent dat wij “SAMEN AAN TAFEL” weer gaan
organiseren. U kunt ook meedoen!
Op 21 september wordt voor
slechts € 8,50 een 3-gangen menu
geserveerd en de reacties over de
afgelopen maanden waren
hoofdzakelijk zeer positief. We
hebben ook goed geluisterd naar
de opmerkingen die we links en rechts gehoord hebben. We
hebben de kok meegegeven dat een iets meer
“Hollands”getint menu wenselijk is en hij heeft aangegeven
dat daar al ideeën over zijn. Dus naast dat een heerlijk
menu wordt geserveerd, wordt ook de wijze waarop de
vrijwilligers de maaltijd serveren en het gezellig keuvelen
gewaardeerd.
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Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 21
september kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van
onderstaande personen, maar uiterlijk vrijdag 16
september om 12:00 uur.
-Cor v.d. Aa: 36 68 58
-Frans v. Asseldonk: 34 04 72
-Ad v. Nunen: 35 00 87
U kunt zich dan ook al aanmelden
voor 19 oktober,16 november en 14 december.
Steeds om 17:30 uur in de ontmoetingszaal van dorpshuis
Het Klooster.
Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we iets
kunnen regelen om u op te halen.
Deze activiteit is een mooie kans voor de inwoners van
Zijtaart om met buurtgenoten of kennissen, die vaak alleen
moeten eten, samen uit eten te gaan. Men kan hierdoor het
dagelijks “alleen eten” op een prettige wijze vervangen
door “Samen aan tafel” te gaan. Voor de prijs hoeft u het
niet te laten, want voor mensen die slechts alleen een
AOW-uitkering hebben aangevuld met een klein pensioen,
is er een misschien een mogelijkheid om in aanmerking te
komen voor een korting.
Wij herhalen nog maar eens de oproep voor deelname aan
het vaste eetpunt in ons dorpshuis iedere dinsdag en
donderdag om 12:00 uur, misschien is dat ook iets voor u?
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
positief, maak het bespreekbaar in je omgeving.
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KBO
AGENDA
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
biljarten
Donderdag
Vrijdag

19 september 13.00 uur Fietsen
19 september 13.30 uur Filmmiddag
20 september 09.30 uur Seniorenkoor
20 september 12.00 uur Eetpunt
20 september 13.00 uur Vrij biljarten
20 september 14.00 uur Line dansen
21 september 13.30 uur Kienen
22 september 09.00 uur Wandelen
22 september 12.00 uur Eetpunt
22 september 13.00 uur Competitie
22 september 13.30 uur Kaarten
23 september 13.30 uur Bridgen

KAARTEN
Uitslagen 8 september 2016
Jokeren: 1. Anneke v.d.Braak 101 pnt.
2. Riek v.Sleuwen
92 pnt.
Rikken: 1. Henk v.d.Linden
100 pnt.
2. Jan v.Zutphen
60 pnt.
Poedelprijs: Martien v.Zutphen – 92 pnt.
Loterij:
Marjo Vissers
Uitslagen van 12 september 2016
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
Rikken: 1. Marjo Vissers
2. Bert Vissers
Poedelprijs: Lenie Henst
Loterij:
Mien Ketelaars
BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 08-09-2016
Naam speler : TMC GMC PNT Naam speler : TMC GMC PNT
Piet vd Hurk 38 40 10 - Christ v Helvoirt
19 10 5
Toon Opsteen 30 36 12 - Jan de Wit
28 34 12
Toon Cissen 61 72 11 - Jan Rijkers
16 14 8
Jan vd Oever 18 20 11 - Wim vd Sanden
43 38 8
Rien Kemps 32 35 10 - Tonn Verbruggen 24 22 9
Toon vd Oever 31 33 10 - Wim Kremers
26 20 7
Tonnie v Uden 31 34 10 - Willy vd Berkmortel 25 21 8
Jan vd Oever 18 14 7 - Piet vd Hurk
38 34 8
Toon Nelissen 32 40 12 - Cor Coppens
22 42 19
Tonnie v Uden 31 35 11 - Tonn Verbruggen 24 24 10
Frans v Leuken 44 31 7 - Jan v Uden
18 11 6
Mies Gibbels 35 64 18 - Frans vd Broek
19 8 4
Rien v Tiel
29 32 11 - Willy Henst
28 14 5
Toon Opsteen 30 27 9 - Jan Rijkers
16 16 10
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Breugel B Zijtaart d.d. 08-09-2016
Frans Sanders
39 52 - Cor v Zutphen
65 42
Albert Thomassen 31 36 - Toon Nelissen
32 24
Peter Verstappen 26 25 - Wim vd Sanden 43 50
Peter v. Haandel 25 31 - Mies Gibbels
40 15

14 sept. 2016 – 21 sept 2016
Theo v Kuyk
Ad Versantvoort
Jan vd Velden
Jan vd Velden

23
23
19
19

30
28
23
9
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- Tonnie v Uden
- Rien v Tiel
- Cor Coppens
- Jan v Uden

32
28
21
18

27
27
33
23

Senioren Biljartcompetitie regionaal 12 september 2016
Zijtaart – Nuenen
Cor v.Zutphen
65 114 - Sjef Teunisse
47 50
Wim v.d.Sanden 43 31 - Frans Boudewijns 31 27
Mies Gibbels
40 41 - Wim de Groot
32 22
Tonnie v.Uden
32 33 - Wim v.Hoof
32 41
Toon Opsteen
27 41 - Sjef Bollen
27 22
Tonn Verbruggen 23 24 - Harrie Michels
26 29
Cor Coppens
21 26 - Ben de Louw
29 32
Jan Rijkers
17 9
- Maarten Saarloos 18 11
BRIDGEN
Bridge opening seizoen 2016/2017 6 sept 2016
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
3 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4 Bert Kanters & Diny Kanters
(5) Christien v. Helvoirt & Rina v. Berlo
(5) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
7 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
8 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
10 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
(11) Ria Veldhuis & Mien Vissers
(11) Clasien Nolle & Trudy Smulders
Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Lilian Harbers & Rob Harbers
(3) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(3) Anneke Jans & Maria Pepers
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
6 Maria Rijken & Annie v.d. Berkmortel
7 Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers
8 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
9 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
10 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers

56,67
55,00
54,58
54,17
53,33
53,33
51,67
51,25
44,58
42,92
41,25
41,25
59,90
54,17
51,04
51,04
50,52
50,00
48,44
47,92
45,31
41,67
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KBO vrije bridgemiddag 9 september 2016
Lijn A
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
4 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
(6) Anny v.d. Hurk & Lida van Houtum
(6) Bert Kanters & Diny Kanters
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
(10) Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
(10) Cees v. Hout & Riet v. Hout
12 Cor Mollen & Marietje Mollen
Lijn B
1 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
5 Nellie Phillipsen & Liesbeth van Dijk
6 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
7 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
8 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
9 Henk v.d. Linden & Tonny Rijkers
10 Bets Ketelaars & Bert Grim

59,17
58,33
54,17
52,08
51,67
50,83
50,83
49,17
44,17
43,33
43,33
42,92
59,90
56,77
55,73
52,08
50,52
50,00
49,48
45,31
42,71
37,50

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 18 september, Bevrijdingstocht,
pauze in Overloon, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 21 september, Kempentocht, pauze in
Zandoerle ‘De Dorpsherberg’, vertrek 8.30 uur.
Fietsweekend: 23 - 25 september, Lochem/Grave.
VOW Jeugd 17 september 2016
uit
Avesteyn JO19-1 VOW JO19-1
14:30u
thuis VOW JO17-1
Ollandia JO17-1
14:30u
uit
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VOW JO15-1
13:00u
thuis VOW JO15-2 - Rhode JO15-4
13:00u
thuis VOW JO13-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 11:30u
thuis VOW JO11-1 - Avanti'31 JO11-3G
9:30u
thuis VOW JO11-2 - UDI'19/Beter Bed JO11-10 9:30u
uit
Rhode JO11-8G
VOW JO11-3
10:30u
VOW JO9-1
vrij
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Erp JO9-6
VOW JO9-2
10:30u
Mariahout JO9-3G VOW JO9-3
10:00u
VOW MO19-1
UDI'19/Beter Bed MO19-1 14:30u
Hapse Boys MO19-2 - VOW MO19-2
14:00u
ST Herpinia/OKSV MO15-1 - VOW MO15-1 11:00u
VOW MO15-2 - ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 13:00u
DVG MO13-1
VOW MO13-1
12:00u
VOW MO11-1
UDI'19/Beter Bed MO11-1 9:30u

VOW Senioren 17 sept. 2016
16:30 VOW Veteranen
Keldonk
VOW Senioren 18 sept. 2016
14:30u
WEC 1
VOW 1
11:30u
WEC 3
VOW 2
11:00u
VOW 3
Boekel Sport 5
11:00u
VOW 4
DVG 6
10:00u
SES VR1
ST VOW/WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 10 september 2016
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
vrij
Vorstenbossche Boys MO15-1 VOW MO15-2
VOW MO13-1
Schijndel/DE WIT MO13-1
Rhode MO11-1
VOW MO11-1

6 -2
4-1
5-0
6-4
2-4
2 - 10
7-1
3-3
11 - 0
0 -1
0-1
0 - 11
1-7
3-4
3-1
7-1

VOW Senioren 10 sept. 2016

UDI'19
VOW Veteranen
4-0
VOW Senioren 11 sept. 2016
Boskant 1
VOW H1
0-1
VOW H2
Blauw Geel'38/JUMBO 6 0 - 2
Gemert 6
VOW H3
4-6
RKVV Keldonk VR1 ST VOW/WEC VR1 0 - 1
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Alzheimerkoor van start
Alzheimerkoor De Vergeet-me-nietjes
houdt op donderdag 29 september om
11.00 uur haar allereerste repetitie in
Ontmoetingscentrum MuzeRijk aan
Klarinetstraat 4 in Uden. Afdeling Oss-Uden-Veghel
van Alzheimer Nederland maakt er een feestje van.
Wethouder Gerrit Overmans uit Uden geeft op ludieke
wijze het startsein.
“We gaan beginnen!”
Initiatiefneemster Corine de Sterke
is blij dat zich inmiddels een tiental
mensen hebben aangemeld voor
alzheimerkoor De Vergeet-me-nietjes. Dat is voldoende om
op donderdagochtend 29 september echt van start te gaan:
“Mensen mogen zich natuurlijk nog aanmelden, maar het is
in ieder geval voldoende om te beginnen.”
Bij het nieuwe alzheimerkoor gaat het om méér dan zingen.
Corine legt uit: “Ontmoeten en samen plezier hebben, dat is
zeker zo belangrijk. Daarom beginnen we onze repetitie om
11.00 uur met een kopje koffie of thee. We zingen van
11.30 tot 12.30 uur en we sluiten af met een gezamenlijke
lunch. Maar dat laatste is natuurlijk helemaal vrijblijvend.”
Om de start te vieren, wordt de eerste bijeenkomst extra
feestelijk aangekleed en bovendien helemaal gratis
aangeboden. Later wordt een kleine bijdrage gevraagd.
“Ons initiatief wordt van alle kanten gesteund. Zo tekende
Gert de Goede geheel belangeloos ons logo. Daar zijn we
heel blij mee. Door verdere medewerking, al dan niet
financieel, van de VGZ Cliëntenraad, Alzheimer Nederland
en Ons Welzijn kunnen we de deelnamekosten laag houden,
zodat het koor voor iedereen toegankelijk is.”
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Het alzheimerkoor is bedoeld voor mensen met dementie,
samen met hun begeleider of mantelzorger. Dirigente
Janine Heuts uit Veghel heeft de muzikale leiding. Op het
repertoire staan vrolijke, herkenbare liedjes. De repetities
zijn om de veertien dagen, in oneven weken.
Voor meer informatie of aanmelding: Suzanne Cochius: 061434 2354 of Linda Henkelman: 06-1434 2346 (Ons
Welzijn) of via e-mail: ossudenveghel@alzheimernederland.nl

Ruitersport Zijtaart organiseert
outdoor wedstrijd voor pony’s en
paarden
Op 8 en 9 oktober organiseren wij een dressuurwedstrijd
voor paarden en pony's. Deze zal verreden worden op onze
vernieuwde eb- en vloedbodem in de rijhal en in de
buitenbak.
De wedstrijd is op zondag, bij veel deelname kunnen er
enkele klassen van de pony's naar zaterdag verschoven
worden. Er kunnen twee proeven gereden worden.
De wedstrijd is voor de klasse BB t/m M2. De klasse BB is
nieuw. Dit is een rubriek voor combinaties die (nog) geen
startpas hebben bij de KNHS.
Ze krijgen wel een jurybeoordeling en er worden ook
prijzen uitgereikt. Alleen de resultaten worden niet
doorgestuurd naar de KNHS.
Inschrijvingen kan vóór 1 oktober. Neem contact op met
sintgregorius_zijtaart@hotmail.com.

Ruitersport Zijtaart – Nette resultaten
in het dressuur
Renee Buser startte in Lieshout haar tweede wedstrijd in de
klasse M1. Met haar paard Starbuck reed ze keurig twee
winstpunten bij elkaar. Dit was goed voor een derde plaats!
Loes van Asseldonk had afgelopen zondag haar debuut in
de klasse M2. Met Fitzroy reed ze een nette proef. Ze
behaalde een 5de prijs met 190 punten. Op naar de
volgende!
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Vredesmars
Leden van de katholieke, protestantse,
Hindoestaanse en
moslimgemeenschappen in Veghel
verzamelen zich op 21 september voor
een gezamenlijke vredesmars. “Ieder mens heeft recht op
vrede. Daar zullen we ons blijvend voor moeten inzetten,”
motiveert diaken Hans van Bemmel. “Het maakt niet uit
waar je geboren bent of met welke geloofsovertuiging je
bent opgevoed. Het gaat om verbroedering tussen mensen
van diverse religies en dat willen we laten zien.”
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Om
18.00 uur verzamelen de deelnemers van de
Lambertusparochie en van de Turkse moskee zich op het
grasveld bij de pastorie van de Lambertuskerk aan de Burg.
De Kuijperlaan. Van daaruit gaat de route via de Mr. Van
Coothstraat langs de Lambertuskerk naar de
Frisselsteinstraat, Hertog Janstraat en Beatrixsingel naar de
Marokkaanse moskee. Leden van deze geloofsgemeenschap
sluiten zich hier aan. De stoet gaat vervolgens naar de
Hoogstraat en stopt bij de Aa-brug. Hier voegen de mensen
van de Hervormde kerk zich bij de deelnemers.
Gezamenlijk gaan ze naar het park waar de tocht eindigt.
Mensen met een rolstoel kunnen gebruikmaken van een
aangepaste route.
Vanuit iedere religie zullen voorgangers een kort woordje
spreken. Leerlingen van basisscholen zullen worden
gevraagd gedichten te schrijven en voor te dragen tijdens
deze viering. De woorden worden afgewisseld door muziek.
De bijeenkomst in het park zal ongeveer 45 minuten duren.
Mensen die niet lang kunnen staan, worden gevraagd om
zelf een (klap)stoeltje mee te nemen.
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dementie
Het programma begint op 20 september zoals gebruikelijk
rond 19.30 uur. Er zijn verschillende ziektebeelden, die
onder het begrip dementie vallen; de ziekte van Alzheimer
is daarvan het bekendste. Lyan de Roos, specialist
ouderengeneeskunde, geeft informatie over de
verschillende vormen en legt uit hoe we de symptomen
kunnen herkennen. Zij legt ook uit hoe men vaststelt of er
sprake is van dementie en wat het verschil is met normale
vergeetachtigheid. Na haar inleiding is er volop
gelegenheid om vragen te stellen. Aanwezige hulpverleners
zullen ingaan op alle vragen en opmerkingen rond dementie
die aan de orde komen. Voor het Alzheimercafé hoeft men
zich niet tevoren aan te melden.
ontspannen sfeer
In het Alzheimercafé komen iedere maand enkele tientallen
bezoekers. Daarnaast zijn er steeds vrijwilligers en enkele
beroepskrachten aanwezig. De maandelijkse avonden
verlopen in een bijzondere, ontspannen en warme sfeer. Dit
initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling
Oss/Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant, BrabantZorg en
ONS welzijn is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de
gemeenten Boekel, Uden en Veghel en de verre omtrek.
Wie meer wil weten kan tevoren contact opnemen met José
de Boer van Alzheimer Nederland, afdeling
Oss/Uden/Veghel, telefoonnummer 06-26923444.

Jan van Run winnaar Supercup 2016

Afgelopen zaterdag heeft Jan van Run uit Erp de 9e
Lunenburg Administratie- en Advieskantoor Supercup
biljarten op zijn naam weten te schrijven. 6 Plaatselijke
kampioenen uit de gemeente Veghel streden in ’t Span in
Keldonk om deze begeerde titel.
WAT IS DEMENTIE?
Jan (46 car.) was de enige speler die wel drie partijen nodig
Ieder derde dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur is het
had om zijn doel te bereiken. De eerste partij speelde hij
Alzheimercafé Oss/Uden/Veghel geopend in de Blauwe
tegen Joost Breeuwer (46 car.) uit Mariaheide. Deze partij
Kei in Veghel. Mensen met dementie, hun familieleden,
werd door Jan met het kleinst mogelijk verschil (37-36)
vrienden en kennissen, hulpverleners en anderen die
gewonnen. Daarna volgde de partij tegen Cor Rijkers (52
geïnteresseerd in dementie ontmoeten elkaar maandelijks in car.) uit Keldonk, welke eerder had gewonnen van Erwin
het Alzheimercafé. In een informele sfeer geeft een
v.d. Tillaar uit Boerdonk. In deze partij wist Jan een
deskundigen informatie en er is volop gelegenheid om
voorsprong op te bouwen, maar Cor maakte het op het eind
vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang
toch nog spannend. Met een eindstand van 37-40 was het
is altijd gratis. Op dinsdag 20 september staat de vraag:
Jan die procentueel het beste had gespeeld.
“Wat is dementie?” centraal.
In de finale moest Jan het opnemen tegen Toon van
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Houtum (35 car.) uit Veghel. Toon bereikte de finale door
op een vrij makkelijke manier af te rekenen met Peter
Verkuijlen uit Eerde. Jan wist in het begin uit te lopen,
maar met een serie van 9 caramboles van Toon leek deze
terug te komen. Jan wist meteen te antwoorden met een
serie van 10 caramboles. Toon probeerde het nog wel, maar
Jan bleef geconcentreerd zijn puntjes maken. Na 25 beurten
was het 54-28 in het voordeel van Jan van Run. Uit handen
van de kampioen van 2015, Jan van Dijk uit Eerde, kreeg
hij de wisseltrofee uitgereikt.
In ’t Span in Keldonk kan worden teruggekeken op een
geslaagde avond, waar het talrijke publiek naar leuke en
spannende wedstrijden heeft kunnen kijken.
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De wedstrijd in de Heren Dubbel 7 was een Zijtaarts
onderonsje, dus de winst ging automatisch naar een duo van
TV Zijtaart. Mark van Bakel en Marc Klein Breteler
namen het op tegen Niels van Dommelen en Martijn van
de Rijt. In een spannende driesetter waren het Mark en
Marc die aan het langste eind trokken. Helaas voor Niels en
Martijn, maar ook zij mogen trots zijn op een mooie tweede
plaats tijdens dit goed bezette toernooi.
Wij feliciteren iedereen natuurlijk van harte met hun
resultaat.

Druk, druk, druk

We leven in een drukke wereld, waarin veel mensen het
druk hebben of zich druk maken. Op zichzelf is het geen
probleem om het druk te hebben. Maar als je het gevoel
hebt dat je niet meer aan rust toekomt, wordt het tijd om
iets te doen aan de stress. Op 26 september beginnen Indigo
en ONS welzijn met de cursus Druk, druk, druk. Die bestaat
Beste jeugd van Zijtaart,
uit vier bijeenkomsten op opeenvolgende
Wij, de jeugdcommissie van TV
maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur in het Anton
Zijtaart, willen graag met jullie het
Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 in Oss. De deelnemers
najaarsseizoen starten!!!
krijgen inzicht in het ontstaan van stress en het voorkomen
Daarom organiseren we een
daarvan. Deelname is gratis. Voor informatie en aanmelden
PANNENKOEK toernooi op
kunnen belangstellenden contact opnemen met Martijn van
MAANDAG 19 SEPTEMBER van
Kreij van ONS welzijn. Dat kan tijdens kantooruren via
17.00u tot + 19.00u. Zit jij in groep 3 of hoger en lijkt
telefoonnummer 088-374 25 25 of via het e-mailadres
tennis je een leuke sport, of heb je gewoon zin in
tennisspelletjes of –wedstrijdjes, geef je dan op voor 16-09- martijn.vankreij@ons-welzijn.nl.
2016 bij Patricia van Dijk (huibenpatricia@live.nl) of via
jeugd@tvzijtaart.nl of stop een briefje met je naam en
leeftijd in de brievenbus van de tennisvereniging. Alles
wordt op leeftijd en nivo aangepast. App-en mag ook naar
06 - 462 866 89 (Patricia van Dijk).
Je hoeft dus geen lid te zijn van de vereniging, iedereen is
welkom en wij zorgen voor lekkers tijdens het toernooi.
Deelname is gratis.
P.s. Breng je racket mee als je deze hebt. Of geef bij je
opgave aan dat je geen racket hebt, dan zorgen wij
daarvoor.
Groetjes,
Jeugdcommissie TV Zijtaart

Veghelse Tenniskampioenschappen
Afgelopen twee weken was het erg druk op de tennisvelden
van TV Frisselstein in Veghel. Daar werden namelijk de
Veghelse Tenniskampioenschappen gehouden. Natuurlijk
waren hier ook veel tennissers van TV Zijtaart aanwezig.
Afgelopen zondag waren de finales. In
het enkelspel stonden er twee spelers in
de finale. Helaas wisten zij niet de winst
de pakken. Zowel Karin v.d. Heijden
(DE8) als Harm Hendriks (HE7)
behaalden hierdoor een mooie tweede
plaats.
In de Dames Dubbel 6 stonden Monique v.d. Hurk en
Jolanda van Zutphen in de finale. Na een overtuigende 64 en 6-1 wisten zij hun wedstrijd te winnen en mogen zij
zich een jaar lang Veghels kampioen noemen in deze
klasse.
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