Mantelzorgers in de watten
Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol in de gemeenschap. Het is een belangrijke taak
waarbij veel van hen wordt gevraagd. De gemeente Veghel wil ook dit jaar weer haar
waardering uitspreken voor de Veghelse mantelzorgers. Op 5 november is er voor de
mantelzorgers uit de gemeente een speciale middag om hen in de watten te leggen. De
middag vindt plaats in de Blauwe Kei in Veghel.
In 2015 heeft de gemeente Veghel een geslaagde verwenmiddag voor de mantelzorgers
georganiseerd. Ook dit jaar is er een middag waar de mantelzorgers de aandacht en
waardering ontvangen die zij verdienen. “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor
gemeente Veghel.”, aldus wethouder Riny van Rinsum. Tijdens deze middag toont
cabaretier Christel de Laat haar nieuwste sketches. Daarnaast wordt er een warm en koud
buffet verzorgd en kunnen de mantelzorgers met elkaar bijpraten.
In geval de mantelzorger niet in de gelegenheid is om naar de verwenmiddag te komen is er
de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatief cadeau. Aanmelden voor de
verwenmiddag en het alternatieve cadeau kan tot 23 oktober, via de website
www.veghel.nl/mantelzorg of tel. 14 04 13.
Datum: 5 november, 16:00 – 20:00 uur
Locatie: De Blauwe Kei , Stadhuisplein 7, 5461 KN Veghel

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, Rob, Ellie,Jos en Hannie; Piet van
Lankvelt en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Jan van der Linden, zijn
echtgenotes Henrica van Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie; Jan van Zutphen
(vanwege verjaardag); Overl.ouders van de Wijgert-van Eerd en zoon Albert; José
Schepers-van Meel
Overleden: José Schepers- van Meel in de leeftijd van 65 jaar
Mededeling:
Zaterdag 15 oktober a.s. is er om 10.00 uur een koffie- en ontmoetingsochtend in de
pastorie van de Lambertusparochie in Veghel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen
die in hun nabije omgeving iemand aan de dood hebben verloren. Er zal ruimschoots
gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tevens zal er informatie gegeven
worden over een gespreksgroep voor rouwenden, die in november van start gaat.

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
De Vonders (VOW)
35.03.77
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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: 2 mutsen. Reacties graag op onderstaand
telefoon nummer (SMS mag ook!!)
Tel. (06) 424 075 47

Sinterklaasbezoek zondag 4 december
Zondag 4 december is er weer een gezellig
Sinterklaasfeest in Zijtaart.
(Let op; op de ZOV kalender staat een onjuiste datum
van 27 november)
Locatie: ’t Klooster
Tijd:13.30-15.00uur
Meer informatie over
deze middag volgt nog, tot
dan!
EGZ Intochtorganisatie

Nieuws van de Dorpsraad
Zienswijzen op de NRD-N279
Voor de extra openbare vergadering van donderdag 6
oktober jl. was de opkomst minder dan
bij die van 14 september. Toch waren er nog enkele goede
opmerkingen op de 3 gepresenteerde zienswijzen op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau N279 Veghel-Asten.
Deze zienswijzen staan vanaf heden op de site van de
dorpsraad: www.dorpsraadzijtaart.nl
Gezien de hoeveelheid tekst worden de zienswijzen niet als
bijlage bij deze editie van Zijtaarts Belang opgenomen,
maar verzoeken wij belangstellende dorpsgenoten om deze
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te raadplegen via onze website. Ook op de site van de
werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” is de
zienswijze terug te vinden; www.geenomleidingn279.nl
De afspraak is gemaakt om zoveel mogelijk ondersteuning
te krijgen vanuit ons dorp voor de zienswijzen. Daarvoor
wordt men verzocht om het aparte formulier bij deze editie
te ondertekenen en te bezorgen op de volgende adressen:
Pater Thijssenstraat 26,
Corsica 10A,
Zondveldstraat 1A,
Jekschotstraat 12
Past. Clercxstraat 5B,
Pastoor Clercxstraat 2,
Doornhoek 4
Het is belangrijk dat het formulier uiterlijk 18 oktober is
bezorgd.
Wij gaan er vanuit dat we de zienswijzen vanuit Zijtaart
gebundeld kunnen overhandigen aan de gedeputeerde van
de provincie; dit willen we gaan doen op
vrijdag 21 oktober a.s.

En verder:
AED-apparatuur
-Aan het woonhuis van Hans en Brenda (Zondveldstraat
10A) naast hun bedrijfsruimte van loonbedrijf Van
Lankvelt is vorige week een nieuwe AED geplaatst. De
donatie is voor 10 jaren geregeld door de dorpsraad. Er
komt nog een aanduidingsbord, zodat de plaats van de AED
nog beter wordt aangegeven. Dank aan Hans en Brenda
voor hun medewerking.
-Op 1 november wordt een AED aangebracht aan woonhuis
Biezendijk 33; voormalige woning van Harrie en Annie van
Asseldonk.
-Eergisteren is de AED van het dorpshuis overgezet naar de
ruimte bij het Rabo-pinautomaat. Ook hier komt binnenkort
nog een aanduidingsbord.
-De aangebrachte apparaten zijn voor gebruik reeds
beschikbaar.
-De EHBO-vereniging zal volgende week nog meer
informatie verstrekken.

Dorpspleintje
De gemeente is begonnen met het herbestraten van de
parkeerplaatsen, die aan het nieuwe dorpspleintje grenzen.
Als deze werkzaamheden klaar zijn, wordt er vervolg
gegeven aan eigen werkzaamheden door het planten van 3
bomen, het plaatsen van het twee-kinderen-beeld en het
plaatsen van 3 banken. Ook een groenstrook tussen de
parkeerplaatsen en het pleintje wordt dan ingericht.
Herbestraten van de Meester van de Venstraat wordt pas
later (half november?) Uitgevoerd.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Film The Boy In The Striped Pyjamas
KBO Zijtaart organiseert in de
maanden met een “R” voor haar
leden maandelijks een leuke
filmmiddag. Op maandag 17 oktober
vertonen we de ontroerende film The
Boy In The Striped Pyjamas!
We hebben deze keer gekozen voor
een film die zich afspeelt in de
Tweede Wereldoorlog, maar dan
gezien door de ogen van een kind.
De vader van Bruno is een officier in
het leger van nazi-Duitsland, die
promotie heeft gemaakt. In verband
daarmee verhuist de familie van het
drukke Berlijn naar de provincie, in dit geval Polen. Bruno,
een onschuldig en naïef achtjarig jongetje, is rusteloos en
verveelt zich in zijn nieuwe huis. Hij luistert niet naar zijn
moeder en gaat op avontuur in het bos. Al snel ontmoet hij
een andere jongen en een verrassende vriendschap
ontwikkelt zich. De film is gebaseerd op de bestseller van
John Boyne. Dit buitengewone en inspirerende verhaal
over de kracht van de menselijke geest zal je hart
veroveren en zet je aan het denken.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 17 oktober 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?

Ook aan het begin van de herfst organiseren we weer
“SAMEN AAN TAFEL”. Na het succes in september met
alleen maar lovende reacties , misschien een signaal voor u
om ook mee te doen!
Op 19 oktober wordt
voor slechts € 8,50
een 3-gangen menu
geserveerd . We
hebben de kok
gevraagd een iets
meer
“Hollands”getint
menu te bereiden. Naast dat een heerlijk menu wordt
geserveerd, wordt steeds ook de wijze waarop de
vrijwilligers de maaltijd serveren en het gezellig keuvelen
gewaardeerd.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Zijtaartse gehaktballen 6 halen 5 betalen
Biefstuk twee voor 4,95
Kaarten 3 halen 2 betalen
Handige bakjes voor in de vriezer of gewoon
voor kruiden of andere dingen,
10 bakjes van 250 cc voor 1,50
10 bakjes van 500 cc voor 2,00
10 bakjes van 1000 cc voor 2,50
Herfst gebraden gehakt of gewone gebraden
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 19 oktober
kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van onderstaande
personen, maar uiterlijk vrijdag 14 oktober om 12.00 uur.
-Cor v.d. Aa, tel 36 68 58
-Frans v. Asseldonk, tel 34 04 72
-Ad v. Nunen, tel 35 00 87
U kunt zich ook al aanmelden voor16 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 afwisselen door eens “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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Ruitersport Zijtaart – Prijzenregen voor
Zijtaartse clubleden op eigen bodem
Afgelopen zondag vond er weer een dressuurwedstrijd
plaats op ons eigen ruiterterrein. Onder het genot van een
heerlijk zonnetje werd er gestreden om de felbegeerde
prijzen. Je kon niet alleen een beker of prijzengeld winnen,
maar ook gesponsord materiaal van Epplejeck.
Er waren maar liefst tien eerste prijzen voor onze eigen
clubleden. Ook werden er verschillende tweede prijzen
behaald. Voor bijna alle Zijtaartse amazones en ruiters
waren er wel winstpunten. Van klein naar groot, op
verschillende leeftijden was er succes. Daar mogen we trots
op zijn. Er wordt iedere week meerdere malen geoefend om
dit resultaat te behalen!
We kunnen zeer tevreden terugkijken op deze mooie dag!
Prijswinnaars pony's
Dressuur
1ste proef
CDE Klasse BB
Pl. Pnt. Pl. Pnt.
Claire Vermaes
Sunrise
1ste 200

2de proef
1ste

197

CDE klasse B
Ise Kemper
Inez de Krieger

Naza
1ste 196
Larachelle 3de 194

2de 190
1ste 196

CDE L1/L2
Ise Kemper
Lieke Blokx

Diamond 1ste
Luzette 3de

1ste 192

Prijswinnaars paarden
Dressuur
Klasse BB
Fabienne Nooijen
Hajat

195
188

Ben jij 2 jaar of ouder?
Dan ben jij van harte welkom op woensdagochtend
26 oktober tussen 10.30 uur en 12.00 uur in ons
clubhuis om een lampion te komen maken (deelname
is gratis).
Voor ouders staat er die ochtend koffie en thee klaar.

Lampionnenoptocht
vrijdagavond 28 oktober
1ste 199 1ste 177

Klasse B
Meike van Kampen Penelope J.P.P. 2de 196
Anouk Blokx
Helianthus
3de 195 1ste 197
Mark van Asseldonk Coeur de Lion 5de 189 2de 194
Klasse M1/M2
Loes van Asseldonk Fitzroy

Lampion maken woensdagochtend 26
oktober

2de 194 2dte 205

We verzamelen om 18.30 uur bij onze blokhut Bij
JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met
z’n allen in een verlichte optocht door Zijtaart. Bij
terugkeer is er een gezellig kampvuur en voor iedereen
warme chocolademelk en peperkoek.
Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen aan deze
optocht. Wij vinden het leuk als jullie verkleed
(onesie/ Halloween) komen. Tot dan!
Groetjes Jong Nederland Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 17 oktober 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 18 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 18 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 19 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 20 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 20 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 20 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN Uitslagen van 6 oktober.
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
2. Jan v. Zutphen
Loterij: Harrie v.Zutphen
Kaarten: Uitslagen van 10 oktober.
Jokeren:
Mien Raaijmakers 135 pnt.
Rikken: 1. Ad v.d.Heijden
119 pnt.
2. Jan v.Zutphen
78 pnt.
3. Piet v.d.Hurk
77 pnt.
Poedelprijs: Henk v.d.Linden – 20 pnt.
Loterij:
Mieke v.Boxmeer

67 pnt.
125 pnt.
62 pnt.

12 okt. 2016 – 19 okt. 2016
BILJARTEN
Biljarten KBO 6 okt 2016
Tonnie v.Uiden 31 51 Toon Opsteen
30 46 Jan Rijkers
16 23 Frans v.Leuken
44 58 Chris v.Helvoirt 19 25 Wim Kremers
26 29 Wim Kremers
26 27 Jan v.Uden
18 16 Chris v.Helvoirt 19 17 Wim v.d.Sanden 43 35 Toon v.d.Oever 31 28 Tonn Verbruggen 24 22 Piet v.d.Hurk
38 30
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Jan de Wit
Rien v.Tiel
Willy v.d.Berkmortel
Rien v.Tiel
Jan de Wit
Jan Rijkers
Jan v.d.Oever
Cor v.Zutphen
Frans v.Leuken
Frans v.d.Broek
Willy Henst
Toon Opsteen
Cor Coppens

28 26
29 27
25 14
29 33
28 22
16 14
18 10
61 38
44 31
19 7
28 24
30 25
22 15

Senioren Biljartcompetitie regionaal 3 okt 2016
Lieshout - Zijtaart
Sjef v.d.Heuvel 81 82 - Cor v.Zutphen
Jozef v.Leuken
54 52 - Wim v.d.Sanden
Bas v. d.Berg
46 56 - Toon Opsteen
Nico Kuilaars
32 40 - Tonn Verbruggen
Wim v.Veggel
30 32 - Wim Kremers
Jan Donkers
22 27 - Cor Coppens
Martien v.Hoof
15 19 - Jan v.Uden
Gerrit v.d.Broek 12 13 - Jan v.d.Oever

65 90
43 36
27 34
23 17
23 38
21 19
18 17
18 16

Senioren Biljartcompetitie regionaal 10 okt 2016
Zijtaart – St oedenrode A
Cor v.Zutphen
65 46 - Toon Kluitmans
40
Wim v.d.Sanden 43 22 - W.Wijnen
30
Frans v.Leuken
40 28 - Mari v.Esch
30
Toon Opsteen
27 42 - Leo v.Breugel
24
Tonn Verbruggen 23 15 - Wim v.Breugel
24
Cor Coppens
21 17 - Martien Verkuijlen 23
Jan v.Uden
18 12 - Harry Bekkers
21
Jan Rijkers
17 16 - Martien Vervoort 20

44
23
25
28
23
32
20
21

Doe mee met de kledinginzamelactie van
Sam's Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Vrijdag 21 oktober vindt in Zijtaart de
kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte
kleding,schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij het volgende adres :

T.v. Kasteren Biezendijk 26
J. v .Boxmeer Pater Vervoortstraat 18
Tijd: Vrijdag tot 12.00 uur eventueel
donderdagavond.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar
o.a. naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen
in Nood in Bangladesh.
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding
donatie aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in
Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen
beschermen . Er worden degelijke dijken aangelegd en er
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wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert
hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die
op eigen kracht kunnen doorkomen .
Ook gaat de opbrengst naar oorlog en rampgebieden zoals
Syrie en slachtoffers van de orkaan op Haïti
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
De kledingsactie van april heeft ruim 1000 kg aan kleding
opgebracht.

12 okt. 2016 – 19 okt. 2016

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 16 oktober, De Volmolen,
pauze in Eetcafe de Volmolen, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 19 oktober, Vught/Esch, pauze in
Esch ‘Ons Cafe’, vertrek 9.00 uur.
V.O.W. Jeugd

thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
Majorettenwedstrijd in de Streepen thuis
thuis
St. Oedenrode
thuis
uit
Zondag 16 oktober zijn er weer de Majoretten wedstrijden
uit
in St. Oedenrode. Fanfare Sint Cecilia zal ook dit jaar met
enkele groepen vertegenwoordigd zijn in het wedstrijd veld. thuis
uit
Dit jaar is ook voor hen het jaar van hun 40 jarig jubileum
thuis
waaraan al op verschillende wijze aandacht is besteed op
uit
een feestelijke wijze. Achter de schermen wordt nu hard
uit

gewerkt aan hun bijdrage voor de wedstrijd van aanstaande
zondag die wordt geleid door hun instructeurs en
begeleiders.
Voor de zesde keer hebben onze Majoretten de organisatie
in handen. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij op
deze enerverende dag. Iedereen die wil komen kijken is van
harte welkom op deze dag.
Wij wensen onze Majoretten en instructrices een sportieve
en succesvolle wedstrijd.
Wanneer:
Zondag 16 oktober
Aanvang:
vanaf 9.30uur
Locatie:
Sporthal de Streepen
Adres:
Laan van Henkeshage 5
Plaats:
St. Oedenrode
Toegangsprijs: €5,-- voor volwassenen, € 3,-- kind tot 12
jr.
Het bestuur van Fanfare
St. Cecilia Zijtaart.
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VOW JO19-1
Schijndel/DE WIT JO19-2 14:30u
SES JO17-1
VOW JO17-1
14:30u
VOW JO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 13:00u
Gemert JO15-5
VOW JO15-2
13:15u
VOW JO13-1
Gemert JO13-4
11:30u
VOW JO11-1 Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 9:30u
Heeswijk JO11-4 VOW JO11-2
9:00u
VOW JO11-3
Heeswijk JO11-5
9:30u
VOW JO9-1
Ollandia JO9-1G
10:30u
VOW JO9-2
UDI'19/Beter Bed JO9-11 10:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-12 VOW JO9-3M 10:15u
Boekel Sport MO19-1
VOW MO19-1 14:45u
VOW MO19-2
Irene MO19-1
14:30u
Liessel MO15-1 VOW MO15-1
13:00u
VOW MO15-2
FC de Rakt MO15-2
13:00u
Margriet MO13-1 VOW MO13-1
11:30u
Berghem Sport MO11-1
VOW MO11-1 8:45u

VOW Senioren 15 okt 2016

16:30u VOW Veteranen
16:30u VOW VR30+1

Odiliapeel
HVCH VR30+1

VOW Senioren 16 okt 2016

10:00u
11:00u
12:30u
11:00u

Schijndel/DE WIT 5
VOW 3
Avesteyn 7
ST VOW/WEC VR1

VOW 2
FC Uden 4
VOW 4
SV Venray VR2

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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te maken, maar wederom lag onze Niek in de weg. Uit de
tegenaanval schiet Pim van Riel op de paal en de toon is
hiermee meteen gezet. Na een slordige 52 minuten een corner
voor VOW. Deze wordt door onze Ruud laag de 16 ingebracht
en beland pardoes voor de tenen van Michel en dit betekent de
1-1. Meteen vanaf de aftrap zoekt WHV de aanval en met
succes: Rand 16m wordt een aanvaller volledig vrij gelaten en

SPORTUITSLAGEN
Externe competitie TV Zijtaart
Dames Donderdag - TC De Linden
Heren 50+
Dames Vrijdagavond - LTC Bevo
De Hoef - Heren Vrijdagavond
BTC De Pettelaar - Dames Zaterdag
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0-4
vrij
2-2
4-0
0-4

VOW Jeugd 8 okt 2016
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 VOW JO19-1
VOW JO17-1
HVCH JO17-4
VOW JO15-1
vrij
UDI'19/Beter Bed JO15-5 VOW JO15-2
VOW JO13-1
vrij
Rhode JO11-5G
VOW JO11-1
VOW JO11-2 Schijndel/DE WIT JO11-5
Irene JO11-2
VOW JO11-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3
VOW JO9-1
Avanti'31 JO9-6
VOW JO9-2
VOW JO9-3M
Mariahout JO9-4G
VOW MO19-1
SJVV MO19-1
Blauw Geel'38/JUMBO MO19-1 VOW MO19-2
VOW MO15-1
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VOW MO15-2
VOW MO13-1 Schijndel/DE WIT MO13-1
VOW MO11-1
Margriet MO11-3

VOW Senioren 8 okt 2016
FC Uden
VOW Veteranen
VOW Senioren 9 okt 2016

1
5

5
0

3

4

1
0
1
1
1
1
6
2

15
7
6
0
0
0
2
1

2
1
0

3
2
1

3-6

WHV 1
VOW 1
2-3
VOW 2
Mariahout 5
2-2
RKVV Keldonk 3 VOW 3
2-1
VOW 4 RKVV Keldonk 4 Keldonk teruggetrokken
OSS'20 VR1
ST VOW/WEC VR1
0-3

WHV - VOW 2-3 (1-0)
9 okt 2016
VOW op karakter naar 3 punten
Vandaag stond de lastige
uitwedstrijd op het programma tegen
WHV uit Loosbroek. Helaas voor de
VOW mannen bleek Bart vd Laar
niet fit genoeg om te starten, maar
kon toch op de bank plaats nemen.
De eerste 20-25 minuten waren iets
in het voordeel van VOW. 2 grote
kansen werden gecreerd, maar
helaas niet afgemaakt. Bij de eerste
beste goede aanval van de gastheren
was het bijna 1-0, maar 1 op 1 met
Niek bleef onze keepert wederom
ijzig koud en pareerde de inzet. Nog
geen 5 minuten later stond het echter
ineens wel 1-0. Onoplettendheid in
de verdediging werd afgestraft; 1-0
voor WHV. Dit bleek tevens de
ruststand te zijn.
Meteen na de rust een unieke
mogelijkheid voor WHV om de 2-0

zijn schot betekent de 2-1. Dit is het sein voor de VOW
mannen om er een tandje bij te zetten. Een charge op Rick vd
Linden binnen de beruchte lijnen betekent een strafschop. Bart
vd Oever weet hier wel raad mee en dit betekende de 2-2. De
laatste 20 minuten krijgt VOW de overhand en WHV snakt
naar adem. Rick vd Linden zijn vizier stond echter niet op
scherp vandaag; anders was het na 75 min al 2-4 geweest.
VOW ging voor de winst door het inbrengen van Bart vd Laar,
die verving de moe gestreden en hard werkende Tom vd
Oever. In de 85ste minuut weet Pimmetje Ziggo keurig de
achterlijn te halen en zijn voorzet beland bij de tweede paal bij
onze goalgetter Michel Tielemans die zijn sprint van 65 meter
beloond ziet worden; Onderkant lat in de goal; 2-3! Bam!
De laatste 5 minuten diverse keren billen knijpen voor onze
VOW mannen, maar echt grote kansen bleven uit. Dus
wederom 3 punten die op basis van teamwork en karakter over
de streep werden getrokken. Nu 2 weken geen wedstrijd en
ons opmaken voor de derby 30 oktober uit naar Mariahout.
Maar 9 uit 6 geeft de ploeg uit Seitert alvast veel vertrouwen.
© Jeroen Bosch & Jordy v Boxtel
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Archeologiefestijn zondag 16 oktober
Ontdek het verleden van Veghels Buiten
Tijdens de Nationale Archeologiedagen organiseert de
gemeente Veghel samen met de Heemkundekringen
Vehchele en Erthepe op zondag 16 oktober van 12.00 tot
16.00 uur een Archeologiefestijn bij het
opgravingsterrein op de hoek Langsteeg-Ham in Veghel.
Je kan dan de opgraving bekijken en er is van alles te
zien en te doen. De entree is gratis, de koffie ook en
bovendien ontvangt elke bezoeker een leuk presentje!
In een toekomstig woonerf in Veghels Buiten zijn
paalsporen gevonden van een 1000 jaar oude boerderij op
een middeleeuws erf. Begin oktober start hier een officiële
opgraving door een erkend archeologisch bureau. Bezoek
deze opgraving op zondag 16 oktober en beleef het
verleden!
Fietstocht en informatiemarkt
Bekijk archeologische vondsten uit Veghel en Erp, leer met
welke gereedschappen archeologen werken, bekijk de films
van eerdere opgravingen, fiets mee met de gids langs
meerdere archeologisch waardevolle plekken in Veghels
Buiten en omgeving. Liever wandelen? Pak dan zelf de
route en bekijk alles op je gemak. Bij de opgraving vertelt
een gids je alles wat je wilt weten.
Tussen kunst en kitsch
Zelf een vondst gedaan? Neem die mee en laat beoordelen
door de aanwezige expert: tussen kunst en kitsch, maar dan
met archeologie. Wie weet heeft u iets bijzonders!
Ook voor kinderen is er van alles te doen. Kom scherven
determineren of munten zoeken met een heuse
metaaldetector. Spannend!
Kijk voor meer informatie op www.veghelsbuiten.nl
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Staatssecretaris Van Rijn reikt de Meer dan
handen vrijwilligersprijs uit!
Op 7 december 2016, internationale vrijwilligersdag,
reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, voor
de zesde keer “de Meer dan handen
vrijwilligersprijzen” uit. Prijzen waarmee vrijwilligers
in het zonnetje worden gezet voor hun inzet en het
plezier waarmee zij anderen belangeloos helpen.
Ook in Zijtaart en omgeving zijn vele vrijwilligers actief in
de meest uiteenlopende projecten. Eén van die projecten
is maatjesproject Match van Stichting Oosterpoort. De
vrijwilligers van Match zijn al meer dan 13 jaar actief in de
regio.
Maatjesproject Match koppelt een vrijwilliger aan een kind
(6 t/m 18 jaar) dat door verschillende omstandigheden een
steuntje in de rug goed kan gebruiken. Koppels ondernemen
wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar;
samen knutselen, voetballen of een spelletje doen. Het
contact met een maatje zorgt ervoor dat een kind even kind
kan zijn en zich kan ontspannen.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Tijdens een informatiebijeenkomst =op 19 oktober van
19.30uur tot 21.00uur bij ONS welzijn aan de Volkelseweg
2 in Uden wordt het project toegelicht door
Matchbegeleider Tesse van Boxmeer en vertelt een
vrijwilligster van Match over haar ervaringen. Mensen
kunnen zich aanmelden door te mailen naar
match@oosterpoort.org of te bellen naar Match op
nummer (0412) 46 53 00. Aanmelden hoeft niet, maar mag
wel. Meer informatie is te vinden op de website
www.oosterpoort.org/match. Vrijwilligers blijven
nodig!

1e Voorronde Open Errup bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands,
organiseert dit najaar de 10e editie van de Open Errup
bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om
twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag
festival.
De 1e voorronde is zondag 16 oktober met de bands
Don’t Touch Ma Bebe, Lock ’n Load, Solid Sound en
Windup Space. In een sfeervolle zaal met een ‘vette’
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een
wervelende lichtshow kunnen de groepen
podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek
voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en proeven
aan het echte werk.
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende
bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl.
Meer informatie op www.jjc-erp.nl.
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In contact blijven met een
dierbare met dementie
Op bezoek gaan bij een dierbare met dementie kan
soms ongemakkelijk en zelfs pijnlijk zijn. Praten is
ons voornaamste middel om contact te maken en
we zijn hulpeloos als een gewoon gesprek niet meer
mogelijk is. Er zijn echter veel andere
mogelijkheden voor een fijn en waardevol
samenzijn. In het Alzheimercafé in De Blauwe Kei
in Veghel is op dinsdag 18 oktober om 19.30 uur
Anniek Kramer te gast. Zij schreef samen met
Marcelle Mulder het boek “Op bezoek bij een
dierbare met dementie”, waarin veel ideeën staan,
die je inspireren om echt contact met elkaar te
maken. Na het interview met Anniek Kramer
krijgen de bezoekers van het Alzheimercafé de
gelegenheid om te reageren en hun ervaringen te
delen. Zoals altijd zijn er ook op deze dinsdag
professionals aanwezig, waar mensen met hun
vragen terecht kunnen. De toegang tot het
Alzheimercafé
is gratis.
IVN PADDENSTOELENEXCURSIE
Het boek “Op bezoek bij een dierbare met dementie” kun je
IN ‘T HURKSKE
zien als een praktische gids voor een fijner en waardevoller
bezoek. Het bevat ruim 60 ideeën om samen te genieten.
zondag 16 oktober 10.00 uur – 12.30 uur
Als een gesprek moeilijk of onmogelijk is, zijn er op
verschillende gebieden allerlei mogelijkheden om toch
woensdag 19 oktober 14.00 uur – 16.30 uur
contact te krijgen. Je kunt dan denken aan muziek,
verhalen, kunst, natuur, eten en drinken en bewegen. In het
De herfst is boeiend door het prachtige
boek staan ideeën op 12 verschillende gebieden.
kleurenspel van afstervend blad. Zeker
Met een rugzak vol ervaringen beschrijven Anniek Kramer
zo interessant is echter het nieuwe
en medeauteur Marcelle Mulder in het eerste deel van hun
leven dat je er te zien krijgt,
boek kort en helder wat dementie met je naaste kan doen en
paddenstoelen die er gisteren nog niet
hoe het de relatie die je hebt kan veranderen. Beide ouders
waren en vandaag plotseling volop
van
Anniek Kramer zijn getroffen door dementie. Marcelle
groeien! Natuurvereniging IVN Veghel gaat zondagmorgen
Mulder
is raadsvrouw voor ouderen met dementie en hun
16 oktober de mysterieuze wereld van de zwammen
familie en verzorgers. De beschreven bezigheden zijn
ontdekken tijdens een excursie in het Erpse bosgebied ’t
Hurkske. Ervaren gidsen willen aan jong en oud laten zien, gericht op een bezoek aan je dierbare in een
woonzorginstelling. Maar ze kunnen net zo goed in de
dat een zwam meer is dan die overbekende
huiselijke kring ondernomen worden.
kabouterpaddenstoel met steel, hoed en rood-met-wittestippen. Een spiegeltje is handig om onder de
paddenstoelen te kunnen kijken.
Op woensdagmiddag 19 oktober is er nogmaals de
gelegenheid om met de excursie mee te gaan. Dan is er na
afloop tevens een bezoekje mogelijk aan Thomashuis ‘Ut
Hurkske’, waar jongeren met een verstandelijke beperking
een deel van hun dagbesteding hebben. U bent uitgenodigd
om even bij hen langs te gaan en u kunt daar dan (tegen een
kleine vergoeding) een kopje koffie/thee drinken en zien
wat zij allemaal maken en verkopen.
Deelnemers, die willen carpoolen, vertrekken om 10.00 uur
(woensdag 14.00 uur) vanaf het Stadhuisplein, ingang
Stadhuis. De excursie start om 10.20 uur (woensdag 14.20
uur) op de parkeerplaats aan de Meerbosweg 43-45, naast
het gebouwtje ‘Ut Hurkske’ (voormalige Bosbeertjes).
Iedereen is van harte welkom en de deelname is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr.
Raaijmakers, tel. (0413) 35 04 63 of www.ivn-veghel.nl.
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Stand na ronde 1
buurtkeezencompetitie.
"Zes!" Mocht zo'n 60 enthousiaste
keezenspelers verwelkomen! Een prachtige
speelavond volgde met diverse nieuwe teams.
De spanning was merkbaar: er werd om elke
pion sportief gestreden. Telkens was een
partijronde op tijd klaar en kon Martijn van
de Wetering via het digitale bord vlot de
volgende partijen aankondigen. Dat zorgde
voor een prettig verloop van de avond,
zodanig dat zelfs nog enkele spelers extra
rondes konden keezen of gebruik konden
maken van de leuke spellen die ook al
klaarstonden.
Dat vrijwel geheel Krijtenburg in de top tien
staat is enerzijds verwonderlijk, anderzijds
blijkt dat oefening gecombineerd met inzicht,
tot geweldige prestaties
kan leiden. De volgende
ronde is duidelijk:
Krijtenburg is de grote
favoriet voor de winst; de
overige teams weten wat
voor vlees er in de kuip
zal zitten. Tot vrijdagavond 4 nov. Zelfde tijd,
zelfde plaats.
Nieuwe teams.
2 Teams kunnen nog geplaatst worden. Ze
beginnen wel met enige achterstand, maar dat
zegt bij keezen eigenlijk niet zo veel.
"Zes!" Van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12 okt. 2016 – 19 okt. 2016

Naam
Krijtenburg 4
Rudebroek 1
Krijtenburg 2
Krijtenburg 6
Pater de Koningstraat
Krijtenburg 3
Pater Vervoortstraat 2
Grootveld 1
PasOpperkes
De Akkertjes
De Stroat
Krijtenburg 1
PEP team
Buurman en Buurman
Pater Vervoortstraat 1
Vier terug
M&M vd Doornhoek
Bosrecht
Weievenseweg
KWGO
Meester vd Venstraat
Leinserondweg/Hool
Rond de Bulte
Bresser
Soffelt 1
KesKamp
Soffelt 2
Krijtenburg 5
Klets en Klats
Buurvrouw en Buurvrouw

Spel
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
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Win
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Ver
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
3
3
3

Score
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0

Punten
saldo
60-47
60-51
60-53
60-56
59-32
57-38
59-49
58-51
59-53
59-54
59-55
58-56
59-58
56-58
56-53
53-53
58-59
56-58
57-59
56-58
48-52
52-59
48-59
43-55
45-59
43-58
0-0
50-60
45-60
45-60
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KLUSSENDIENST VAN ONS welzijn
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Voor ouderen en mensen met een beperking in de
gemeenten Boekel, Uden, Veghel, Sint-Oedenrode en in
Heeswijk-Dinther en Loosbroek verrichten vrijwilligers van
ONS welzijn kleine reparaties in en rond het huis. Het gaat
om klussen die te klein zijn om er een bedrijf voor te
vragen. Voor de Klussendienst is ONS welzijn op zoek naar
vrijwilligers, zowel handige mannen als vrouwen zijn
welkom. Mensen die het leuk vinden om dit werk te doen,
kunnen zich aanmelden bij ONS welzijn. Dat kan
telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur op
telefoonnummer (088) 374 25 25 en via e-mail:
klussendienst@ons-welzijn.nl.
De Klussendienst kan ingeschakeld worden voor klussen
die in maximaal 2 uur te doen zijn. Hij is er voor de klusjes
die mensen zelf niet of niet gemakkelijk kunnen doen, maar
waarvoor ze geen dure vakman laten komen. Het werk van
de klusjesmannen is zeer gevarieerd. Een lekkende kraan
repareren, een garagedeur gangbaar maken, de verwarming
bijvullen, een deur schilderen, een paar kapotte tegeltjes in
de keuken vervangen, het is maar een kleine greep uit alle
voorkomende werkzaamheden. De reacties van de mensen
waar Klussendienst komt, zijn hartverwarmend. Het contact
met de mensen is dan ook een van de leuke kanten van dit
vrijwilligerswerk. De klussers van ONS welzijn hebben ook
een signalerende functie. Als zij ergens iets zien dat gevaar
kan opleveren, overleggen ze met de mensen wat er gedaan
kan worden om het probleem op te lossen. Vaak verhelpen
zij het zelf, soms worden mensen doorverwezen. De
vrijwillige klussers kunnen voor ondersteuning bij
problemen altijd terugvallen op beroepskrachten.
De klussers moeten goed met mensen om kunnen gaan en
andere mensen graag van dienst zijn. Dat ze handig moeten
zijn is eigenlijk vanzelfsprekend. ONS welzijn hoopt, dat
zich bovendien enkele stoere klussers aanmelden die er niet
voor terugdeinzen om op een hoge ladder goten schoon te
maken. Dat is een karwei waar in deze tijd van het jaar
weer veel vraag naar is. Voor hun werk kunnen de
vrijwilligers gebruik maken van de klussenauto en het
gereedschap van ONS welzijn. Mochten zij dan nog kosten
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moeten maken, dan worden die vergoed op declaratiebasis.
Werktijden worden in overleg afgesproken; de meeste
klussers werken nu eens per week op een vast dagdeel.
Zoals voor al zijn vrijwilligers heeft ONS welzijn ook voor
de vrijwillige klussers een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. En een keer per jaar is er een gezellig uitje.
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wat? Soms moet je ook nog hevig bloeden in de zin van
alimentatie betalen. Je moet het dierbare huis (misschien
Oproep
wel je ouderlijk huis) opgeven…..
Dan nog het dierbaarste wat je hebt: je kinderen. Omgang
Wij ok B zegge
met de kinderen is belangrijk voor ouders, maar denk eraan,
Wij zijn op zoek naar leuke verhalen voor de komende
het is nog veel belangrijker voor de kinderen! Sommige
pronkzittingen. Alles is welkom, ook leuke moppen . Weet
exen doen er alles aan om de ander dwars te zitten.
je iets? Schrijf het op en doe het in de bus Biezendijk 14 of
De vakanties zijn voorbij, maar nu breken straks de
Corcica 13a.
feestdagen weer aan, een prachtige aanleiding om elkaar
Alvast bedankt Christ en Frans.
weer eens flink dwars te zitten. Inderdaad, het kan! Maar
ps. als we niets weten kunnen we niet meedoen in het
tegen welke prijs? Moeten je kinderen de rekening betalen?
jubileumjaar.
Wie wil dat nou?
Natuurlijk is het veel gevraagd om je verstand erbij te
houden, je boosheid niet te laten winnen maar te beseffen
dat de andere ouder belangrijk is voor
jouw kind. Maar het is zo ontzettend
nodig! Een kind heeft een vader en een
moeder nodig.
Interpunctie
Het zou goed zijn als ouders zich
Het is ook wel veel gevraagd….
realiseren, zelfs direct nadat het kind
Ouders die gaan scheiden moeten tegenwoordig een
ouderschapsplan opstellen. Dat plan is bedacht om kinderen geboren is, dat zij verplicht zijn om
zélfs als ze in de toekomst gaan scheiden, de belangen van
te beschermen bij de conflicten rondom scheidingen.
het kind ook dan serieus nemen. Dat zij elkaar “heel” laten,
Inmiddels is duidelijk dat dit geen waarborg is.
zelfs als zij elkaar haten.
Nog steeds zijn er veel mensen die met een hoop ruzie uit
elkaar gaan en waarbij de kinderen gemangeld worden. Het
is ook niet gemakkelijk. Je bent totaal op elkaar uitgekeken, Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
kan soms nauwelijks nog iets positiefs over de ander
bedenken en je snapt niet hoe je ooit gek op die ander hebt 5467 CA Veghel
kunnen zijn. Dan moet je overleggen over àlles. Wie krijgt tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Wieler Tour Club Zijtaart

CHAUFFEUR VOLGAUTO+AANHANGER GEZOCHT
WTC-ZIJTAART is een enthousiaste, fanatieke club wielrenners. We rijden van
maart tot en met oktober op zondagmorgen een vooraf uitgezette tocht. Ook
rijden we enkele zaterdagtochten. De renners zijn verdeeld in 4 groepen en wel
dames, heren A, B en C. De grootte van de groepen varieert van ±10 tot 20
rijders. De lengte van de zondag tochten varieert tussen de 40 en 115 km
waarbij er een pauze wordt genomen bij een vooraf afgesproken café. De
vertrektijden liggen tussen 8.00 – 10.00 uur afhankelijk van afstand en
seizoenstijd.
De volgauto+aanhanger rijdt altijd achter de A en B groep, vooraf wordt met de
toerleiders afgesproken achter welke groep de volgauto+aanhanger tot de pauze
gaat rijden. De volgaanhanger is uitgerust met reservewielen, gereedschap en
een EHBO-koffer.
Voor meer informatie over onze club: www.wtczijtaart.nl
Wij zoeken een chauffeur+auto die onze aanhanger meeneemt en achter de
groep aanrijdt. Lijkt je dit leuk maar kun je niet iedere week en weet je iemand
die dit ook leuk lijkt is het voor ons ook geen probleem dit per toerbeurt met
meerdere chauffeurs te gaan voorzien.
Door het gevarieerde programma is geen tocht hetzelfde en kom je op veel
plekjes in ons mooie Brabant. Uiteraard hebben wij een onkostenvergoeding voor
het gebruik van de eigen auto.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,
WTC-ZIJTAART
Voorzitter Dirck van der Linden
Pastoor Clercxstraat 15
5465 RD Zijtaart
06 – 10 55 56 60
dirck@vdlindenveghel.nl
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