NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
Op zondag 3 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse
najaarsfietstocht. Het is ook nu weer gelukt een leuke tocht van zo’n 44 kilometer uit te
zetten.
De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi weer. De
deelname staat voor iedereen open. Kosten voor deelname is € 2,50 per persoon, waarbij
alles tijdens de tocht gratis wordt aangeboden. Dit zijn de versnaperingen bij de twee kleine
pauzes, maar ook de koffie en fris bij de grote pauze. Bij de tweede kleine pauze ontvangt
de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid is dat er op het
eindpunt nog een prijsje klaar ligt.
De deelnemers kunnen zich inschrijven bij café Kleijngeld in Zijtaart. Men kan dit doen
tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Het eindpunt is ook bij café Kleijngeld. Heeft u zin
om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op zondagmiddag 3 september
a.s.
Evenementengroep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 27 augustus 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanw.verjaardag); Jaargetijde Richard van Nunen;
Jaargetijde Sien van Nunen-van Schaijk; Frits en Sien van Nunen-van Schaijk en
overl.familieleden; Overl.ouders Wuijtenburg-van Stiphout, Martien, Johan,Toon en
schoonzoon Evert; Overl.ouders Tijn en Narda van Stiphout-van Kemenade; Jan van de
Ven; Bertha van de Rijt-Verhoeven.
Overleden: Harrie van Nunen in de leeftijd van 83 jaar
Christ Rooijakkers in de leeftijd van 78 jaar
Bertha van de Rijt-Verhoeven in de leeftijd van 94 jaar
Mededeling: A.s. zondag 27 augustus wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de
“MIVA” gehouden. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-werkgroep

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
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
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
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.

In de vakantieweken t/m 27 augustus a.s.
is de PINAUTOMAAT in het dorpshuis
beschikbaar op:
dinsdag en donderdag
vanaf 11:30 uur tot 17:00 uur

Eetcafé de sluis
zoekt per direct
hulp in de afwas en in de bediening.
Voor meer info: 0413 213466.

Graag willen wij iedereen bedanken
voor alle felicitaties.
De vele kaarten en bloemen
hebben ons
Diamanten Huwelijksfeest
onvergetelijk gemaakt.
Mede namens onze kinderen
hartelijk bedankt.
Jan en Riek Vervoort
Vind de JACKPOT!
Dit jaar opent Jong Nederland Zijtaart op vrijdag 15
september het clubseizoen met
het jaarlijkse dorpsspel. Durf jij
ook dit jaar de strijd weer aan te
gaan om als eerste de jackpot te
vinden? Samen met jouw
vrienden en vriendinnen doe je
allerlei verschillende opdrachten
om zo veel mogelijk
aanwijzingen te krijgen voor de
juiste locatie van de jackpot.
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen meedoen, dus neem al
je vrienden en vriendinnen mee! Om 18.45 uur verzamelen
we bij de blokhut van Jong Nederland. We eindigen rond
21.00 uur.
De activiteit is gratis!
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
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“De Rode Koe (next) race
talentenjacht” van
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Aan het begin van deze week startte, alweer voor de 18e
keer, de Zijtaartse kindervakantieweek. Dit jaar zijn we
samen met zo’n 145 kinderen afgereisd naar het racecircuit
van de Verenigde Straten van Zijtaart.
Gistermorgen maakten we kennis met de manager van het
raceteam, Jos Struikel. De manager was erg blij dat er
zoveel deelnemers op de door hem uitgeschreven
talentenjacht voor “next racetalent” waren afgekomen.
Afgelopen jaar is de coureur van het “Rode Koe raceteam”
gestopt en dus startte de zoektocht naar een nieuwe coureur,
want zonder coureur kan er niet geracet worden! Maxime
Struikel, de dochter van de manager wilde graag deelnemen
aan de talentenjacht maar dit werd totaal genegeerd. Want
“autoracen is alleen voor stoere jongens en niet voor
meisjes”, aldus Jos. Samen met de monteur van het team,
Frits Verweerd, bedacht Maxime een plan om onherkenbaar
mee te doen aan de zware beproevingen voor de jonge
coureurs in opleiding. En niet zonder resultaat, want de
“onherkenbare coureur” werd al snel opgemerkt door de
manager.
Vandaag begaven onze jonge coureurs zich op het circuit
tijdens een spectaculaire tocht op en rondom het
paardensportterrein van Zijtaart. Zo moesten er
verschillende obstakels worden overwonnen zoals een
kabelbaan, auto voort trekken en het racen met afstand
bestuurbare auto’s.In de pitstraat (terrein spellen) werd
flink gesjouwd en gerold met autobanden. Manager Jos en
monteur Frits zagen dat het wel goed zit met de
behendigheid van onze jonge coureurs én niet te vergeten
de “onherkenbare coureur”.
Morgen staat alweer de laatste dag van de JAZ-dagen op
het programma waarbij behendigheid, snelheid én
samenwerking niet onbelangrijk zullen zijn. Daarnaast
zullen er ook verschillende activiteiten plaats vinden op
onze creatieve markt.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Bamischijf € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
Nieuwsgierig geworden? Kom dan een kijkje nemen op de
laatste JAZ-dag op het JAZ terrein “de Leinse Hoefslag”
aan de Leinserondweg in Zijtaart. We beginnen ’s morgens
om 9.00 uur en sluiten ’s middags om 16.00 uur af. De
grote ontknoping van de JAZ-dagen 2017 zal om 18.30 uur
beginnen.
Tot ziens bij de JAZ!
Voor foto’s en de JAZ-kranten van de afgelopen dagen zie:
www.zijtaart.nl of
www.facebook.com/JeugdActiviteitenZijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart
Jeugd Activiteiten Zijtaart is een onderdeel van
Evenementengroep Zijtaart
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Rikken:

Kaarten
Uitslagen van 8 augustus:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen .
Rikken:
1.Chris v.Helvoirt
2.Marjo Vissers
3.Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Harrie v.d.Acker
Loterij:
Henk v.d.Linden

Poedelprijs:
Loterij:
107 pnt.
63 pnt.
58 pnt.
-28 pnt.

Uitslagen van 10 augustus:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1.Bert Vissers
2. Lenie Henst
3. Marjo Vissers
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
Loterij:
Pieta v.Riel

112 pnt.
94 pnt.
113 pnt.
82 pnt.
52 pnt.
-59 pnt.

Uitslagen van 15 augustus:
Rikken: 1. Jan Rijkers
2. Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Karel Bekkers
Loterij:
Henk v.d.Linden

95 pnt.
60 pnt.
- 57 pnt.

Uitslagen van 17 augustus":
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Rieky v.Zutphen

169 pnt.
107 pnt.

1. Harrie v.d.Acker
2. Pieta v.Riel
3. Jana v.d.Acker
Jan v.Zutphen
Riek v.Sleuwen

pagina 4
158 pnt
94 pnt.
89 pnt.
-48 pnt.

BRIDGEN uitslagen van 8 augustus:
1.Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
2.Toon Gevers en Tonnie Kivits
3.Christien v.Helvoirt & Tonny Rijkers
4.Jo Verhoeven & Riet Koevoets

54,17 %
54,17 %
45,83 %
45,83 %

Bridge uitslagen van 10 augustus:
1.Toon Gevers & Tonnie Kivits
2.Jan Rijkers & Riet Koevoets
3.Noud & Toos v.Zutphen
4.Ben & Tiny v.d.Steen
5.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
6.Jo Verhoeven & Adriaan v.d.Tillart
7.Chris & Christien v.Helvoirt
8.Tonny Rijkers & Nellie Philipsen

61,81 %
55,56 %
52,08 %
51,39 %
49,31 %
48,61 %
46,53 %
34,72 %

Bridge uitslagen van 17 augustus:
1.Toon Gevers & Tonnie Kivits
2. Nellie Philipsen & Adriaan v.d.Tillart
3. Jo v.d.Tillaart & Jo Verhoeven
4. Jos & Maria Peters
5. Ad & Riet Koevoets
6. Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
7. Jan & Tonny Rijkers

62,00 %
51,50 %
51,50 %
50,63 %
46,68 %
46,05 %
41,25 %
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PvdA Meierijstad start ombudsteam

De Partij van de Arbeid Meierijstad start per 1 september
een eigen ombudsteam. Dergelijke teams heeft de PvdA al
W.T.C. Zijtaart
in meerdere gemeenten in Nederland en nu dus ook in
Meierijstad.
27-aug. start 8:30 uur tocht Grote Peel pauze Oranje hotel
Het Ombudsteam Meierijstad bestaat op het moment uit een
Meijel afst. 90km
tiental vrijwilligers, ieder met eigen professionele
deskundigheid op het gebied van zorg, sociale zekerheid,
28-aug. start 8:30 uur tocht Drunense Duinen pauze Loon
onderwijs, wonen e.d. Het nieuwe ombudsteam richt zich
op Zand Oranjeplein afst. 96km
op alle inwoners van Meierijstad, de hulp is gratis en je
hoeft geen lid te zijn van de PvdA.
Uitgangspunt van de hulp is: ‘vragen kan altijd’. De eerste
VOW Senioren zaterdag 26 aug 2017
stap is dat de vrijwilliger grip krijgt op het probleem: wat is
18:00u VOW 1
RKPVV 1
er aan de hand, welke kanten zitten er aan, wat zijn de
16:00u DBS
VOW Veteranen
knelpunten, welke informatie hebben we en wat moeten we
VOW Senioren zondag 27 aug 2017
nog te weten komen? Daarna zoeken hulpvrager en
10:00u Festilent VR2
VOW VR 1
vrijwilliger samen uit welke actie nodig is. Het
11:00u
VOW 2
WHV 2
ombudsteam streeft er naar om de hulpvrager zo snel
VOW Senioren donderdag 31 aug 2017
mogelijk bij de juiste instantie/hulpverlening te brengen.
19:30u ELI 1
VOW 1
Als het nodig is helpt de vrijwilliger mee dat contact voor te
19:00u VOW VR 1
VOW VR 2
bereiden. Zo nodig gaat hij of zij ook mee ter
ondersteuning. De vrijwilliger blijft daarna volgen of het
VOW Jeugd zaterdag 26 aug 2017
probleem ook wordt opgelost. Belangrijk blijft dat de
14:00u
VOW JO19-1
thuis Fc de Rakt JO19-1
hulpvrager zo veel mogelijk zelf het probleem gaat
14:00u
VOW JO17-1
thuis Fc de Rakt JO17-1
aanpakken, maar, wanneer die vastloopt, kan hij of zij er op
vertrouwen dat de vrijwilliger bijspringt.
Zijtaartse Bridgeclub 2001 zoekt
Het ombudsteam bestaat uit vrijwilligers en neemt dan ook
geen diensten van professionals over, maar treedt steeds
nieuwe leden
gratis op als ondersteunend tussenpersoon.
Het PvdA Ombudsteam is vanaf 1 september als volgt
“Gezelligheid Troef” zou ook een prima naam zijn voor de
bereikbaar: per telefoon 06 - 839 866 48 en per e-mail:
Zijtaartse Bridgeclub ZBC’01. Want gezelligheid en een
ombudsteammeierijstad@pvda.nl
gezonde wedstrijdspanning zijn kenmerkend voor deze 54
leden tellende bridgeclub.
De club heeft zijn thuis in het gezellige dorpshuis in
Zijtaart. Iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot ongeveer
22.30 uur wordt er in twee lijnen gebridged. De lage
contributie (€ 35,00 p.p. per jaar) en de vriendelijke
consumptieprijzen zorgen samen met de uitstekende sfeer
voor een ontspannen bridgeavond.
Er is momenteel weer ruimte voor nieuwe leden. We
beginnen dinsdag 29 augustus met een vrije bridgeavond. U
bent van harte welkom.
Ook op de vrijdagmiddag kunt u bridgen in het dorpshuis in
Zijtaart. Deze middagen worden ook georganiseerd door
ZBC’01, maar zijn een activiteit van de KBO afd. Zijtaart.
Ook hier is nog plaats voor nieuwe leden. Ouderen uit de
omliggende kerkdorpen zijn natuurlijk ook van harte
welkom. De eerste KBO bridge-middag is op vrijdag 1
september en begint om 13.30 uur.
Aanmelden of voor verdere inlichtingen: secretariaat
ZBC’01, A.Koevoets, te. (0413) 36 37 96.

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Beste Judoka’s
Het wordt weer een mooie maandagavond, want maandag
28 augustus gaat het seizoen weer beginnen! Daarom zijn
leden en niet-leden van harte welkom op de eerste
trainingsavond van het seizoen.
Wil je kennismaken met de judosport? Of twijfelt je nog?
Om te weten of het iets voor JOU is, bieden we 4 gratis
lessen aan en tevens zal er een judopak in bruikleen ter
beschikking worden gesteld.
De jeugdlessen starten weer vanaf 17.30 uur. Ook ouders
zijn van harte welkom om de jeugd aan het werk te zien of
aan te moedigen.
Uiteraard trappen ook de senioren weer af om 20.00 uur
voor hun eerste les. Heeft u interesse om te komen kijken
om of mee te doen, dan bent u van harte welkom. Ook voor
de senioren is er een pak in bruikleen ter beschikking.
De judosport is de ultieme sport voor het zelfvertrouwen,
souplesse, lenigheid of om de vakantie-kilootjes kwijt te
raken.
Wij zien u graag langskomen om onze enthousiaste leden te
ontmoeten.
Het bestuur
De Jigoro’s
Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg 2, 5469
EX Keldonk

23 aug. 2017 – 30 aug 2017
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Vertelvoorstelling ‘Van Horen Zeggen’

KBO Toernooi 2017

In aanloop naar de bevrijdingskermis geeft
theatermaker René Hildesheim op donderdag 14
Voor deelname aan het onderlinge biljarttoernooi van de
september een speciale voorstelling in Bibliotheek
KBO Zijtaart hebben zich 32 deelnemers aangemeld.
Veghel. In ‘Van Horen Zeggen’ vertelt hij verhalen van
Hieronder staat de poule-indeling met het aantal te maken
mensen die opgroeiden in de Tweede Wereldoorlog.
caramboles, berekend over 25 x het bekende gemiddelde.
Theatermaker en levenskunstenaar René Hildesheim uit
De partijen zullen gespeeld worden op de biljarts van
Veghel speelt poëtisch verteltheater met minimale
Dorpshuis het Klooster en gaan over 25 beurten.
middelen. Hij bewerkte verhalen van mensen die kind
De voorrondepartijen worden gespeeld op maandag 28
waren in de Tweede Wereldoorlog tot prachtige scènes.
aug., woensdag 30 aug. en donderdag 31 aug. Op deze
Veel van deze verhalen spelen in de regio Veghel,
dagen zal er gebiljart worden in de middag van 13.00 tot
Eindhoven en het grensgebied. Zo is er een verhaal over
17.00 uur en in de avond van 19.00 tot 22.00 uur. Op
een bom die dwars door het ledikantje van Roos uit de
maandag 4 sept. vinden de achtste finales plaats (19.00 tot
22.00 uur) en op woensdag 6 sept. zullen de kwart- en halve Molenstraat in Veghel ging. En over twee geliefden aan
beide zijden van de Nederlands-Belgische grens. Behalve
finales gespeeld worden (13.00 tot 17.00 uur).
Woensdagavond zal de finale plaatsvinden vanaf 19.00 uur eigen teksten, gebruikt René onder meer een gedicht van
Sjoerd Kuyper en het dagboek van Anne Frank. Ondanks
en zal de prijsuitreiking plaatsvinden door een prominent
dat het een zwaar onderwerp is, heeft hij een luchtige toon.
persoon.
Hildesheim ontroert en laat bezoekers ook nadenken.
Publiek is uiteraard van harte welkom om de spelers te
De voorstelling ‘Van Horen Zeggen’ is geschikt voor zowel
komen aanmoedigen. Mocht een deelnemer nog geen
volwassenen als kinderen en vindt plaats in het cultuurcafé
speelschema ontvangen hebben, meld je dan per
ommegaande bij ondergetekende. Namens het bestuur wens van de bibliotheek. De aanvang is om 19.00 uur en eindigt
rond 20.30 uur. Na afloop is er koffie en thee. Een kaartje
ik alle spelers een sportief en succesvol toernooi toe.
kost € 5,00 voor leden van de bibliotheek en € 7,50 voor
niet-leden en is verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek
Toon Cissen, toernooileider
of via www.bibliotheekveghel.nl.
Wim vd Sanden, wedstrijdleider

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Hans v Erp

87

Cor v Zutphen

75

Toon Cissen

73

Frans v. Leuken

57

Toon Nelissen

42

Tonnie v Uden

42

Toon v.d. Oever

38

Diny vd Oever

39

Willy vd Berkmortel

32

Adriaan vd Tillart

30

Tonn Verbruggen

30

Cor Coppens

29

Martien v Eert

22

Ad vd Heijden

20

Bert Welte

21

Jan Rijkers

19

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Wim v.d. Sanden

52

Mies Gibbels

44

Piet v.d. Hurk

44

Andre Schepers

43

Jan v Zutphen

35

Toon Opsteen

36

Ad vd Ven

35

Jan de Wit

33

Frans v.d. Broek

24

Jan v.d. Oever

23

Chris v. Helvoirt

22

Henk v.d. Ven

22

Cor vd Aa

17

Annemieke vd Linden

17

Albert v. Dinter

14

Jan v. Asseldonk

14
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EXCURSIE IVN NACHT VAN DE
VLEERMUIS
zaterdag 26 augustus 20.00 uur – 22.00 uur

’t Creyspot, film en excursie

In geheel Nederland wordt
op zaterdagavond 26
augustus aandacht
geschonken aan de Nacht
van de Vleermuis en in dit
kader heeft natuurvereniging
IVN Veghel voor
belangstellenden, jong en
oud, een spannende wandeling gepland in de schemering en
duisternis van de nacht. Er wordt aandacht geschonken aan
een aantal nachtdieren waarbij vleermuizen echter centraal
staan. Verzamelen parkeerplaats Kasteel Heeswijk 20.00
uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
In de duisternis komt een andere natuur tot leven:
vleermuizen, reeën, uilen en nachtvlinders worden actief en
gaan op zoek naar voedsel. Veelal onhoorbaar verplaatsen
zij zich, af en toe laten enkele dieren zich ook horen; een
contactroepje van (jonge)uilen of blaffende reeën.
Vleermuisgeluiden zijn echter voor het menselijk oor
nagenoeg niet te horen. Wel met een bat-detector.
De kans dat we vleermuizen als dwergvleermuis en
watervleermuis zien vliegen en jagen is groot. We zullen
ook merken dat elke soort een ander geluid maakt. Het
vleermuizen-leven wordt uit de doeken gedaan en eenieder
zal worden geconfronteerd met de wondere wereld van het
enige vliegende zoogdier ter wereld!
Denk aan warme kleding, stevige schoenen of laarzen en
een zaklamp.
Meer informatie: www.nachtvandevleermuis.nl, www.ivnveghel.nl en Gerard van Leiden 06-22082634.

’t Creyspot is een oud natuur-cultuurgebiedje in de
Meierijstad vlakbij Schijndel. Een plekje rijk aan
bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en
warkruid. Natuurvereniging IVN vertoont op
donderdag 31 augustus een film over dit gebied
gevolgd door een korte lezing over een groep
opmerkelijke planten waarvan er enkele te vinden
zijn in ’t Creyspot. Op zondag 3 september is er
ook een excursie in dit stukje Schijndel.

donderdag 31 augustus 20.00 – 21.30
zondag 3 september 10.00 uur – 12.30 uur

De film gemaakt door Leo van de Veerkamp vertoont o.a.
de flora en fauna van ’t Creyspot: zeldzame planten als
kleine zonnedauw, moeraskartelblad, warkruid en
klokjesgentiaan alsook vlinders zoals het heideblauwtje.
Ook de schoonheid van het landschap en de kleine drama’s
om het bestaan heeft Leo vastgelegd. Aansluitend is er een
korte lezing door Ton Hermans over de mogelijkheden die
sommige planten hebben om op een andere manier (als
‘vleesetende plant’ of parasiterend op de buurman) aan
voedingstoffen te komen. Film met lezing vinden plaats in
het verenigingslokaal van IVN in de Bundersschool,
Buitendonk 1 in Veghel. Iedereen is welkom, er zijn geen
kosten aan deze avond verbonden.
Op zondag 3 september is er een, ongeveer 2 uur durende
excursie in ’t Creyspot; vertrek vanaf het Stadhuisplein in
Veghel om 10.00 uur. De excursie zal rond 10.20 uur
starten aan de Wielse Kamp, Schijndel. Excursie en avond
staan los van elkaar maar vullen elkaar wel aan. Ook aan
deelname aan de excursie zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of tel 0413-210216.
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GEZOCHT: GEWONE MENSEN VOOR
BIJZONDERE ERVARINGEN
Maatjesproject Match is op zoek naar gewone mensen
die kinderen en jongeren bijzondere ervaringen willen
geven. Bijzonder is voor deze kinderen vooral dat ze
individuele aandacht en ontspanning krijgen. Meestal
tijdens juist de meest doodgewone dingen, zoals een
appeltaart bakken, een potje voetbal, samen knutselen
of een bezoek aan de kinderboerderij. Wil jij ook iets
voor een kind betekenen? Woensdag 6 september houdt
Match hierover een informatiebijeenkomst van 19.30 tot
21.00 uur bij Stichting Oosterpoort aan de
Kamperfoeliestraat 60 in Oss.
Het is niet altijd even zichtbaar. Maar ook in Zijtaart leven
kinderen en jongeren die het soms niet mee zit. Zij hebben
moeite met het aangaan of onderhouden van sociale
contacten. Of vertonen probleemgedrag door bijvoorbeeld
een vorm van autisme of ADHD. Maar er kan thuis ook van
alles aan de hand zijn, zoals echtscheidingsproblematiek,
beperkte financiële middelen of een zieke broer, zus of
ouder, waardoor sommige kinderen al op jonge leeftijd veel
verantwoordelijkheid moeten dragen.
Door persoonlijk contact met vrijwilligers van Match
krijgen ook deze kinderen en jongeren de aandacht, steun
en ontspanning die ieder kind nodig heeft. Het kind mag
gewoon weer even kind zijn. Hierdoor groeit het
zelfvertrouwen en krijgt het kind of de jongere een
positiever zelfbeeld. Iets waar ze de rest van hun leven
plezier van hebben.
Vrijwilliger worden?
Match is op zoek naar vrijwilligers (18+) uit de nabije
omgeving van Zijtaart. Heb je affiniteit met kinderen of
jongeren en heb je zin, tijd en ruimte om iets voor hen te
betekenen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op
woensdag 6 september in Oss. Ook mensen die twijfelen en
hier vragen over hebben, zijn van harte welkom.
Matchbegeleidster Tesse van Boxmeer en een vrijwilligster
vertellen over de mogelijkheden en ervaringen. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website
(www.oosterpoort.org/match) of telefonisch: (0412) 46 53 00,
maar is niet verplicht. Ben je verhinderd voor de
bijeenkomst, maar wel geïnteresseerd? Neem dan ook
telefonisch contact met Match op.
Over Match

Match is een onderdeel van Stichting Oosterpoort. Match is een
vrijwilligersproject bedoeld voor kinderen en jongeren (van 6 tot
en met 18 jaar) die door omstandigheden een dosis extra aandacht
hard nodig hebben. Bij Match wordt een kind gekoppeld aan een
volwassen vrijwilliger, een soort ‘maatje’. Als koppel
ondernemen ze gezellige, maar vooral ook alledaagse,
activiteiten, zoals een potje voetballen of een cake bakken. Met
name het voorbeeldgedrag van de vrijwilliger, de positieve
omgang en individuele aandacht zijn bepalend voor het succes.
Match zorgt voor een voorbereidende training, professionele
begeleiding, onkostenvergoeding, themabijeenkomsten en
contacten met andere vrijwilligers.
Over Stichting Oosterpoort
Stichting Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp. Wij
ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk
hebben. Daarmee brengen we dichterbij wat zo belangrijk is: een
veilige, kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren van 0 tot
23 jaar. Wij gaan uit van de kracht van de mensen met wie we
werken: jongeren en ouders zelf, hun omgeving, onze
samenwerkingspartners en onze eigen professionals.
Met meer dan 300 professionals en 450 pleeggezinnen bieden wij
specialistische jeugd- en opvoedhulp aan zo’n 2000 jongeren en
hun gezinnen. Van noordoost Noord-Brabant en Rivierenland tot
midden en zuidoost Noord-Brabant, maar ook in Rijk van
Nijmegen en Noord-Limburg zijn wij actief. Dit doen we niet
alleen; hiervoor werken we nauw samen met andere organisaties
in de regio.
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Interpunctie
Mijn kind is toch zijn kleinkind?
“Mijn ouders zijn al jaren gescheiden. Mijn moeder was
direct al dol op mijn zoon (nu 8 jaar). Vorig jaar overleed
zij. Ik heb verder geen broers en zussen, maar mijn vader
leeft nog wel. Ik vind het moeilijk te verkroppen dat mijn
vader geen interesse heeft voor mijn zoon.” Milou was
zichtbaar aangedaan. De vader van Milou had al jaren een
nieuwe relatie en gaf er de voorkeur aan om met háár
kinderen (en kleinkinderen) op te trekken. Het stak Milou
dat haar vader nooit eens speciaal voor haar zoontje kwam.
Ze had er wel eens opmerkingen over gemaakt, maar die
waren niet goed ontvangen. Vader voelde zich bekritiseerd.
Haar opmerking was ook wat onhandig geweest: Milou had
zijn inspanningen vergeleken met de contacten die er waren
tussen haar zoontje en de familie van haar man. Die
kwamen wekelijks met (veel te veel) cadeaus aanzetten. Als
haar vader en zijn vriendin kwamen, dan was het vaak
overdag als haar zoontje naar school was. En dan nog maar
heel af en toe. Voordat haar moeder overleed had het haar
ook dwars gezeten, maar omdat moeder vaker wel interesse
toonde, viel het minder op. Nu voelde Milou zich soms
achtergesteld.
Ik loop dan alle relevante relaties die er in en om het gezin
in kwestie zijn na met degene die bij mij in de spreekkamer
is. Milou vertelde uitgebreid over wie welke rol speelde en
op welke manier. Daarmee kon ik haar op maat adviseren
op welke manier en in welke volgorde ze met de
betrokkenen het best kon gaan praten. Ook welke woorden
en zinsneden ze beter kon vermijden en hoe ze die kon
omzeilen. En welke dingen ze juist kon benadrukken om
hen open te laten staan voor haar.
Na het 2e gesprek ging zij met vader en zijn vriendin
praten. Het bleek allemaal te berusten op misverstanden.
Vader had gedacht dat hij niet belangrijk was. Hij wilde
dolgraag met haar zoontje iets gezelligs doen. Er zijn ook
vaak mogelijkheden om interventies te doen, zonder
aanwezigheid van degenen om wie het gaat.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Expositie Friedefrau Deutsch: ‘Affe,
Vogel und Ich’
Kunstgroep de Compagnie is erin geslaagd om het
veelzijdige werk van de prominente Duitse kunstenares
Friedefrau Deutsch te exposeren in de Cultuurfabriek op
CHV Noordkade. De expositie zal bestaan uit imposante
grafische panelen, houtsneden, experimentele kunst,
olieverfschilderijen en grootschalige isometrische
werkstukken in uiteenlopende materialen.
Het werk van Friedefrau Deutsch is zeer gevariëerd, maar is
vaak gebaseerd op neoclassicistische stijlelementen.
Kunstliefhebbers kunnen zich tijdens deze opvallende
expositie vooral laten leiden door eigen ervaringen en hun
confrontatie met deze redelijk nieuwe kunstvormen.
Friedefrau Deutsch is geboren in Sauerland en volgde
diverse kunstopleidingen. Haar exposities waren veelvuldig
te zien in Duitse, Zwitserse en Finse musea. De
tentoonstelling is te zien in de Fabriekswinkel, de
Cultuurfabriekshal ernaast en natuurlijk ook in de
Wiebenga silo’s. De looptijd is: van 10 september tot 21
oktober 2017.
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Uitslag Zijtaarts
visconcours van 17 aug
2017
1e met grootste aantal vissen Mart vd
Heijden totaal 21 stuks met een lengte van
205cm
2e Jo van de linden totaal 15 stuks met een
lengte van 111,5 cm
3e Wil Vissers 2 stuks met een lengte van
47 cm
4e Wilco Brugman 4 stuks met een lengte
van 46 cm.
Grootste vis Wil Vissers met 24 cm
Kleinste vis Jo van de linden met 6,5 cm

Baldadigheid in Zijtaart!!!

Op verschillende plaatsen in Zijtaart zijn
huizen besmeurt
Wie weet hier meer van?

BillyBird start met openbare Whatsapp groep
Veiligheid aan de Waterkant
BillyBird Park Hemelrijk (Volkel) en Drakenrijk (Reuver)
zijn op 14 augustus gestart met de WhatsApp groep
Veiligheid aan de Waterkant van YAZULA. Deze open
WhatsApp groep is, naast alle andere voorzieningen,
bedoeld als een extra instrument om de veiligheid aan de
waterkant voor gasten te bevorderen. Er kunnen maximaal
256 personen in een WhatsApp groep deelnemen. De
medewerkers van BillyBird en de
Reddingsbrigade(Hemelrijk) zitten standaard ook in de
WhatsApp groep.
De WhatsApp groep veiligheid aan de Waterkant is een
initiatief van YAZULA. YAZULA is een platform
waarmee informatie aan een geografisch gebied gekoppeld
kan worden. Via de YAZULA App ontvang je deze
berichten als je op de locatie aanwezig bent. Bezoekers
ontvangen op de BillyBird parken vanaf 14 augustus via de
YAZULA app automatisch een melding met informatie hoe
men de WhatsApp groep Veiligheid aan de Waterkant voor
Hemelrijk (Volkel) en Drakenrijk (Reuver) kan betreden.
Naast de toegang tot deze WhatsApp groep ontvangt men
via YAZULA ook andere informatie over de parken. Van
tips voor een veilig dagje aan de waterkant, de laatste
kwaliteitsmeting van het zwemwater, tot de agenda met
aankomende evenementen. YAZULA heeft recent een
aantal van deze WhatsApp groepen geactiveerd. BillyBird
Park is de eerste organisatie in Nederland die dit initiatief
ondersteunt.
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Neem oude foto’s mee!

Van nostalgie naar nu… in
Veghel!
Houd je van mooie verhalen, wil je even terug in de tijd
en herinneringen ophalen over hoe het vroeger was?
Dan hebben we goed nieuws! Het BHIC strijkt
maandagmiddag 2 oktober 2017 neer in Veghel. In het
Wijnu gebouw organiseert Wijnu KBO Veghel samen
met het BHIC een nostalgische middag.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 2 oktober van
14.00 – 16.30 uur in het Wijnu gebouw (voorheen De
Peppelhof), Wilgenstraat 15 in Veghel. De zaal is vanaf
13.30 uur open voor het publiek.
Nieuw programma
•

Welkomstwoord en inleiding door René Bastiaanse

•

‘In ganzenpas door vier decennia’, Marilou
Nillesen, historicus en historisch blogger van het
BHIC, neemt je op een vermakelijke manier mee
terug naar de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80
Gelegenheid om je meegebrachte foto’s op een
groot scherm te laten zien, samen herinneringen op
te halen en informatie uit te wisselen
Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz door René

•
•

•

Bastiaanse met voor iedereen herkenbare filmpjes,
muziek en foto’s van weleer
Afsluiting

René Bastiaanse, uw gastheer in Veghel

Officiële
opening
van het
dierenpark
De
Dartelhof
in Veghel
(1973)
Fotocollec
tie
BHIC/Veg
hel

Je bent
van
harte welkom!
Vergeet niet oude foto’s en films van en over het oude
Veghel mee te nemen, tot ziens!
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Kaartverkoop Seitert goes Proms en Proms 4 Kids
De kaartverkoop voor Seitert goes Proms en Proms4Kids
op 28 en 29 oktober a.s. is in volle gang.
De zitplaatsen voor Seitert goes Proms zijn reeds
uitverkocht, maar er zijn nog staanplaatsen beschikbaar.
Heeft u nog geen kaarten, dan kunt u deze kopen bij het
Dorpshuis of bij Café-Zaal Kleijngeld of online bestellen
via info@sintceciliazijtaart.nl.
Op 1 september verschijnt het blad 'Dichterbij' van de
Rabobank. Hierin zitten vouchers, waarmee u voor beide
evenementen twee kaartjes met korting kunt bestellen. Let
op: de actie geldt tot maximaal 100 kaartjes voor ieder
evenement en er zijn reeds kaarten gereserveerd met
korting. Wacht daarom niet te lang! Wilt u er zeker van zijn
dat u uw kortingvoucher kunt gebruiken, reserveer uw
kaarten dan nu alvast via info@sintceciliazijtaart.nl en geef
daarbij aan dat u van de actie van de Rabobank gebruik
wilt maken."
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