NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART
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 zijn € 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 deel te nemen, dan zien we u graag a.s. zondagmiddag.
Evenementengroep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 september 9.30 uur Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Johan Schepers (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers-van Nunen en
zoon Jos; Bert Kanters en zoon Tonny (nms.Kath.Bond van Ouderen); Jan van Boxmeer en
overl.familie van Boxmeer en van Asseldonk; Jan Nikkelen; Mien Dortmans- Verkuijlen.
Mededelingen:
Afgelopen vrijdag 25 augustus is Jan Nikkelen in de leeftijd van 78 jaar overleden. De
plechtige uitvaart vindt plaats a.s. donderdag 31 augustus om 10.30 uur, waarna hij hier op
onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Afgelopen maandag 28 augustus is Mien Dortmans- Verkuijlen in de leeftijd van 99 jaar
overleden. De plechtige Uitvaart vindt a.s. zaterdag 1 september om 10.30 uur plaats,
waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.
Installatie nieuwe pastoraal werkster:
Op zondag 10 september zal mevr. Drs. Hennie van Hattum worden geïnstalleerd
in een bijzondere viering om 10.00 uur in de H.Lambertuskerk te Veghel.
Mevr. Drs. Hennie van Hattum zal al eerder op vrijdag 1 september ter
kennismaking een rondje maken langs alle geloofsgemeenschappen en daarbij
ook alle kerken bezoeken. In haar takenpakket zal zij zich vooral
bezighouden met het cluster Eerde-Zijtaart, de Cathechese en Diaconie.
Hopelijk komen vele parochianen op 10 september kennismaken

Belangrijke Telefoonnummers:
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direct
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Wijkagent Zijtaart
0900-8844
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Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
477 39.
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.

Keezen voor het goede doel
Nu de vakantie voorbij is en de avonden langer worden,
willen we een keezen avond houden.
Deze avond is gepland op 8 september 2017 en begint om
19.00 uur.
Het doel: geld inzamelen voor de spierziekte Duchenne.
De keezenavond vindt plaats in Het Klooster in Zijtaart. De
entree is € 10,00 euro per stel en er kunnen 32 koppels
meedoen. De opbrengst van de avond gaat naar Duchenne.
Opgeven kan tot 5 september via jokecor@home.nl, via tel.
(0413) 34 04 33of op 8 september in Het Klooster. Hopelijk
zien we heel veel koppels om de sportieve strijd aan te
gaan.

Supercup biljarten 2017
Op zaterdag 9 september a.s. vindt in De Brink in Eerde de
10e editie plaats van de Lunenburg Administratie- en
Advieskantoor Supercup biljarten 2017. De Supercup is een
strijd tussen de plaatselijke libre kampioenen biljarten uit
Meierijstad. Zij gaan op deze avond de strijd met elkaar aan
met als inzet de titel “Kampioen der Kampioenen”.
Om hieraan deel te kunnen nemen, heeft men de
plaatselijke biljartkampioenschappen libre moeten winnen.
Het afgelopen seizoen is dat gelukt door Jacques van der
Heijden uit Eerde, Toon Bevers uit Boerdonk, Jan van
Wanrooij uit Erp, Murat Kosar uit Veghel, Bert van
Helvoort uit Keldonk en Ruud Cissen uit Zijtaart. De
kampioen uit Mariaheide ontbreekt helaas wegens andere
verplichtingen. Voor vier personen is het de eerste
deelname aan de Supercup. Jacques van der Heijden en
Ruud Cissen waren al eerder van de partij.
Ook dit jaar wordt er met een handicap gespeeld en de
partijen gaan over 25 beurten. De gemiddeldes variëren van
1,97 tot 4,51 en verwacht wordt dat het, evenals de
voorgaande keren, ook nu een spannende aangelegenheid

Bedankt voor de vele belangstelling
bij het overlijden van mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder en oma.
Tony v. Cuijk-v.d. Broek
Speciaal woord van dank voor de
goede verzorging aan het team van
het Atrium en de vrijwilligers,
huisarts Koenders en Uitvaart
Claassen.
Familie van Cuijk
Doornhoek 6
Zijtaart
gaat worden. Wie wordt de opvolger van Jan van Run uit
Erp?
Om 19.15 uur is de officiële opening met het voorstellen
van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om
19.30 uur de partijen gaan beginnen. De finale staat rond de
klok van 22.00 uur op het programma, met aansluitend de
prijsuitreiking.
Supporters en bezoekers zijn op deze avond van harte
welkom in De Brink in Eerde.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Bloemenwandeling Moerkuilen
Vrijdagavond 1 september gaan we 's
avonds naar de Moerkuilen in St. Oedenrode.
We fietsen gezamenlijk naar de Moerkuilen voor een
wandeling door de bossen, langs het water en door de
weilanden. Daar zijn veel vogels te horen en te zien,
bijvoorbeeld de geelgors, het goudhaantje, maar ook de
buizerd, havik en zwarte specht. Verder groeien in dit
gebied heel veel wilde bloemen, die nu in bloei staan.
Misschien komen we nog wel koeien(vlaai) tegen als we
door de wei lopen!
Zorg dat je om 18.00 uur met de fiets (met verlichting) en
stevige schoenen/laarzen bij Het Klooster bent.
We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn.
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Aan alle inwoners van Zijtaart
Werkgroep Zorg en Welzijn
is nu ruim een jaar actief om
de zorg in het dorp onder de
loep te nemen en zodoende
te kunnen beoordelen wat er
eventueel belangrijk is om
op poten te zetten. Daarvoor hebben we ook overleg met de
Dorpsraad en stemmen we af hoe we een en ander
aanpakken. Het is fijn om te constateren dat in Zijtaart heel
veel dingen al goed zijn geregeld. De coördinatie van het
maandelijkse “samen aan tafel” en wekelijkse eetpunt lopen
goed. Ook staat er sinds enkele maanden in het Dorpshuis
een leeskast waaruit iedereen een boek gratis kan
meenemen, maar men mag ook een overbodige boek(en)
inleveren om te kunnen plaatsen in de kast.
Dorpsraad Zijtaart organiseert woensdagavond 20
september een informatieavond waarbij de Werkgroep
Zorg en Welzijn is uitgenodigd om verschillende
onderwerpen te bespreken. Iedereen uit Zijtaart wordt
daarvoor uitgenodigd. Tijdens deze informatieavond zal
ook o.a. de Rabobank een voorlichting geven. Meer
informatie zal hierover nog worden gepubliceerd door
de Dorpsraad.
Punten die worden besproken door de werkgroep Zorg
en Welzijn zijn:
Vervoer voor de mensen uit Zijtaart
In overleg met het Diakonie is er inmiddels een concreet

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

Gehaktstaaf € 1,80 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
voorstel uitgewerkt om mensen uit Zijtaart de mogelijkheid
te bieden vervoer voor zichzelf te regelen. Er is een lijst van
bereidwillige mensen uit Zijtaart samengesteld die voor
vervoer kunnen zorgen. Op deze avond wordt u
geïnformeerd hoe de vervoersservice gaat werken.
Ontwikkelingen en inzage Sociale Kaart
Een sociale kaart is een verzamelpunt van gegevens over
instanties en mensen die op een of andere manier
verbonden zijn met zorg en welzijn. Het is dan ook de
bedoeling dat alle instanties en verenigingen die aan zorg
en welzijn zijn gerelateerd, worden opgenomen in de
sociale kaart. Welzijnsorganisatie noord oost Brabant “ONS
Welzijn Veghel” heeft in samenwerking met Bernheze en
Uden een sociale kaart ontwikkeld waarbij ook Zijtaart zich
gaat aansluiten. Iedereen uit Zijtaart kan via internet op een
snelle wijze vragen en / of gegevens opzoeken over de
medische, de zorg en dienstverlenende diensten uit eigen
regio. De werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart is tevens aan
het bekijken op welke wijze deze sociale kaart op papier
kan worden uitgebracht. Het vraagt veel aandacht en inzet
om dit goed tot stand te brengen. Ook wordt bekeken welke
instanties / verenigingen uit Zijtaart benaderd kunnen
worden met de vraag of zij opgenomen willen worden in de
sociale kaart. Een ieder die denkt graag opgenomen te
willen zijn, kan ook zelf een bericht sturen naar
zorgenwelzijn@zijtaart.nl. Deze avond geeft een
medewerker van “ Ons Welzijn Veghel” u een inkijkje hoe
de sociale kaart werkt en hoe je die kunt gebruiken.
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Eetpunt
In samenwerking met Ons Welzijn bestaat de mogelijkheid
om maandelijks “samen aan tafel” te organiseren. Hiervan
wordt door gemiddeld tussen de 25 tot 30 personen gebruik
gemaakt.
Tevens bestaat de mogelijkheid om op dinsdag- en
donderdagmiddag gebruik te maken van een maaltijd tegen
betaling in het Dorpshuis. Werkgroep Zorg en welzijn
denkt dat er meer mensen hier gebruik van zouden kunnen
maken.
We willen graag met u bespreken of er ideeën zijn zodat
meer mensen gebruik gaan maken van het eetpunt.
Tot 20 september!
De Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart
zorgenwelzijn@zijtaart.nl

ONDERONSJE KBO Zijtaart

Praktijkondersteuner: wat is het en
wat doet deze?
De vakantieperiode zit er op en we
gaan als KBO in Zijtaart het
gebruikelijke programma weer
oppikken. We starten op de 1e
maandag van de maand
gewoontegetrouw met het Onderonsje.
Het Onderonsje is een bijeenkomst
voor alle inwoners van ons dorp om
onder huiselijke omstandigheden wat informatie op te doen
over actuele onderwerpen. Dit geldt dus ook voor niet
KBO-leden. Op maandag 4
september 2017 om 10.00 uur
komt Karin van der Linden ons
vertellen over haar beroep van
Praktijkondersteuner. Wat houdt
dit beroep in en wat doet zij, vervangt zij de huisarts?
Kortweg, zij heeft een verantwoordelijke baan waarbij ze
tijdens een eigen spreekuur of huisbezoeken de medische of
verpleegkundige taken van de huisarts overneemt. Hierbij
kun je denken aan het ontlasten van de huisarts bij
chronische zorg. Nog al wat patiënten hebben veelal hulp
nodig op terreinen als diabetes, COPD of astma. De
praktijkondersteuner doet lichamelijk onderzoek, bewaakt
het medicijngebruik van de patiënten en verricht bepaalde
medische handelingen. Een ander belangrijk onderdeel van
haar werk is voorlichting en instructies geven aan patiënten,
bijvoorbeeld over preventie van verdere complicaties. Zij
leert patiënten hoe ze met (de gevolgen van) hun ziekte
kunnen omgaan en bespreekt
hoe zij daar ondersteuning bij
kan geven.
Karin zit al 10 jaar in het vak
van Praktijkondersteuner en is
werkzaam bij
Huisartsenpraktijk De Vondel
in Veghel. Zij heeft dus al
heel wat ervaring en kan
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beslist ingaan op de vragen die bij ons als ouderen in
Zijtaart leven.
Op maandagmorgen 4 september 2017 om 10.00 uur komt
Karin in het Dorpshuis van Zijtaart met de aanwezigen
praten over haar vakgebied. Zij zal na een korte inleiding de
mogelijkheden en onmogelijkheden toelichten en de bij ons
levende vragen graag willen beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 4 september van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Motorclub Veghel
Zondag 3 september is er weer een mooie toertocht van
MCV. De rit gaat naar Duitsland in de buurt
van de Rijn. (Wesel, Rees). De lengte is ongeveer 250 km.
Iedereen met een motor is welkom. Vertrek vanaf D'n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1 Mariaheide om ca. 10.00 uur.
Wil je meerijden, stuur een mail naar
info@motorclubveghel.nl en je ontvangt van ons de route.
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KBO
AGENDA
Woensdag 30 augustus 13.30 uur:
Keezen
Donderdag 31 augustus 09.00 uur:
Wandelen
Donderdag 31 augustus 12.00 uur:
Eetpunt
Donderdag 31 augustus 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 31 augustus 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 september 13.30 uur: Bridgen
Maandag 4 september 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 4 september 13.00 uur: Fietsen
Maandag 4 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 7 september 09.00 uur: Bloemschikken
Donderdag 7 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 7 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 september 13.30 uur: Bridgen
Zaterdag 9 september 14.00 uur: Sint Servattumus
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Met de KBO naar
Bierbrouwerij Sint Servattumus!
De KBO Zijtaart organiseert na het succes van het
bezoek aan het EDAH-museum in Helmond, nu
opnieuw een excursie/uitstapje voor een dagdeel. Voor
onze leden hebben we op zaterdag 9 september een
bezoek met rondleiding aan Bierbrouwerij Sint
Servattumus in Schijndel gepland. We moeten uiterlijk
om 13.50 uur in het museum aanwezig zijn. Om 14.00
uur begint de rondleiding.
Tijdens de rondleiding wordt ons een en ander verteld over
de geschiedenis van Sint Servattumus en maken we een
rondgang door de brouwerij, waarbij u natuurlijk in de
gelegenheid bent uw vragen te
stellen. De excursie wordt
vanzelfsprekend in stijl
afgesloten....in het proeflokaal.
Bierbrouwerij Sint Servattumus
in Schijndel is een ambachtelijke
brouwerij, gespecialiseerd in het
brouwen van speciale
streekbieren en ambachtelijke
'etiketbieren'. Het is de enige
brouwerij met echte Schijndelse
hop! Bovendien is Bierbrouwerij
Sint Servattumus gespecialiseerd
in het brouwen van Speltbier.
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We hebben gekozen voor de “Standaard Excursie”. De
kosten zijn € 9.50 p.p. incl.2 consumpties, te betalen aan
Maja Rovers.
Het is de bedoeling dat we op eigen gelegenheid naar
Schijndel gaan. Voor de mensen die bij mooi weer op de
fiets willen gaan, spreken we af dat we om 13.00 uur
vertrekken bij de kerk in Zijtaart.
Als u problemen hebt met het vervoer, laat dit dan ook even
weten, dan wordt geprobeerd een oplossing te vinden.
Meerijden kan dan voor € 1,50 p.p., te betalen aan de
chauffeur. U wordt geïnformeerd wie u eventueel ophaalt,
alsook het tijdstip.
Wil je als lid van de KBO Zijtaart ook mee met deze
excursie, neem even contact op met bestuurslid Maja
Rovers, tel. (0413) 34 34 43 en meld je aan, ook doorgeven
of je per fiets meegaat of dat je eigen vervoer hebt en/of je
eventueel mensen kunt meenemen.

KAARTEN
Uitslagen van 22 augustus:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
79 pnt.
Rikken:
1. Piet v.d.Hurk
118 pnt.
2. Willy v.d.Berkmortel
37 pnt.
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
– 61 pnt.
Loterij:
Mieke v.Boxmeer
Uitslagen van 24 augustus:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
82 pnt.
2. Willy v.d.Berkmortel
59 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen.
Loterij: Karel Bekkers
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Uitslagen van 28 augustus:
Jokeren:
Mien Ketelaars 136 pnt.
Rikken:
Marjo Vissers
70 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
BRIDGEN
Uitslagen van 24 augustus.
1. Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
54,86 %
2. Ad & Riet Koevoets
54,17 %
3. Tonnie Kivits & Harrie Lucius
53,47 %
4. Ben & Tiny v.d.Steen
53,47 %
5. Tonny Rijkers & Nelly Philipsen
50,00 %
6. Noud & Toos v.Zutven
48,61 %
7. Chris & Christien v.Helvoirt
46,53 %
8. Adriaan v.d.Tillart & Henk v.d.Linden
38,89 %
De eerstvolgende bridgemiddag is vrijdag 1 september.
Verhinderd?
Afmelden bij Ad Koevoets, tel. (0413) 36 37 96.

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd 26-8-2017
VOW JO19-1
VOW JO17-1

Fc de Rakt JO19-1
Fc de Rakt JO17-1

VOW Senioren 26 aug 2017
VOW 1
RKPVV 1
DBS
VOW Veteranen
VOW Senioren 27 aug 2017
Festilent VR2 VOW VR 1
VOW 2
WHV 2

1-1
6–5

2-2
6–3
0-9
3–1
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De Rabobank Clubkas Campagne
komt er weer aan!

Na drie succesvolle edities, ondersteunt Rabobank Uden
Veghel het verenigingsleven in deze regio dit jaar
VOW JO19-1 uit
WHV JO19-1
14:30u
VOW JO17-1 thuis St. Keldonk/Boerdonk JO17-1G 14:30u opnieuw via de
VOW JO15-1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 13:00u Rabobank Clubkas
Campagne. Clubs
VOW JO15-2 uit
WEC JO15-2
13:00u
die willen meedoen,
VOW JO13-1 thuis WEC JO13-2
11:30u
kunnen zich van 4
VOW JO13-2M uit Margriet JO13-7M
11:30u
september tot en
VOW JO11-1 thuis ASV'33 JO11-5
9:30u
met 27 september
VOW JO11-2 uit
WEC JO11-4
9:30u
aanmelden via de
VOW JO9-1M thuis Rhode JO9-5
10:30u
website
VOW JO8-1 uit
Avanti'31 JO8-1
10:30u
rabobank.nl/udenv
VOW JO7-1 vrij
eghel. Doet u mee?
VOW MO17-1 thuis Nooit Gedacht MO17-1 13:00u
VOW MO15-1 thuis OJC MO15-2
13:00u
Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat al
VOW MO11-1 uit
Avanti'31 MO11-1
9:30u
sinds jaar en dag naar het lokale verenigingsleven. De leden
van de Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas
VOW Senioren donderdag 31-8-2017
Campagne voor een stem in de verdeling ervan.
19:30u ELI 1
VOW 1

V.O.W. Jeugd 2 sept 2017

19:00u VOW VR 1
VOW Senioren Zaterdag
16:30u Volkel

VOW VR 2
2-9-2017
VOW Veteranen

VOW Senioren Zondag 3 sept. 2017
bekerwedstrijden
10:00u
12:00u
10:00u
11:00u

Sparta'25 7
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 11 VOW 3
Nooit Gedacht VR2
VOW VR1
VOW VR2
DESO/Van Der Horst VR1

Elke club kiest een doel
De Rabobank Clubkas Campagne leverde vorig jaar veel
clubs extra geld op om hun doelen te realiseren. Doelen
waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving
profiteren. Verenigingen en stichtingen geven bij hun
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Of het nu
gaat om een opknapbeurt van de kantine, het organiseren
van een evenement of de aanschaf van nieuwe tenues.

Elke stem telt
Rabobank Uden Veghel telt ongeveer 23.000 leden. Elk lid
19:00u VOW 1
Keldonk 1
mag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Leden
ontvangen deze stemcode op 3 oktober. Van de vijf
W.T.C. Zijtaart
stemmen per lid, mogen er maximaal twee naar één
vereniging of stichting gaan.
Zondag 3 september: Molentocht Land van Cuijk,
pauze in ’S-Bocht’ St. Agatha, 85 km, vertrek 9.30uur. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld er naar
het gekozen Clubkas Campagne doel gaat.
Woensdag 6 september: Biest-Houtakker, pauze in

VOW Senioren Dinsdag

5-9-2017

‘De Gouden Vis’, 92 km, vertrek 8.30 uur.

Campagne voeren loont
Ook maken clubs kans op de
Clubkas Kanjer t.w.v. €500,. Een extra bijdrage voor de
drie clubs die op de meest
creatieve wijze hun Clubkas
doel promoten en stemmen
werven. Reden genoeg voor
de clubs om daarom volop
campagne te voeren!
Wilt u weten of uw club in
aanmerking komt voor de
Rabobank Clubkas
Campagne? Op
rabobank.nl/udenveghel
vindt u alle informatie en
voorwaarden om deel te
nemen.
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Programma Zes! Seizoen 2017 – 2018
Buurtkeezen competitie, Keezentoernooi 2018 en meer.
Het nieuwe spellenseizoen kondigt
zich weer aan. Tijd om de agenda’s
te trekken en belangrijke data alvast
te noteren!
Buurtcompetitie Keezen
We starten de eerste buurtcompetitie
Keezen op vrijdagavond 6 oktober.
Daarna elke eerste vrijdagavond van
de maand We verwachten veel deelnemende buurten/teams.
Schrijf dus tijdig in. Dat kan via: zeszijtaart@gmail.com. In
een fijne en ontspannen sfeer ontmoeten we elkaar rondom
het leuke spel “Keezen”, een spel dat enigszins lijkt op
“Mens Erger Je Niet!”. Keezen is echter een teamspel: men
speelt dus samen tegen een ander team. Men leert het
binnen 3 minuten, maar in de uitvoering en spelstrategie
schuilen diverse addertjes onder het gras. Het blijft
opletten!
Even in het kort de spelregels:
Een team bestaat uit twee personen; één van de twee komt
uit Zijtaart of is afkomstig uit Zijtaart; het team kiest een
naam; het team mag van samenstelling wisselen (iemand
anders laten spelen) als dat noodzakelijk is; wedstrijden
kunnen niet ingehaald worden; er wordt gespeeld volgens
de spelregels van Zes! Zijtaart; kosten per team: eenmalig €
10,00 inschrijfgeld.
Zijtaarts Keezen kampioenschap 2018
Na het supertoernooi van 2017 volgt uiteraard 2018.
Geplande datum: 20 medio april.
Andere spellen
“Zes!” organiseerde in juni/juli jaarlijks een “Kubb”avond.
Met prima weeromstandigheden wordt dit leuke spel
gespeeld en kan iedereen genieten van een gezellige avond.
Kolonistenavond
“Zes!” gaat, ergens in november op een zaterdagavond, een
“Kolonisten” avond organiseren voor jong en oud. Er zijn
veel leuke en verrassende varianten van dit tafelbord spel.
We beginnen vroeg, om 19.00 uur en spelen een flinke tijd
door. Belangstelling? Laat dat vast even weten via
zeszijtaart@gmail.com. Kom met je vrienden/vriendinnen,
buurtgenoten, familie etc, etc en maak er een onvergetelijke
avond van!
“Zes!” maakt het weer super gezellig op de eerste
vrijdagavonden van het winterseizoen!
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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25000 jaar: De man in de kunst
Kunstcursus door Ton Rietbergen en Gabriël van
Asseldonk.
Start: 11 september 2017.
In deze thematische kunstcursus zal de man als figuur in de
kunstgeschiedenis centraal staan.
In de loop van vele eeuwen is de visie op de man en het
man-zijn sterk veranderd. Het dominante karakter van
mannen kreeg lange tijd de voorkeur in de uitbeelding.
Leidende figuren en helden beheersten en beheersen musea
en pleinen. Onze eigen grootheid Rembrandt schilderde
evenwel mannen op een andere manier.
En hoe! Zijn karaktervolle portretten van “gewone” mannen
behoren tot de top van wat kunstenaars kunnen
verwezenlijken. Waarin zit dat kunstzinnige? Hoe bereikte
Rembrandt die indringende weergave?
In de loop van de cursus komen dit soort aspecten aan de
orde. De bedoeling is: zelf meer gaan genieten van het
kijken naar kunst, of het nu een beeldhouwwerk of
schilderij is. Op een laagdrempelige manier zullen aspecten
van kunstwerken bekeken worden, waarbij eigen inbreng en
eigen visies zeker welkom zijn. In een huiskamerachtige
sfeer ontdekken we allerlei details en proberen het
kunstwerk in de tijd te plaatsen. Dat werkt als een
openbaring.
De cursus wordt afgesloten (vrijblijvend) met een excursie
naar een belangrijk museum in Nederland, België of
Duitsland.
Is uw interesse gewekt of heeft U nog vragen?
Op ons mailadres of telefoonnummer kunt u nadere
informatie krijgen.
Cursustijden en plaatsen:
St. Oedenrode, maandag 20.00 uur, start 11 september.
Daarna: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11.
Zijtaart, woensdag 20.00 uur, start 13 september. Daarna:
27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11.
Zijtaart, donderdag 09.00 uur, start14 september. Daarna:
28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11.
Vorstenbosch, donderdag 13.30 uur, start 14 september.
Daarna: 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11.
Inlichtingen: kunstverteld@gmail.com of tel. (0413) 36 76
27.
Zie ook: www.facebook.com/Kunstverteld

Michelangelo David.

Cursus Muziek = Cool start opnieuw!
Onder leiding van fanfare Sint Cecilia en een docent van
Beat-It wordt er na de zomervakantie de cursus “Muziek =
Cool” opgestart voor kinderen uit groep drie en vier van de
basisschool.
Tijdens deze cursus leer je alle instrumenten kennen en ga
je zingen en bewegen op muziek. Deze cursus zal starten in
week 37, direct na schooltijd in het Dorpshuis.
Kinderen die zich hiervoor graag willen opgeven, kunnen
dit doen tot 1 september. Lever onderstaand strookje
ingevuld in op Pastoor Clercxstraat 79 of stuur een e-mail
naar info@sintceciliazijtaart.nl.
Kosten voor 12 lessen zijn € 40,00 p.p.
Voor- en achternaam: ………………...………………….
Adres: …………………………………….………………
Postcode en plaats: ……………………………………….
Geslacht: ….…Telefoonnummer: ………….……………
E-mailadres: ..……………………………………………
Handtekening ouders:
……………………………………………………………
Namens het bestuur van fanfare Sint Cecilia Zijtaart
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Interpunctie
Vreselijk….naar de sauna
Relatieproblemen ontstaan vaak omdat er onvoldoende
gepraat wordt. De ander weet niet wat jij prettig vindt, de
ander weet niet waar jij een gruwelijke hekel aan hebt. Over
het algemeen is het handig als er rustig wordt gesproken,
zeker als er kinderen van meegenieten.
Maar soms moet je harde noten kraken. Soms moet je zélfs
je stem verheffen, wordt je misschien boos! Daar is op
zichzelf niet zoveel mis mee. Boosheid klaart de lucht en
maakt vaak dingen pas echt duidelijk. De meeste mensen
vinden boosheid lastig en willen niet dat anderen er wat van
meekrijgen. En boosheid uit je meestal niet op fluistertoon.
Toch had ik een paar jaar geleden een stel wat slecht kon
praten met elkaar. Ze kregen zo vaak ruzie. (Dat komt wel
vaker voor…)
Daarom had men een oplossing gevonden. Men ging naar
de sauna (of uit eten) om te praten. Ik vond dat vreemd,
want juist in de sauna of tijdens het eten praat je meestal op
gedempte toon. Maar dat was nu juist de reden. Dan móest
men wel rustig blijven, dan kón men geen ruzie maken…..
Het lijkt mij vreselijk, naar de sauna om te praten, maar niet
te kunnen zeggen wat je dwars zit. Of uit eten en bijna de
behoefte hebben om met bestek te gaan gooien…. Ik leerde
hen om (op een goede manier) ruzie te durven maken, om
ruzies niet meer uit de weg te gaan. Want ruzies zijn soms
nodig. Als je niet kunt/mag/durft te zeggen wat je dwars zit,
dan blijf je er omheen draaien wat er loos is.
Nu gaan zij voortaan naar de sauna of uit eten gaan om te
genieten. Praten doen zij ook in de sauna en tijdens het
etentje. Maar dan heb je het eerder over “keuvelen”,
gezellig kletsen over allerlei wissewasjes, maar geen
moeilijke dingen waar je ruzie over krijgt….
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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Beste Jeugd van Zijtaart,
Wij, de jeugdcommissie van TV Zijtaart, willen graag met
jullie het najaarsseizoen starten!!!
Daarom organiseren we een
PANNENKOEK toernooi op
MAANDAG 4 SEPTEMBER van
17.00 uur tot + 19.00 uur.
Zit jij in groep 3 of hoger en lijkt
tennis je een leuke sport of heb je
gewoon zin in tennis gerelateerde
spelletjes en/of wedstrijdjes waarbij je je eigen
pannenkoeken kunt verdienen?
Geef je dan op voor 1 september 2017 bij Patricia van Dijk
(huibenpatricia@live.nl), via jeugd@tvzijtaart.nl of stop
een briefje met je naam en leeftijd in de brievenbus van de
tennisvereniging. Alles wordt op leeftijd en niveau
aangepast. App-en mag ook naar tel.(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.
Ps. Breng je racket mee als je die hebt, of geef bij je opgave
aan dat je geen racket hebt, dan zorgen wij daar voor.
Groetjes,
Jeugdcommissie TV Zijtaart

Dagwandeling IVN Kempen-Broek
zaterdag 16 september 9.00 uur – 18.00 uur
Het grenspark Kempen-Broek maakt deel uit van een wijd
omvattend gebied dat zich uitstrekt van zuidoost Brabant
(Weert) tot het zuiden van Belgisch Limburg (Maaseik). Op
zaterdag 16 september is er een najaarswandeling van
ongeveer 12 km in dit natuurgebied georganiseerd door
natuurvereniging IVN Veghel. Iedereen is welkom om mee
te wandelen; er zijn behalve benzinekosten, geen verdere
kosten aan verbonden.
De wandeling is in de omgeving
van de Sint Maartensheide en de
Luysen en gaat langs de Abeek,
drie vogelkijkhutten en de
Luymolen waar gepauzeerd kan
worden. Gestart wordt in
Mariahof. Stevige schoenen is aan
te bevelen en lunchpakket
meenemen.
Vertrek vanaf het stadhuis Veghel
om 9.00 uur. Er wordt gecarpoold
en benzinekosten worden gedeeld.
Verwacht wordt om rond 18.00
uur weer in Veghel terug te zijn.
Meer informatie bij Rob
Knechten, tel (0314) 34 01 12 of
www.ivn-veghel.nl.
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CAFÉ BREIN op 18 en 21 september 2017:
Jongeren met NAH (niet aangeboren
hersenletsel) en sociale
activiteiten
Jongeren die een NAH
oplopen, staan vaak op dat
moment midden in het leven.
Zij volgen een opleiding, zijn
net begonnen met werken,
hebben een leuke vriendenkring opgebouwd, gaan uit en
ondernemen allerlei sociale activiteiten. Hoe gaan zij om
met de gevolgen van het hersenletsel en hoe pakken zij het
leven weer op?
Ron van der Klundert (26 jaar) heeft 5 jaar geleden een
zware hersenbloeding gehad en heeft hierdoor zijn NAH
opgelopen. Hij komt op deze avond, als
ervaringsdeskundige, zijn verhaal vertellen.
Wil jij meepraten en ervaringen uitwisselen met andere
jongeren met NAH? Kom dan naar de bijeenkomst van
Café Brein in Uden op maandag 18 september 2017 of in
Oss op donderdag 21 september 2017. Deelname is gratis
en aanmelden is niet nodig! Beide bijeenkomsten starten
om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur.
Café Brein Uden is in Muzerijk, Klarinetstraat 4 te Uden
(18 september) en Café Brein Oss is in Buurthuis De
Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss (21 september).
Wat is Café Brein? Café Brein is een trefpunt voor mensen
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals. Niet-aangeboren hersenletsel kan
bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval,
hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op
www.nahnobrabant.nl.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
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contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk
van Rijn, Café Brein Oss,tel. (06) 351 118 40 of met Mirjan
Verweij, Café Brein Uden, tel (06) 131 032 49.
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het
gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen,
financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden.
Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun omgeving.
ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel,
Grave, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad.

’t Creyspot, film en excursie
donderdag 31 augustus 20.00 – 21.30
zondag 3 september 10.00 uur – 12.30 uur
’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
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opmerkelijke planten waarvan er enkele te vinden
zijn in ’t Creyspot. Op zondag 3 september is er
ook een excursie in dit stukje Schijndel.
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 3 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.

Alcoholcampagne NIX18
Help je kind gezonde keuzes maken
Jim 16 jaar, heeft een vet feest op de sportclub.
Tenminste, dat is wél de bedoeling. En nu schenkt de
club alleen alcoholvrije drankjes! De ouders van Jim
tillen er niet zo zwaar aan: ”Joh, dan drink je met je
vrienden toch eerst een biertje bij ons!”
De ouders van Jim hebben liever dat hun zoon eerst thuis
een biertje drinkt, dan dat hij de kroeg ingaat, met vrienden
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‘indrinkt’ en dronken op het feest verschijnt. Lex Lemmers,
specialist alcoholpreventie bij het Trimbos-instituut, krijgt
vaak de vraag van ouders: “Kan ik mijn zoon van 16 jaar
toestaan dat hij af en toe thuis een biertje drinkt? Ik heb
liever dat hij het met ons erbij doet, dan stiekem met zijn
vrienden.”
‘Leren’ drinken is later méér drinken
Lemmers:”Ik adviseer altijd om ook thuis aan de regel ‘niet
drinken onder de 18 jaar’ vast te houden. Veel jongeren
beginnen thuis met drinken, in het bijzijn van ouders en
familieleden. Ouders denken dat ‘leren drinken onder
toezicht’ beschermend werkt en ervoor zorgt dat hun
kinderen verstandig met alcohol leren omgaan. Het
tegendeel is waar. Onderzoek onder 428 Nederlandse
families toont aan dat kinderen die thuis ‘leren’ drinken, op
termijn juist meer gaan drinken.”
Regels zijn niet leuk; ‘t werkt wél
Lemmers ziet ook dat veel ouders denken dat het stellen
van regels niet werkt: ’Ze doen het toch wel’ of ‘Dan doen
ze het juist’ zijn reacties die Lemmers vaak hoort. Toch
hebben ouders meer invloed dan ze denken. Onderzoek laat
ook zien dat jongeren het normaal vinden dat ouders regels
blijven stellen over drinken. Zo drinken kinderen van
ouders die duidelijke regels stellen ten aanzien van
alcoholgebruik, pas op latere leeftijd.
Praat erover met je kind
Veel ouders gaan al bewust het gesprek aan met hun kind
over alcohol. Niet altijd gemakkelijk. Ook voor de ouders
van Jim is het best een uitdaging de omslag te maken: “We
gunnen Jim zijn pleziertjes. En zijn vrienden blijven
gewoon drinken. Daar moet hij tegenop boksen. Toch zien
we in dat we hem moeten helpen gezonde keuzes te maken.
Dus voortaan houden we het ook bij ons thuis op ‘fris”.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en tips om het gesprek aan te
gaan met je kind op www.nix18.nl of
www.hoepakjijdataan.nl.
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Twitter
mee met
#RCCUV

Rabobank
Clubkas
Campagne

Doe mee en steun
jouw club!

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Uden Veghel draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom stellen
wij een bedrag beschikbaar voor clubs in de regio. Leden van de bank bepalen door te
stemmen hoe het geld verdeeld wordt. Jouw club doet toch ook mee?

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

Een aandeel in elkaar



