NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 6 september 2017
Woensdag 20 september a.s. houden wij in samenwerking met de werkgroep “Zorg en
Welzijn Zijtaart” een informatieavond, waarin de werkgroep verslag zal doen van actuele
onderwerpen, maar vooral ook wil inventariseren waarvoor in Zijtaart belangstelling is in
het kader van zorg en welzijn.
Ook zal op deze avond door een medewerker van Rabobank Uden-Veghel uitleg worden
gegeven over de inhoud van een inloopspreekuur, dat men in het dorpshuis (mogelijk
wekelijks) wil gaan opzetten.
Hiermee worden belangstellende dorpsgenoten uitgenodigd voor deze
informatieavond; aanvang 20:00 uur in een vergaderzaal van ons dorpshuis.
Dorpsraad zoekt nieuwe leden
Dit onderwerp hebben wij de afgelopen jaren al enkele keren aan de orde gesteld. Ook
hebben wij al een paar jaar een aantal Zijtaartse inwoners persoonlijk benaderd om deel te
willen nemen in de dorpsraad.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 september 9.30 uur Woord- en Comm.viering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Ties van Zutphen; Overl.ouders Rooijakkers-van Lankvelt en
overl.familieleden; Annie Gibbels-Pepers en overl.familie; Anna Vervoort-van Eijndhoven
(vanw.verjaardag); Jaargetijde Janus en Anna Vervoort-van Eijndhoven; Overl.ouders
Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Piet en Bertha van de Rijt-Verhoeven.
Vrijdag: 15 september 13.30 uur 50-jarige Huwelijksviering m.m.v. het Gemengd
Koor van: Wim en Riek van den Tillaart- van Bakel.
Overleden: Jan Nikkelen in de leeftijd van 78 jaar
Mien Dortmans-Verkuijlen in de leeftijd van 99 jaar.
Mededelingen:
Afgelopen zaterdag 2 september is Piet van de Rijt in de leeftijd van 93 jaar overleden. De
plechtige uitvaart vindt plaats a.s. donderdag 7 september om 10.30 uur, waarna hij hier op
onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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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Onze oproep in het artikel dat we voor de
zomervakantie hebben geplaatst, heeft ervoor gezorgd
dat we een nieuw dorpsraadslid kunnen verwelkomen.
In onze vergadering van 31 augustus jl. heeft Fried van
Otterdijk (woonadres Keslaerstraat 35) zich
aangemeld als deelnemer in de Dorpsraad. Fried heeft
ruime belangstelling om vanaf nu een toekomstige
actieve rol te betekenen voor de Zijtaartse
gemeenschap. We zijn zeer tevreden over zijn spontaan
aanbod en we zien met vertrouwen uit naar een fijne
samenwerking in de dorpsraad.
De aanmelding van één dorpsgenoot is een begin, maar
het is nog niet voldoende. Graag zien we binnenkort
nog het toetreden van 2 dorpsgenoten tegemoet.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

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.
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In Liefde Losgelaten……..
Christ Rooijakkers,
maar met een warm gevoel, dankzij de grote
belangstelling in welke vorm dan ook.
Bijzonder woord van dank:
Voor de geweldige verzorging aan
team De Loop van Het Aatrium en
vrijwilligers,Huisarts Den Biggelaar,
Pater Issag, avondwakegroep en
Claassen Uitvaartzorg.
Mientje Rooijakkers
Mieke en John
Herman en Lenny
Stef, Eline en Madelon
Laarsweg 2, Zijtaart
Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Installatie nieuwe pastoraal werkster: Zorg en Welzijn Zijtaart
A.s. 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. Aansluitend is
er gelegenheid tot koffie/thee drinken in de kerk met de
mogelijkheid om mevr. van Hattum geluk te wensen. In
haar takenpakket zal zij zich vooral bezighouden met het
cluster Eerde-Zijtaart, de Cathechese en Diaconie.
Hopelijk komen vele parochianen op 10 september met
haar kennismaken.

Vorming en Toerusting:
Op maandag 25 september zal pater Issag om 14.30 uur een
lezing verzorgen in het parochiecentrum (pastorie
H.Lambertus). Later die dag (om 20.00 uur) zal hij dit
nogmaals doen in de H.Hartkerk te Veghel. Pater Issag is
geboren in het zuiden van India en zal deze middag en
avond vertellen over zijn land, zijn geboortestreek, de
mensen die er wonen, de orde waartoe hij behoort, en de
kerk in India. Boeiende verhalen met mooie beelden over
een geheel ander land dan waarin wij wonen. Aan het
bijwonen van deze lezingen zijn geen kosten verbonden.
Wel graag een vrije gift voor de koffie en de thee. Pater
Issag hoopt veel mensen te mogen ontmoeten.

Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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De jaarlijkse collecte van de
Evenementengroep Zijtaart (EGZ) vindt
plaats in week 37 van 9 september
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

U bent vast op de hoogte van de jaarlijkse collecte van de
EGZ. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan
onderstaande activiteiten. Om u een goed beeld te geven
van wat de EGZ allemaal voor de Zijtaartse gemeenschap
organiseert, zetten we onze activiteiten een keer voor u
onder elkaar, zodat u weet waaraan uw donatie wordt
besteed.

Kerstboomverbranding
De kerstboomverbranding is het eerste evenement van het
jaar. De kinderen verzamelen de kerstbomen, en daar wordt
een mooie brandstapel van gemaakt.

Koningsdag
Iedere Koningsdag wordt geopend met een kleurrijke stoet
fietsen en een spelenkermis.

Dodenherdenking
Jaarlijks worden de soldaten herdacht die bij Zijtaart
gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit
gebeurt bij het monument van de slachtoffers aan de ZuidWillemsvaart.

Nasi schijf € 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
BYTZ jongerenactiviteiten

Dorpszeskamp/ BBQ

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

Winterwandeltocht

Tussen Kerst en Nieuwjaar vindt onze jaarlijkse
winterwandeltocht plaats, die door de mooie omgeving van
Zijtaart loopt.

Wij zien u op ieder moment en/of uw bijdrage in september
graag tegemoet.
Gegroet en bij voorbaat bedankt, namens de EGZ
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KBO
AGENDA
Maandag 11 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 11 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 12 september 10.45 verkoop kaarten dag v/d
ouderen
Dinsdag 12 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 12 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 12 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 13 september 13.30 uur: Keezen
Donderdag 14 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 14 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 14 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 14 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 15 september 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 28 augustus:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
Marjo Vissers
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt.

136 pnt.
70 pnt.

Uitslagen van 4 september:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Rikken:
Jana v.d.Acker
Karel Bekkers
Poedelprijs:
Harrie v.d.Acker
Loterij:
Harrie v.Zutphen.

96 pnt.
113 pnt.
103 pnt.
-5 pnt.

Met de KBO naar Bierbrouwerij Sint
Servattumus!
Afgelopen week hebben we de oproep
geplaatst voor bovenstaande excursie.
Voor onze leden is 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.
We hebben gekozen voor de Standaard Excursie: kosten
€ 9.50 p.p. incl.2 consumpties, te betalen aan Maja
Rovers.
Het adres hadden we in de vorige uitgave niet gemeld, dit
is: Bierbrouwerij Sint
Servattumus Ericastraat 11, 5482
WR Schijndel
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 er geprobeerd een oplossing
te vinden. Meerijden kan dan voor € 1,50 p.p., te betalen
aan de chauffeur.
U wordt geïnformeerd wie u indien nodig komt ophalen en
hoe laat.
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Wil je als lid van de KBO Zijtaart ook mee met deze
excursie, neem even contact op met ons bestuurslid Maja
Rovers telefoon (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.

Mededelingen KBO Zijtaart
INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
MAANDAG 2 OKTOBER 2017
Deze jaarlijkse leuke avond wordt
georganiseerd door de KBO en is voor alle
ouderen in de voormalige Gemeente
Veghel.
Plaats in Gemeenschapshuis Ter Aa, Den
Uil 1a, 5469 CG ERP.
Het programma begint om 19.45 uur. De
zaal is open vanaf 19.15 uur.
Bij binnenkomst is er koffie of thee met
cake. De entreeprijs is € 6,00 incl. 1 consumptie tijdens de
pauze. Vanaf 20.00 uur een optreden van “Taaftere”. Einde
van de avond is om ongeveer 22.15 uur.
Taafter
e is een drie-mans formatie, die tweetalig nummers brengt
(Brabants en Nederlands), één-, twee- en driestemmig zingt
en afwisselt met fraaie instrumentale intermezzo’s. Dit alles
is meest eigen werk. Het is een programma met
gezelligheid en humor dat regelmatig uitnodigt om mee te
zingen, soms ook ontroert, maar steeds een eigen geluid laat
horen.
De kaartverkoop voor deze avond, we hebben 50 kaartjes
voor Zijtaart, is op dinsdag 12 september in ons dorpshuis
van 10.45 uur tot 11.30 uur. Contante betaling en OP = OP.
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VOW Senioren 10 sept 2017
11:30u
VOW 2
11:00u
VOW 3
11:00u
VOW VR1
12:30u
TOP VR1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
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Gemert 5
RKVV Keldonk 3
HVCH VR1
VOW VR2

Zaterdag 9 september (heren): Rivierentocht, pauze in
Zaltbommel, vertrek 8.00 uur.
Zaterdag 9 september (dames): Kapellekes, 110 km,
vertrek 8.00 uur.
SPORTUITSLAGEN
Zondag 10 september: De Volmolen, pauze in ‘De
Volmolen’ Riethoven, 85 km, vertrek 8.30 uur.
V.O.W. Jeugd 2 sept. 2017
Woensdag 13 september: Dijkentocht Keent, pauze in ‘Op WHV JO19-1
VOW JO19-1
de Poort’ Megen, 88 km, vertrek 8.30 uur.
Blauw Geel/JUMBO JO17-5 VOW JO17-1
VOW JO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3
WEC JO15-2
VOW JO15-2
VOW Jeugd 9 sept. 2017
VOW JO13-1
WEC JO13-2
VOW JO19-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 14:30u
Margriet JO13-7M
VOW JO13-2M
WEC JO17-1G
VOW JO17-1
14:30u
VOW JO11-1
ASV'33 JO11-5
Handel JO15-1
VOW JO15-1
11:30u
VOW JO11-2
vrij
VOW JO15-2
Schijndel/DE WIT JO15-3 13:00u
VOW JO9-1M
Rhode JO9-5
Erp JO13-2
VOW JO13-1
10:30u
Avanti'31
JO8-1
VOW
JO8-1
VOW JO13-2M Rhode JO13-6M
11:30u
VOW
JO7-1
vrij
WEC JO11-3G
VOW JO11-1
9:30u
VOW MO17-1
Nooit Gedacht MO17-1
VOW JO11-2 ST Keldonk/Boerdonk JO11-2G 9:30u
VOW MO15-1
OJC MO15-2
ST Boerdonk/Keldonk JO9-2G VOW JO9-1M 10:15u
Avanti'31 MO11-1
VOW MO11-1
VOW JO8-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 10:30u
VOW JO7-1
vrij
VOW Senioren 31 aug. 2017
ST Herpinia/OKSV MO17-1 VOW MO17-1 12:30u
ELI 1
VOW 1
Berghem Sport MO15-1 VOW MO15-1, wordt bij VOW VOW Senioren 2 sept. 2017
gespeeld om 10:00u
Volkel
VOW Veteranen
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1 9:30u

1-1
1-5
0 - 11
4-0
6-0
1-7
15 - 0
4 - 17
19 - 1
5-2
1-1
2-4
1-0
3-3

VOW Senioren 3 sept. 2017

VOW Senioren 9 sept 2017
16:30u
VOW Veteranen
18:00u
HVV Helmond 1

UDI'19
VOW 1

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

5-4
4-2
4-1
25 – 0

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 48

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 vd
Heijden uit Eerde, Toon Bevers uit Boerdonk, Jan v
Wanrooij uit Erp, Murat Kosar uit Veghel, Bert v 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 vd 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
gaat worden. Wie wordt de opvolger van Jan v 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.
Vanuit Zijtaart hopen we op een grote belangstelling om
zodoende Ruud te steunen in een poging voor de 2e keer
deze prijs te winnen. Kom met z’n allen naar De Brink in
Eerde.
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Lisa Heesakkers wint
Cor Coppens Bokaal

Dit weekend werd op het paardensportterrein aan de
Leinserondweg gestreden om de Cor Coppens Bokaal.
Zowel paarden als ponyruiters deden mee met de
onderlinge dressuurwedstrijd. Bij de ponies in de klasse
ABC-B ging de 1e prijs naar Lisa Heesakkers met haar
pony Sweet Chili. In de klasse DE-B ging de 1e prijs naar
Sophie van der Vorst met haar pony Bijoux en de 2e prijs
naar Ise Kemper met zijn pony Naza. Bij de paarden ging in
de klasse B de 1e prijs naar Anouk Blokx met Helianthus en
de 2e prijs naar Danielle Kemper met haar paard Diora. In
de klasse L1/L2 won Silvia Endevoets met Falkland T de 1e
prijs en in de klasse M1/M2/Z1 won eveneens Silvia
Endevoets met haar paard Cacharel. Deze 7 prijswinnaars
mochten overkampen, waarbij Lisa Heesakker uiteindelijk
de Cor Coppens Bokaal won. Naast de dressuur werd er
ook nog een oefenparcours gesprongen en konden de
jongste ruiters een behendigheidsparcours afleggen. Hierbij
won Nynke Broens de gewilde Iris bokaal, mede door de
hulp die zij bood toen een meisje van haar pony viel. Met
als afluiting een gezellige BBQ, al met al een geslaagde
dag.

Keezen voor het goede doel.
Nu de vakantie voorbij is en de avonden langer
worden, willen we een keezen avond organiseren.
De avond wordt gehouden in Het Klooster op 8
september 2017, aanvang 19.00 uur. Met als doel:
geld inzamelen voor de spierziekte Duchenne. De
onkosten bedragen € 10,00 per koppel.
Er kunnen 32 koppels meedoen. De opbrengst van
de avond gaat naar Duchenne.
Opgeven kan tot 5 september bij:
jokecor@home.nl of (0413) 34 04 33. of op 8
september in Het Klooster. Hopelijk zien we heel
veel koppels om de sportieve strijd aan te gaan.
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kind niet. Ik heb het meisje wat tips gegeven (o.a. uitgelegd
dat haar ouders dit waarschijnlijk wel zouden begrijpen,
haar daarbij zouden willen helpen en dat ze het misschien
Dit jaar opent Jong Nederland
beter maar kon vertellen). Om dit soort dingen te
Zijtaart op vrijdag 15 september
voorkomen, zou ik ouders beter willen informeren.
het clubseizoen met het
Samen met een collega heb ik dan ook besloten een
jaarlijkse dorpsspel. Durf jij ook
Facebookgroep #dtv (durftevragen) voor gescheiden
dit jaar de strijd weer aan te gaan om als eerste de jackpot te ouders aangemaakt om GRATIS en ANONIEM uw
vinden? Samen met jouw vrienden en vriendinnen doe je
vragen te stellen. U stuurt de vraag naar ons, wij zetten de
allerlei verschillende opdrachten om vraag en het antwoord (anoniem) op Facebook, zodat
zo veel mogelijk aanwijzingen te
iedereen kan meelezen en ervan kan leren. Het is een
krijgen voor de juiste locatie van de besloten groep, dus u ziet wel wie er lid is van de groep,
jackpot.
maar verder hoeft u niets te doen.
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen Mw. N. Timmermans-van de Kamp
meedoen, dus neem al je vrienden
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
en vriendinnen mee! Om 18.45 uur verzamelen we bij de
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
blokhut van Jong Nederland. We eindigen rond 21.00 uur.
De activiteit is gratis!
Gitaarclub Pizzicato start nieuwe
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
kindergroep!
Gitaarclub Pizzicato gaat een nieuwe kinder gitaargroep
starten in de leeftijd vanaf 9 tot 13 jaar. De lessen worden
gegeven op donderdagavond van 19.15 tot 20.00 uur in het
dorpshuis in Zijtaart. De lessen zijn in de even weken.
Het gaat om een beginnersgroep, ervaring is dus niet nodig.
Gitaarspelen wordt aangeleerd door middel van akkoorden
De hel die “scheiding” heet
en slagtechnieken, waardoor je al na vier lessen een liedje
Op 8 september is het de jaarlijkse dag van de scheiding.
kan spelen. De eerste 4 lessen zijn proeflessen om te kijken
Niet bepaald iets om feestelijk over te zijn. Scheidingen
of je de gitaar een leuk instrument vindt. Zowel meisjes als
zijn heftig, ook wanneer het allemaal in redelijke harmonie jongens zijn welkom om aan te sluiten. Bij het gitaarspelen
verloopt, zeker voor de kinderen. Onlangs werd ik benaderd wordt ook gezongen, van kinderliedjes tot top40 muziek.
door een forumbeheerder. Een meisje van 14 had een
Als de groep op korte termijn compleet gemaakt kan
treurig berichtje op het forum geplaatst. Haar ouders waren
worden, is de start in oktober 2017. Voor meer info en
al enkele jaren gescheiden, het meisje was blij als ze naar
aanmelding: Dayenne Barten- vd Linden, Pizzicato@live.nl
haar vader ging en was ook weer blij als ze naar haar
of tel. 06 - 301 070 03.
moeder ging. Ze voelde zich welkom en fijn bij hen allebei.
Maar de vakanties noemde het arme kind “een hel”. Ze
wilde het verbergen voor haar ouders maar ze moest dan
telkens huilen. Ook terwijl ze het berichtje typte, moest ze
huilen….
Want als ze langere tijd bij haar vader was, miste ze haar
moeder en als ze langere tijd bij moeder was, miste ze haar
vader. Ze zei daarover nooit wat tegen haar ouders, want ze
wilde niet dat ze bezorgd waren.
Hoewel ik eigenlijk zelden met kinderen werk, heeft
betrokkene mij het bericht laten lezen en mij gevraagd of ik
hierop wilde reageren. Zoiets doe ik altijd, ook al ken ik het

Vind de JACKPOT!
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Open-leden-week
Jong Nederland met
prijsvraag !
Deze week is het clubseizoen bij Jong Nederland weer begonnen. Mocht je twijfelen of Jong
Nederland iets voor jou is, dan mag je altijd een paar keer gratis komen kijken. In onderstaande
puzzel staan een aantal activiteiten die je bij ons kan verwachten.
Komende week is het open leden week en daarvoor is iedereen van harte uitgenodigd. Je bent op de
volgende dagen welkom in onze blokhut:
Dag
Tijd
Groep
Schoolgroep
Dinsdag 12 september
18:00 – 19:30
Minioren
Groep 1,2 en 3
Woensdag 13 september
19:00 – 20:30
Senioren
Brugklas,klas 2 en 3
Donderdag 14 september
18:30 – 20:00
Maxioren
Groep 4, 5 en 6
Vrijdag 22 september (!)
18:30 – 20:00
Junioren
Groep 7 en 8
Maak deze woordzoeker. Er blijven een paar letters over die samen een zin vormen. Mail deze zin
naar info@jongnederlandzijtaart.nl en de winnaar krijgt een leuke prijs!
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Veghelse Makelaardij Olav
Tenniskampioenschappen

Jeugdactiviteiten tijdens Meierijstad
tenniskampioenschappen 2017

TV Zijtaart was afgelopen twee
weken ruim vertegenwoordigd op de
tennisbanen in Mariaheide.
Afgelopen zondag was de finaledag.
Enkele spelers en speelsters waren
tot deze dag doorgedrongen en
maakten kans om zich een jaar lang
Veghels kampioen te noemen. In de DE 7/8 wist Karin vd
Heijden de eerste set nog naar zich toe te trekken, maar
helaas moest ze in set 2 en 3 haar meerdere erkennen en
werd ze knap tweede.
In de GD 7 45+ mochten Piet vd Hurk en Jo de Bie de
finale spelen. De eerste set werd een tie-break en die
verloren ze helaas. De tweede set ging eveneens naar de
tegenpartij, maar ook zij kunnen terugkijken op een
geslaagd toernooi en natuurlijk feliciteren we hen van harte
met de tweede plaats.

In het weekend van 3, 4 en 5 november organiseert TV de
Hopbel de Meierijstad Kampioenschappen op het
tennispark aan de Rooiseheide 12 in Schijndel. Ook TV
Zijtaart neemt hieraan deel.
Voor kinderen uit Meierijstad worden
daarom op 4 en 5 november de
volgende activiteiten georganiseerd:
• Warming-up als een profspeler!;
• Tennis clinic o.l.v. tennistrainers;
• Wedstrijdjes.
De planning is als volgt:
- Zaterdag 4 november van 15.30 uur tot 18.00 uur:
kinderen t/m 12 jaar;
- Zondag 5 november van 9.30 uur tot 12.00 uur: spelers
van 11 t/m 16 jaar.
Jij en je vrienden doen toch ook mee?
Ook als je nog geen lid van een vereniging bent, maar je
wilt graag kennismaken met de tennissport, kun je je
aanmelden. Doe dit dan vóór 1 oktober 2017 per e-mail bij
de contactpersoon van jouw club Rien Janssen
janssenvdven@home.nl Geef in je mailtje het volgende aan:
• Naam:
• Jongen of meisje:
• Geboortedatum:
Als je al tennist, geef dan de balkleur aan waarmee je
tennist: rood, oranje, groen of geel (omcirkel de juiste
kleur).
• jouw speelsterkte:
• deelname op zaterdag 4 of zondag 5 november:
• het E-mail-adres van een van je ouders:
• telefoonnummer van jezelf en een van je ouders:
Met sportieve groet,
Namens TV Zijtaart, Rien Janssen

Rini Raaijmakers en André Schepers stonden in de finale
van HD7 45+. Het werd een echte
monsterpartij van bijna 3 uur! De
eerste set werd helaas verloren in
een tie-break. In de tweede set
werd het weer een tie-break, maar
nu waren het Rini en André die aan
het langste eind trokken. Er moest
een derde set aan te pas komen om
tot een winnaar te komen. Het duo
uit Zijtaart wist deze met 6-4 te
pakken en zodoende werden zij
Veghels Kampioen.
Wij feliciteren hen hierbij
natuurlijk van harte en vanaf deze
plaats willen we alle deelnemers
ook hartelijk danken voor hun
deelname.
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het woord: je bent er mét en vóór je gezel!
“Geheime” voorbereiding
Vanaf enig moment zullen er in ons dorpsblad “Zijtaarts
Belang” vragen, mededelingen, aanwijzingen en
Was het wat stil in Zijtaart de laatste tijd? Dit zal dan
boodschappen verschijnen die jouw team een voorsprong
spoedig veranderen! Het geweldige feest van de 24 uren
van enkele punten kunnen gaan opleveren. (Ook al zijn er
van Zijtaart – geroemd in de hele omgeving – gaat weer van 2000 punten te verdienen; het blijkt dat uiteindelijk de
start! Tijd dus om een goed team samen te stellen dat het
verschillen tussen de teams bijzonder klein is!) Ben attent!
hoofd kan bieden aan de vele vrolijke, moeilijke en
Aanmelding:
spannende opdrachten.
Men kan van 24 september tot 24 oktober 2017 inschrijven.
Zijtaartse Kwis
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team en moet bij
Natuurlijk is de grote kwis een belangrijk onderdeel van
opgave voldaan worden. Kom naar de inschrijfochtend op
“De 24 uren van Zijtaart”. In één avond tijd moeten 100
24 september tussen 10.00 en 12.00 in Het Klooster. Let
vragen en opdrachten uitgevoerd en gemaakt worden. De
goed op: hier is een extra aanwijzing te verkrijgen. Na deze
vragen zijn in 10 rubrieken onderverdeeld. Bijv. sport,
dag lever je het inschrijfformulier volledig ingevuld in bij
streek- en dorpskennis, muziek, actualiteit, rekenkunde e.d. Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, Zijtaart of
Alle middelen mogen ingezet worden. Er is slechts één
mail naar de24uurvanzijtaart@gmail.com en stort het
keiharde voorwaarde: de antwoorden dienen op of voor het bedrag op rekeningnummer: NL52RABO0160890497 t.n.v.
door de organisatie genoemde tijdstip te worden ingeleverd. De 24 uur van Zijtaart + teamnaam. Je deelname is pas
Stel een team samen
definitief als het geld is overgemaakt.
Een team bestaat uit een willekeurig aantal deelnemers.
(Minimaal 8) Minstens één van de leden is meerderjarig.
Het team bedenkt een naam. Er is een teamcaptain, hij of zij
is ons aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de goede
gang van zaken en de communicatie met de
wedstrijdleiding. Het is verstandig een veelkleurig team
samen te stellen: jong en oud, taal- en rekenvaardig, slim en
bij de tijd. Een paar leden met gouden handjes is een
noodzaak. Dit bonte gezelschap moet goed kunnen
samenwerken en er onderling een prachtavond en -dag van
weten te maken! Gezelligheid dus, in de ware betekenis van

De 24 uren van Zijtaart: 3e Editie! Op
zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018

A.s. zondag 10 september is het
zover, het bierdoppenfestival in
Someren. Ongeveer 800 kg is er
al bij mij ingeleverd en voor
degene die thuis nog een
keukenla, een volle tas of
boterhamzakje met dopjes heeft
liggen, kan ze tot en met zondag
bij mij aan de Ceciliastraat 22 of
bij de autogarage inleveren.
Opbrengsten worden verspreid
onder goede doelen waarvan
Kika het grootste deel krijgt.
Iedereen bedankt voor de
bijdrage. Het zijn er echt veel!
Teun van der Heijden
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van
Zijtaart’ op 6 en 7 januari 2018. Het team dat we
inschrijven voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Een team bestaat uit minimaal 8 spelers.
• Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
• In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
Men kan van 24 september tot 24 oktober 2017 inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €30,per team en moet bij opgave voldaan worden. Kom naar de inschrijfochtend op 24
september tussen 10.00 en 12.00 in het Klooster, Let goed hier is een extra aanwijzing te
verkrijgen. Na deze dag lever je het inschrijfformulier volledig ingevuld in bij Twan van de
Meerakker, Pater Vervoortstraat 6, Zijtaart of mail naar de24uurvanzijtaart@gmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: NL52RABO0160890497 t.n.v. De 24 uur van Zijtaart
+ teamnaam. Je deelname is pas definitief als het geld is overgemaakt.

Teamnaam:
Team
Captain:

Naam:

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
leeftijd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
De prijsuitreiking is op zaterdag 3 februari 2018 in zaal Kleijngeld.
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