Dorpsklets 2017, mis het niet!
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Met nog een kleine maand in het vooruitschiet zijn de voorbereidingen voor de tweede
“Dorpsklets” op vrijdag 6 oktober in het Dorpshuis te Zijtaart bijna afgerond. De 6
tonpraters, te weten: Berry Knapen, Boy Jansen, Frans Bevers, Freddy v/d Elzen, Hans
Verbaarschot en Jorlan Manders, staan te popelen om het publiek weer te mogen vermaken.
Voor de geïnteresseerden zijn er nog enkele tientallen kaarten beschikbaar bij het UITpunt
te Veghel, Bakkerij v/d Rakt (alléén in Zijtaart) en in het Dorpshuis zelf. De
toegangskaarten kosten € 15,00 per persoon, inclusief één consumptie. Wees er snel bij
want op, is op!
Voor meer informatie mail naar dorpshuis@zijtaart.nl of kijk op
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart
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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.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 15 september 14.30 uur 50-jarige Huwelijksviering m.m.v. het
Gemengd Koor van: Wim en Riek van den Tillaart- van Bakel.
Zondag: 17 september 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Graard en Jaantje van de Ven-van Sleuwen; Overl.ouders Jan van
den Hurk en Oda van den Hurk-van Genugten en overl. familieleden; Overl.ouders
Richard van Nunen en Bertha van Nunen-van Doorn; Henk en Adriaan Brugmans;
Overl.ouders Brugmans-van den Biggelaar; Overl.ouders van Asseldonk-van
Roosmalen en overl.familie; Cor en Dina van Berkel- van de Rijt en kleindochter
Simone; Martien van Zutphen (vanw.verjaardag); Bert Adriaans; Ouders Adriaansvan den Hurk en overl.familieleden; Johan en Dora van der Heijden-Pepers, Hans
en Ellie; Anneke Bekkers en dochter Marian Bekkers.
Overleden: Piet van de Rijt in de leeftijd van 93 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
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
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Kopij voor nr. 50
inleveren uiterlijk
18 sept. voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.

Wij danken iedereen voor de vele
blijken van betrokkenheid, de warme
woorden, de vele kaarten die wij
mochten ontvangen en de grote
belangstelling na het overlijden van
Mien Dortmans – Verkuijlen
Het heeft ons gesteund.

NIEUWS van de DORPSRAAD 13 sept. 2017
Hiermee nodigen wij belangstellende dorpsgenoten uit
voor een extra openbare bijeenkomst van de
Dorpsraad in samenwerking met anderen.

Speciale dank gaat uit naar het gehele
team verzorgers van moeder, afdeling
Boomgaard van de Watersteeg en alle
verzorgers van de uitvaartdienst.

Deze bijeenkomst houden we:

Woensdag 20 september a.s.
Aanvang 20:00 uur
Locatie: ontmoetingszaal Dorpshuis
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-actuele informatie van de werkgroep Zorg en
Welzijn Zijtaart;
-inventarisatie van wensen vanuit ons dorp in kader
van zorg en welzijn;
-toelichting op de inhoud van een inloopspreekuur,
dat Rabobank Uden-Veghel wil gaan houden
in ons dorpshuis (mogelijk wekelijks);
-aandacht voor het opzetten en onderhouden van
Preventie App Zijtaart i.v.m. voorkomen van
ongewenste situaties en/of vandalisme.

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Familie Dortmans,
Kinderen en kleinkinderen.
Buurtcompetitie Zijtaart
De eerste avond van de keezen competitie is NIET op 6
oktober, maar op vrijdagavond 29 SEPTEMBER.
Tot nu toe hebben 21 teams zich ingeschreven.
Je team nog niet opgegeven voor de buurtcompetitie? Doe
dit nu meteen via: zeszijtaart@gmail.com
Voor alle duidelijkheid de datums zijn:
29 september
3 november
8 december
5 januari
2 februari
2 maart
6 april
20 april Zijtaarts Keezen Kampioenschap
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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Koninklijke onderscheiding voor de
heer W. van der Sanden
Afgelopen woensdag is na de prijsuitreiking van het intern
KBO Zijtaart Biljarttoernooi de afscheidnemende
wedstrijdleider Wim van der Sanden verrast.
Nadat waarnemend burgmeester Fränzel van Meierijstad de
bekers had overhandigd, werden de familie en bekenden
van Wim van der Sanden de zaal van het Dorpshuis binnen
geroepen. Burgemeester Fränzel heeft na een mooie
toespraak een verbouwereerde Wim de versierselen
opgespeld die behoren bij zijn benoeming tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

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

Gehaktbal speciaal € 2,50 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

Jeugdleden fanfare Sint Cecilia doen
mee aan Grote Clubactie
Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden
die Wim van der Sanden binnen de samenleving verricht.
Zijn afscheid als wedstrijdleider voor het KBO biljart was
een mooie aanleiding om de waardering voor al zijn
vrijwilligerswerk uit te spreken. Naast zijn inzet voor de
KBO Zijtaart is hij ruim twintig jaar (1980-2001) actief
geweest bij voetbalvereniging VOW. Hij was onder andere
wedstrijdsecretaris en bestuurslid. Daarnaast was Wim zelf
lang leider/speler van het laagste elftal. Ook zijn
verdiensten binnen de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond werden gememoreerd. Dit alles had hij niet kunnen
doen zonder de steun van het thuisfront.
Als bestuur en leden van de KBO Zijtaart feliciteren wij
Wim langs deze weg nogmaals en danken hem en zijn
vrouw Sjaan voor hun inzet binnen de Zijtaartse
gemeenschap.

Op maandag 18 september of zaterdag 23 september zullen
onze jeugdleden bij u aan de deur komen. Zij gaan rond met
loten van de Grote Clubactie, een landelijke loterij. De
loten kosten € 3,00 per stuk, de hoofdprijs is € 100.000,00.
Wilt u meer informatie, bekijkt u dan de website:
https://interesse.clubactie.nl.
Wij hopen op uw steun bij deze actie. De opbrengst van de
actie komt ten goede aan onze jeugdleden; er worden
nieuwe instrumenten voor onze jeugdleerlingen voor
aangeschaft en ook de Proms4Kids staat voor de deur; een
spetterende show voor en door kinderen, maar dit kunnen
we niet organiseren zonder financiële steun. De trekking
vindt plaats op 13 december 2017. De uitslag van de
trekking wordt geplaatst in Zijtaarts Belang.
Wij danken u bij voorbaat.
Bestuur fanfare St. Cecilia
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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.

Zorg en Welzijn Zijtaart
De vakantieperiode is weer voorbij, dus tijd om samen
gezellig na te praten tijdens een heerlijke maaltijd bij
SAMEN aan TAFEL. Dat vindt plaats op de 3de
woensdag van deze maand: 20 september.
Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van Het Dorpshuis weer een verrassende
maaltijd voor u klaar. Een gezellig
samenzijn door samen te eten met
buren en/of dorpsgenoten. Je kunt ook
iemand vragen, die zelf niet meer zo
mobiel is of niet graag alleen gaat, mee
te gaan eten op 20 september. Het kan
voor zulke mensen een mooi opstapje
zijn om vaker aan activiteiten deel te
gaan nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u
geen vervoer om zelfstandig te komen, meld het ons en wij
regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 20
september kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 15 september om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden;
tel: (0413) 36 22 54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie
Pennings; tel: 06 - 423 504 89.

Mededelingen KBO Zijtaart
INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
MAANDAG 2 OKTOBER 2017
Afgelopen dinsdag 12 september is de verkoop gestart voor
de jaarlijkse internationale dag van de ouderen, een leuke
avond die wordt georganiseerd door de gezamenlijke
KBO’s en is voor alle ouderen in de voormalige Gemeente
Veghel.
Datum: Maandag 2 oktober 2017
Plaats: 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, - incl. 1
consumptie tijdens de pauze.
Vanaf 20.00 uur een optreden van “Taaftere”.
Einde van de avond circa 22.15 uur.
Taaftere 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.

Er zijn nog kaartjes beschikbaar, dus voor de mensen
die de voorverkoop hebben gemist, zij kunnen nog contact
opnemen met onze penningmeester Maja Rovers. Bel haar
op 0413-343443 en uw kaartjes worden gereserveerd!.

KBO
AGENDA
Maandag 18 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 18 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 19 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 21 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 21 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 september 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 7 september.
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
Marjo Vissers
Henk v.d.Linden
Poedlel prijs: Piet v.d.Hurl
Loterij:
Bert Vissers.
Uitslagen van 11 september.
Jokeren:
Bert Vissers
Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Mien Ketelaars
Marjo Vissers

111 pnt.
92 pnt.
79 pnt.
-12 pnt.

167 pnt.
113 pnt.
60 pnt.

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag: De Peel, pauze in Griensveen ‘De Morgenstond’,
85 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag: Kempentocht, pauze in Zandoerie ‘De
Dorpsherberg’, 84 km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 16 sept 2017
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
vrij
uit
thuis
vrij
thuis
thuis
thuis

Vorstenbossche Boys JO19-1 VOW JO19-1 14:30u
Avanti'31 JO17-2 VOW JO17-1
14:30u
VOW JO15-1
Venhorst JO15-1
13:00u
VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 13:00u
VOW JO13-1
Sparta'25 JO13-5
11:30u
VOW JO13-2M Margriet JO13-8M
11:30u
VOW JO11-1
ELI JO11-4
9:30u
VOW JO11-2
Sparta'25 JO9-4 VOW JO9-1M
9:15u
VOW JO8-1
Rhode JO8-4
10:30u
VOW JO7-1
VOW MO17-1
Berghem Sport MO17-1
14:30u
VOW MO15-1 Vorstenbossche Boys MO15-1 13:00u
VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 9:30u
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pagina 5

V.O.W. Senioren
Het seizoen gaat van start met vriendschappelijke
wedstrijden en het bekerprogramma.
VOW Senioren 14 sept 2017
19:30u Irene Gemonde 1
VOW 1
17:00u DAW
VOW Veteranen
VOW Senioren 17 sept 2017
12:00u Erp 5
VOW 3
11:30u VOW 2
WEC 3
11:30u VOW 4
Boekel Sport 4
10:00u WHV VR1
VOW VR2
VOW Senioren 19 sept 2017
19:30u Boskant 1
VOW

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 9 sept 2017
VOW Veteranen
HVV Helmond 1

UDI'19
VOW 1

0-4
Niet gespeeld

VOW Senioren 10 sept 2017
VOW 2
VOW 3
VOW VR1
TOP VR1

Gemert 5
RKVV Keldonk 3
HVCH VR1
VOW VR2

4–0
4-0
3–5
4–0

VOW Jeugd 5 sept 2017
VOW JO17-1 ST. Keldonk/Boerdonk JO17-1G

11 0

VOW Jeugd 9 sept 2017
VOW JO19-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2
WEC JO17-1G VOW JO17-1
Handel JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Schijndel/DE WIT JO15-3
Erp JO13-2
VOW JO13-1
VOW JO13-2M Rhode JO13-6M
WEC JO11-3G VOW JO11-1
VOW JO11-2
ST Keldonk/Boerdonk JO11-2G
ST Boerdonk/Keldonk JO9-2G VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4
ST Herpinia/OKSV MO17-1 VOW MO17-1
Berghem Sport MO15-1
VOW MO15-1,
is bij VOW gespeeld
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1

0 1
8 2
1 7
0 11
4 4
12 0
2 2
3 9
5 0
5 2
1 4
6 0
11 1

Feestelijk Alzheimercafé met liedjes van vroeger
Het Alzheimercafé in Veghel op dinsdagavond 19
september wordt een feestje. Omdat het Alzheimercafé in
de regio Boekel-Uden-Landerd-Veghel-Bernheze-SintOedenrode 15 jaar bestaat en Alzheimer Nederland 20 jaar,
krijgt de start van het nieuwe seizoen een feestelijk tintje.
Bovendien is het Alzheimercafé in het voorjaar verhuisd
naar het Pieter BrueghelHuis op het adres Middegaal 25 in
Veghel. Een housewarming party is daarom volgens de
organisatie van het Alzheimercafé wel op zijn plaats. Zoals
iedere maand gaan ook op deze eerste avond van het
nieuwe seizoen de deuren open om 19.00 uur en het
programma begint om 19.30 uur. Het wordt een gezellig
programma, met kunst, cultuur en muziek. Accordeonorkest
Moyen zal liedjes van vroeger ten gehore brengen, die
iedereen kent. Wat er op deze feestelijke avond verder op
het programma staat, is nog een verrassing. Het
Alzheimercafé is gratis toegankelijk voor iedereen die iets
met dementie heeft.
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Zoals door de wedstrijdleider al aangekondigd in het
Zijtaarts Belang, was ondertussen de toegezegde
“prominente persoon” al binnen gekomen in Dorpshuis het
Klooster om de bekers te overhandigen aan de finalisten.
Uit handen van waarnemend burgemeester van Veghel de
heer Fränzel, ontving nummer 2 Toon Nelissen een mooie
beker. Toon, van harte gefeliciteerd met deze mooie
prestatie. Vervolgens werd aan Toon vd Oever de beker
voor de 1e plaats overhandigd, welke hij onder luid applaus
in ontvangst nam. Toon, van harte gefeliciteerd met het
behaalde kampioenschap.
Tot slot sprak de wedstrijdleider zijn waardering uit voor de
grote publieke belangstelling en bedankte hij Cor v Zutphen
en Wim vd Sanden voor hun inzet om dit toernooi weer in
goede banen te leiden. Ook de vrijwilligers van het
Dorpshuis werden bedankt voor hun inzet en met de
toezegging, dat het toernooi volgend jaar wederom
georganiseerd zal gaan worden, werd de 3e jaargang van
een geslaagd toernooi afgesloten.

Woensdag 6 september is het onderlinge toernooi voor de
leden van de KBO Zijtaart afgesloten met het spelen van de
finale. Aan het toernooi werd deelgenomen door 32 spelers,
welke ingedeeld werden in 8 poules van 4 spelers. De
voorrondepartijen zijn vanaf maandag 28 augustus in 1
week gespeeld en tot grote tevredenheid van wedstrijdleider
Wim vd Sanden zijn er maar enkele wedstrijden verzet.
Frans van Leuken wist in zijn 1e partij in 25 beurten liefst
101 caramboles te maken, waarmee hij liet zien een
kandidaat te zijn voor de titel. Ook realiseerde hij in deze
partij de hoogste serie van 17 caramboles, een serie die ook
nieuwkomer Hans van Erp wist te evenaren. Helaas werd
Frans enkele dagen later geveld door ziekte en moest
daardoor afzien van verdere deelname.
Van elke poule gingen de nummers 1 en 2 door naar de
achtste finales. Maandag 4 september werden deze gespeeld
en bij sommige spelers begon de spanning al toe te nemen.
Na het spelen van de kwartfinales op woensdagmiddag 6
september waren er nog 4 spelers over met kans op de titel
Namens de toernooileiding,
en zij gingen door naar de halve finales. Toon vd Oever
Toon Cissen
nam het in de 1e halve finale op tegen Cor Coppens en deze
partij werd door Toon gewonnen met 11 tegen 10 punten.
Bibliotheekpunt Zijtaart
De andere halve finale ging tussen Wim vd Sanden en Toon
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
Nelissen. Tot de laatste beurt stond het helemaal gelijk en
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
met de nabeurt nog voor de boeg had Wim de kans om de
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
partij in zijn voordeel te beslissen. Helaas miste hij de
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
nastoot en won Toon op percentage.
In de avond om 19.00 uur ging onder grote publieke
belangstelling de finale van start tussen Toon vd Oever (38
car.) en Toon Nelissen (42 car.). Over de gehele lengte ging
de partij gelijk op en na 24 beurten had Toon vd Oever 29
caramboles gemaakt en Toon Nelissen 32 caramboles.
Toon vd Oever wist in de laatste beurt geen punt meer te
scoren en nu was het Toon Nelissen, die in de nabeurt
slechts 1 carambole diende te maken om de overwinning te
behalen. De druk was bij hem echter te groot en na snel
rekenwerk was duidelijk, dat Toon vd Oever (76,3% tegen
76,2%) zich de nieuwe kampioen mocht noemen.
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MEGA VLOOIENMARKT UDEN
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote BuitenVLOOIENMARKT georganiseerd worden op Zondag 17
September
Het evenement wordt georganiseerd in een mega groot
park : Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH - Uden.
Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.
De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.
Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het concreet uitvoeren van
beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het
waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over
een aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatiemiddelen.
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
voor de aanschaf van extra oefenmateriaal. Zo kan men dan
praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
rondom het water.
Tijdens het evenement zullen er 250 marktkramen
opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun
gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen.
Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en
steun de Reddingsbrigade Uden.
U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes
tegenkomen : ruim 1 km aan planklengte ligt gevuld met
leuke spullen !!
Zo zal er van alles te vinden zijn : speelgoed, aardewerk,
dvd’s, audio-apparatuur, fietsen, kleding, gereedschappen,
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meubilair, boeken, sierraden, keuken- apparatuur, etc.
Ook zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met
decoratieve spullen. Het gaat dan voornamelijk om
landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.
De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt
2.50 Euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis
toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.
Dus maak er een gezellige dag van op zondag 17
September .a.s. en kom lekker snuffelen. Voor nadere
informatie kunt u bellen met 0161-456291

Ierse avond in gemeenschapshuis de
Brink in Eerde
Op zaterdag 7 oktober a.s. kun je genieten van Ierse live
muziek en dans in gemeenschapshuis de Brink in Eerde. U
kunt genieten van Ierse bands zoals The Lads, Doolin en
lokale muziek van de kabelgat Ramblers en de Bokma
Boys. De zaal opent om 20:00 uur en de entree is gratis.
Dansgroep Scoil Rince a Ghra uit Eindhoven laat echte
Ierse dansen zien en Marco Baartse brengt de typische
Uilleann Pipes ten gehore. Kortom een avond waar je bij
moet zijn!
Gemeenschapshuis de Brink in Eerde ligt in het hart van
gemeente Meierijstad en is onlangs geheel gerenoveerd.
Het biedt hierdoor meer ruimte voor sport en cultuur. De
prachtige zaal leent zich uitstekend voor avonden zoals
deze, waarbij de akoestiek belangrijk is.
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Gitaarclub Pizzicato start nieuwe
kindergroep!
Gitaarclub Pizzicato gaat een nieuwe kindergitaargroep
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
en slagtechnieken, waardoor je al na vier lessen een liedje
kan spelen. De eerste 4 lessen zijn proeflessen om te kijken
je gitaar een leuk instrument vind. Zowel meisjes als
jongens zijn welkom om aan te sluiten. Bij het gitaarspelen
word ook gezongen, van kinderliedjes tot top40 muziek.
Als de groep op korte termijn compleet gemaakt kan
worden, is de start in oktober 2017. Voor meer info en
aanmelding: Dayenne Barten- vd Linden, Pizzicato@live.nl
of tel. 06-30107003
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Jacques vd Heijden winnaar Supercup 2017

Afgelopen zaterdag heeft Jacques vd Heijden uit Eerde de
10e Lunenburg Administratie- en Advieskantoor Supercup
biljarten op zijn naam weten te schrijven.
Uit de voormalige gemeente Veghel streden 6 plaatselijke
kampioenen in de tot biljartarena omgebouwde Brink in
Eerde om deze titel.
Drie partijen had Jacques (55 car.) nodig om zijn doel te
bereiken. In de 1e partij tegen Jan v Wanrooij uit Erp bleef
hij met 37 caramboles ver onder zijn niveau, maar was hij
wel de betere in zijn partij. De 2e partij tegen Ruud Cissen
uit Zijtaart was een echte topper. Ruud (113 car.) en
Jacques bleven de gehele partij heel dicht bij elkaar,
waardoor het spannend bleef tot het einde van de partij. Na
25 beurten kwam Ruud 1 carambole te kort en had Jacques
5 caramboles boven zijn gemiddelde gespeeld en ging hij
door naar de finale.
Jacques kreeg in de finale Bert v Helvoort (53 car.) uit
Keldonk tegen. Bert had eerder op de avond al gewonnen
van Toon Bevers uit Boerdonk. De finale was helaas een
eenzijdige partij. Alles lukte bij Jacques en het omgekeerde
was bij Bert het geval. Na 25 beurten was met 87-25 de
overwinning duidelijk voor Jacques.
Een bijzonder prestatie werd verricht door Ruud Cissen in
de partij tegen Murat Kosar uit Veghel. In 25 beurten wist
Ruud 169 caramboles te maken, met daarbij een serie van
37 caramboles, wat ook de hoogste serie van de avond was.
In De Brink in Eerde kan worden teruggekeken op een
geslaagde avond, waar het talrijke publiek naar leuke en
spannende wedstrijden heeft kunnen kijken.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 49

Openveldfeest Erp
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Wereld Alzheimer Dag in de regio

Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel staat in
deze regio op verschillende manieren stil bij de viering van
Wereld Alzheimer Dag (WAD). In Veghel is de
jubileumviering van het Alzheimer Café, in Schijndel is de
foto-expositie ‘Inzoomen op het leven van mensen met
dementie’, in Sint-Oedenrode is er een informatiestand bij
Basisschool Kienehoef en in Oss kunnen belangstellenden
Zaterdagavond 20.30 - 24.00uur:
deelnemen aan een gezamenlijk bezoek aan het Museum
• Les Garçons de l'Ariège nemen je mee op een muzikale
reis door de tijd; van Ritchie Valens naar the Rolling Stones Jan Cunen.
WAD wordt wereldwijd op of rond 21 september gevierd
en weer door naar Bløf;
met extra aandacht voor de sterk groeiende groep mensen
• Otto and the Wankers spelen nummers van de jaren 60 tot
met dementie. De regionale afdeling van Alzheimer
en met de hits van nu en uiteraard ontbreken enkele
Nederland heeft verschillende activiteiten in petto. Op 19
Nederlandse pareltjes niet.
september opent het Alzheimer Café in Veghel om 19.00
uur haar deuren voor het nieuwe seizoen in het Pieter
Zondagmiddag 14.00-18.00uur:
Brueghelhuis aan Middengaal 25. Het Café bestaat vijftien
- Jong Nederland met klimwand, kratjes stapelen,
jaar. Daarnaast bestaat de afdeling zelf alweer 25 jaar.
springkussen, minioren tent en chillterras;
Daarom is er een feestelijk tintje met een optreden van het
- Bluezy and Friends, een relaxte ambiance met blues en
accordeonorkest Moi héuit Gemert. Er wordt gesproken
Brabants-talige folk;
over hoe belangrijk muziek is in relatie tot dementie.
- Kunstgalerij, twaalf amateur kunstenaars, schilderijen,
In Sint-Oedenrode wordt WAD gekoppeld aan de viering
beelden, fascinators, pentekeningen, sieraden, beschilderde van Burendag op 23 september. De koppeling is bewust; we
shawls, fotografie, keramiek en boeken;
komen immers ook in onze straten steeds meer mensen
- Heemkundekring met oudhollandsche spelen;
tegen met dementie. Bij Basisschool Kienehoef aan
Mariannestraat 34a is daarom een informatiestand. Daar
- Dancaholics, twee dj’s, trappelend van ongeduld om het
kunnen mensen zich aanmelden voor Dementievriendelijk
veld te overspoelen met hun dance-beats.
Brabant.
In cultureel centrum ’t Spectrum aan Steeg 9 in Schijndel is
Het Openveldfeest vindt plaats op locatie De Bolle Akker
tot en met 25 oktober de expositie ‘Inzoomen op het leven
aan de Heesakker. Een dag voor kinderen, ouders en
grootouders, kennismaken met Erp, genieten van lokaal en van mensen met dementie’ te zien. Zestien fotograven
brengen op een bijzondere wijze in beeld hoe mensen na de
regionaal vermaak en ….van elkaar. Julie zijn allemaal
diagnose dementie hun leven verder leven.
hartelijk welkom in het café, bij de kunstgalerij, op het
In Oss zijn op zaterdag 16 september om 13.00 uur en om
terras, de speelweide, voor het podium onder de startbaan
14.30 uur speciale rondleidingen voor mensen met
en rond het kampvuur. Meer informatie vindt u op
dementie en hun naasten of mantelzorgers. De expositie
www.jjc-erp.nl.
heet ‘Hoogtepunten uit de collectie van Museum Jan
Cunen’. Voor meer informatie en aanmelding (0412) 62 65
37.
Zaterdagavond 16 en zondagmiddag 17 september is het
zover, de 7e editie van het Openveldfeest, het Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur en muziek. De
organisatie bestaat uit Jeugd- en Jongerencentrum JJC en
Jong Nederland.
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ouders elkaar en zichzelf onbedoeld verder de put in praten.
Het is verschrikkelijk en het mag niet gebeuren en toch
gebeurt het. Natuurlijk ben je boos en verdrietig, maar het
Bij deze doen we een oproep aan alle medewerkers die in
helpt niet om alleen maar woedend en verdrietig te zijn.
het verleden of nu nog werken bij In ’t Corenvelt, een
Sommige mensen willen alleen maar bevestiging van hun
orthopedagogisch dagverblijf in Veghel. Het dagverblijf
leed (volkomen begrijpelijk) maar het gevaar dreigt dat ze
bestaat inmiddels 50 jaar en dit willen we niet
gezien worden als zeurpiet en worden afgestoten om hun
onopgemerkt voorbij laten gaan. Trots zijn we op ons werk, zielige gedrag. Anderen slaan wild om zich heen, klagen
het dagcentrum, de kinderen en ouders die we de afgelopen allerlei instanties aan en willen dat de verstotende exjaren mochten begeleiden en nog steeds doen.
partner bestraft wordt. Het is goed om je zaak aan te
Op zaterdag 7 oktober willen we dit jubileum met jullie
kaarten en je te verenigen, maar ik zou deze ouders willen
vieren met een reünie. Iedereen die op het Corenvelt heeft
zeggen: je bent méér dan een verstoten ouder! Je leven gaat
gewerkt, begeleiding, groepsleiding, vervoersbegeleiding,
door!!
team weekendopvang, ondersteunende diensten en
Ik wil het leed niet bagatelliseren want het is
stagiaires zijn van harte welkom. Omdat het moeilijk is alle verschrikkelijk, net zoals het van de een op de andere dag
oud collega’s te bereiken, graag collega’s waar je misschien een handicap krijgen verschrikkelijk is, maar het is
nog contact mee hebt hierop attenderen.
belangrijk om ook met andere dingen bezig te zijn.
Zorg dat je er bij bent om met elkaar herinneringen op te
Verbittering helpt je niet.
halen. Op zaterdag 7 oktober ben je welkom vanaf 16.00 Tips om ermee om te gaan:
uur tot 21.00 uur op de feestlocatie in ’t Corenvelt,
- Probeer ook aan andere dingen te denken (je hoeft het niet
Donauring 6 in Veghel. De kosten bedragen € 12,50. Ben jij opzij te zetten, maar wel af en toe);
er ook graag bij, meld je aan op corenvelt50@gmail.com
- Leef verder met wie je óók bent (zorg voor leuke dingen
in je leven, stap uit je slachtofferrol);
Groeten van team Reünie,
- Stop met erkenning zoeken bij mensen van wie je dat niet
Elgo, Jeroen, Truus, Jacqueline, Corry, Ria en Marieke
krijgt;
- Indien mogelijk een lijntje houden met je kind (kaartjes
sturen met verjaardag);
- Zorg goed voor jezelf.
Ik weet dat dit allemaal bijna onmogelijke adviezen zijn
voor mensen in deze situatie, en toch… het is de enige
mogelijkheid om er niet aan onderdoor te gaan.
Interpunctie
Je leeft met een litteken (over oudervervreemding)
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Na een scheiding zie je je kinderen minder. Zeker als de
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
kinderen vooral bij hun moeder wonen en jij de vader bent, tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
maar ook bij een zo eerlijk mogelijke verdeling wordt het
contact anders. Je ziet elkaar niet meer dagelijks. Maar
soms is het nog veel erger.
Ouderverstoting/oudervervree
mding is helaas een veel
voorkomend feit. Er zijn veel
vaders die na hun scheiding
geen contact meer hebben met
hun kinderen, maar
omgekeerd (dat moeders geen
contact meer hebben met hun
kinderen) zie je ook. Het is
een verschrikkelijk drama. De
meeste van deze verstoten
ouders moeten hun leven
weer oppakken en doen dat
(soms na kortere of langere
tijd) ook wel weer. Maar er
zijn ook mensen die
depressief worden, of heel erg
boos en agressief, of beiden.
Het is ook echt heel zwaar,
zelfs als je er positief mee
omgaat, is het niet niks. Toch
lees ik (bv. op Facebook)
vaak hoe deze verstoten

Reunie 50 jaar In 't Corenvelt in
Veghel
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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.
YRRU¼9RRUGH3URPV.LGVRS]RQGDJ]LMQ
]RZHO]LWDOVVWDDQSODDWVHQEHVFKLNEDDUYRRU¼
Heeft u nog geen kaarten, dan kunt u deze kopen bij het
Dorpshuis of bij Café-Zaal Kleijngeld of online bestellen
via LQIR#VLQWFHFLOLD]LMWDDUWQO
2SVHSWHPEHULVKHWEODG 'LFKWHUELM YDQGH5DEREDQN
XLWJHNRPHQ+LHULQ]LWWHQYRXFKHUVZDDUPHHXYRRUEHLGH
HYHQHPHQWHQWZHHNDDUWMHVPHWNRUWLQJNXQWEHVWHOOHQ
NRSHQ/HWRSGHDFWLHJHOGWWRWPD[LPDDONDDUWMHV
YRRULHGHUHYHQHPHQWHQHU]LMQHUDOYHHOLQJHOHYHUG
:DFKWGDDURPQLHWWHODQJ:LOWXHU]HNHUYDQ]LMQGDWX
XZNRUWLQJVYRXFKHUNXQWJHEUXLNHQGDQNXQWXQRJNDDUWHQ
UHVHUYHUHQYLDLQIR#VLQWFHFLOLD]LMWDDUWQOHQJHHIGDDUELM
DDQGDWXJHEUXLNZLOWPDNHQYDQGHDFWLHYDQGH5DEREDQN
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