Dorpsklets 2017: laatste kans!
A.s. vrijdag 6 oktober gaat het gebeuren: de “Dorpsklets 2017”.
Inmiddels zijn de laatste 50 kaarten in de verkoop gegaan, dus mocht je nog niet in het bezit
zijn van een kaartje, wacht dan niet te lang! Het is namelijk niet zeker dat er aan de deur
nog kaarten verkrijgbaar zullen zijn.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij het UITpunt in Veghel, Bakkerij v/d Rakt (alléén in
Zijtaart) en in het Dorpshuis. De toegangskaarten kosten € 15,00 per persoon, inclusief één
consumptie.
Voor meer informatie: mail naar dorpshuis@zijtaart.nl of kijk op
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart

INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART
Vanaf maandag 30 oktober tot en met vrijdag 10 november organiseren de
biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret voor de 32e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre.
Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kan dat nog t/m vrijdag 6 oktober a.s. bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 oktober 9.30 uur Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Martina Vervoort-van Kessel; Jaargetijde José Schepers- van Meel;
Overl.ouders Vromans-de Swart; Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en
zoon Theo; Uit Dankbaarheid.
Dopen: 11.15 uur: Timo: zoon van Mathieu en Linda Hooijmans-de Koning
12.00 uur: Lizzy: dochter van Thijs Brugmans en Cindy van Bree

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
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Vervolg pagina 1
In de voorrondes van maandag 30 oktober t/m maandag
6 november kunnen we hiermee rekening houden. Toch
verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering op te
geven, omdat het voor ons anders onmogelijk wordt om
met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt
slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle
wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden beginnen
dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de
wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal
(deelnemers).
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
moet bij het inschrijven worden voldaan.
Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de
stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe
mee voor de gezelligheid.
De Zwijntjes en Poedelpret

Integratiediner bij het Damiaancentrum
Gezellig tafelen en mensen uit andere culturen leren
kennen? Dat kan in het Damiaancentrum te Sint-Oedenrode
op donderdag 12 oktober tijdens het zevende Nationaal
Integratiediner. Het diner is bedoeld om mensen uit
verschillende culturen met elkaar in contact te brengen,
elkaar te laten ontmoeten.
Dit gebeurt onder het genot van hapjes of gerechten die de
deelnemers zelf meebrengen en samen eten. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Laat u verrassen en kom op 12 oktober naar het
Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, Sint-Oedenrode en
breng een gerechtje mee.
Iedereen is welkom. Om eventueel iets op te warmen zijn
een fornuis en oven beschikbaar.
Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner om 18.00 uur (tot
ca. 21.30 uur).
Opgeven kan bij Anna Lied Poelstra tel. (06) 303 883 22 of
per email a.poelstra@ziggo.nl.
Info is ook verkrijgbaar bij Piet van den Tillaart, tel. (06)
422 819 32.

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.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

AED locaties in Zijtaart
deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Aan de zijkant van, Dorpshuis Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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Het Onderonsje komende maandag!!!!!!!!!
LET OP: Het Onderonsje is deze keer op de 2e maandag
van de maand en wel op maandag 9 oktober om 10.00
uur.
Sinds afgelopen juli hebben we ook in
Zijtaart de beschikking over 2
gediplomeerde Vrijwillige
Ouderenadviseurs afgekort VOA. Piet van
den Hurk en Cor van der Aa hebben
namens de KBO Zijtaart de cursus met
goed gevolg doorlopen en kunnen ingezet
worden als VOA in Zijtaart. Het is al een hele tijd geleden
dat we in Zijtaart een VOA actief
hadden en dus lijkt het ons zinvol om
uit te leggen wat een Vrijwillige
Ouderenadviseur kan betekenen voor
onze inwoners en wat men van hen
mag verwachten.
Onze samenleving verwacht vandaag
de dag een grote mate van
zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom
ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste
ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat
ze hulp(middelen), aanpassingen in huis of aangepast
vervoer nodig hebben. De VOA is een adviseur, een
vrijwilliger, die op verzoek van een mogelijke hulpvrager
ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert
over regelgeving en voorzieningen op de terreinen

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

Goulash kroket € 1,50 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
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inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat precies de
vraag is en waar de
oplossing gevonden kan
worden.
De Vrijwillige
Ouderenadviseurs wijzen
de weg!
Deze morgen zullen we wat uitgebreider stilstaan bij het
werk van een VOA.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 9 oktober 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?

Vanuit de Bron
Zondag 1 oktober hebben wij
een vrijwilligersmiddag van
onze kerk gehouden. Vandaar
dit gedicht.

Handen in en om onze kerk
De hand die met aandacht,
de kaarsen aansteekt.
De hand van de priester,
die het Heilige brood voor ons breekt.
De hand die met plezier,
het orgel bespeelt.
De hand die met het hart,
verdriet samen deelt.
De hand die behendig,
een muziekblad omslaat.
De hand van de collectant,
die de kerk houdt in stand.
De hand die met plezier,
de bloemen schikt.
De hand die de doopschelpjes,
aan het bord prikt.
De hand die het koper,
als een sieraad laat blinken.
De hand die met tact,
een emotie laat bezinken.
De hand die onze kerk,
schoon houdt en rein.
Handen, nog velen voor ondersteuning,
die onmisbaar zijn.
Al is het gebaar groot of nog zo klein,
met vele handen staan we sterk.
Het is voor ieder van U
een liefdevol werk.
Een vrijwilligster
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Prijzenregen Zijtaartse ruiters
op eigen bodem
Afgelopen zondag werd op het ruitersportterrein in Zijtaart
door de club een dressuurwedstrijd georganiseerd voor
paarden en ponies. Niet alleen ruiters van de eigen club,
maar iedereen kon zich hierop inschrijven en dat werd
volop gedaan. De wedstrijd was van s’ochtends vroeg tot
laat in de middag vol, wat natuurlijk heel gezellig is. Ook
het weer zat erg mee, de ringen lagen er mooi bij en de
sfeer was gewoon heel erg goed. De Zijtaartse ruiters zetten
meerdere overwinningen op hun naam. Robin van Vugt
reed haar eerste officiele wedstrijd met haar nog onervaren
pony Gaby en won meteen een 2e prijs bij de eerste proef
met 190 punten en een 1e prijs bij de 2e proef met 192,5
punten in de klasse DE-B!! In deze klasse won Ise Kemper
met Naza de 3e prijs met 188,5 punten. Noa Spoorenberg
won met Dreamgirl in de klasse DE-L2 een mooie 1e plaats
met maarliefst 204,5 punten. Lieke Blokx werd met Luzette
2e in de klasse DE-M1 met 191 punten. Bij de paarden won
Danielle Kemper in de klasse BB de 1e prijs met Diora met
maarliefst 200,5 punten. Iris Bekx had haar debuut in de
klasse B met haar paard Tamara en werd 1e met 194,5
punten. Silvia Endevoets viel maarliefst vier keer in de
prijzen; met haar paard Falkland T tweemaal de 1e plaats
met 201 en 199,5 punten in de klasse L2 en met Cacharel
tweemaal de 2e pijs in de klasse M2 met 189 en 193 punten.
Lobke van Popering won in deze klasse met haar paard Evy
de 3e prijs met 186 punten. Deze wedstrijd was een goede
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oefening voor volgende week, want dan start de eerste
wedstrijd weer voor selectie van de Brabantse
kampioenschappen indoor. Iedereen alvast veel succes
gewenst!
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KBO
AGENDA
Maandag 9 oktober 10.00 uur: ONDERONSJE
Maandag 9 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 9 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 10 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 10 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 10 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 10 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 11 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 12 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 12 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 12 oktober 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 12 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 14 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 28 september:
Jokeren
Mientje Raaijmakers
Rikken:
Marjo Vissers
Loterij:
Anneke v.d.Braak
Ciska Coppens.

74 pnt.
92 pnt.

4 okt. 2017 – 11 okt. 2017
Uitslagen van 2 oktober:
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
Mientje Raaijmakers
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Jan v.Zutphen
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
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102 pnt.
101 pnt.
117 pnt.
94 pnt.
68 pnt.
–39 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 28-09-2017
Jan Rijkers
15 15 - Ad vd Heijden
16 13
Tonn Verbruggen 24 27 - Wim vd Sanden 41 37
Jan de Wit
26 16 - Andre Schepers 34 52
Willy vd Berkmortel 25 18 - Mies Gibbels
35 33
Frans vd Broek
19 23 - Toon Cissen
58 56
Rien v Tiel
29 32 - Toon Nelissen
33 22
Jan vd Oever
18 20 - Cor v Zutphen
60 70
Rien Kemps
32 18 - Toon Opsteen
29 30
Toon vd Oever
29 22 - Tonnie v Uden
32 41
Cor Coppens
23 34 - Frans v Leuken
44 37
Willy Henst
24 24 - Piet vd Hurk
35 31
Christ v Helvoirt 18 23 - Hans v Erp
69 66
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 8 oktober: Dijkentocht, pauze in Megen ‘Op de
Poort’, 80 km, vertrek 9.00 uur
Woensdag 11 oktober: Raamvallei, pauze in Mill ‘De
Tienmorgen’, 70 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd 7 oktober 2017
thuis
uit
thuis
uit
vrij
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis

VOW JO19-1
SCMH JO17-1
VOW JO15-1
Erp JO15-3
VOW JO13-1

Sparta'25 JO19-2
VOW JO17-1

14:30u
13:00u
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 13:00u
VOW JO15-2
12:15u
vrij
Nooit Gedacht JO13-5M VOW JO13-2M 11:00u
VOW JO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7
9:30u
Ollandia JO11-2G VOW JO11-2
9:30u
DVG JO9-3
VOW JO9-1M
10:30u
Heeswijk JO8-1 VOW JO8-1
10:00u
VOW JO7-1
SCMH JO7-2
10:30u
VOW MO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 13:00u
Rhode MO15-2 VOW MO15-1
10:30u
VOW MO11-1 Berghem Sport MO11-1 9:30u

VOW Senioren 7 okt. 2017
15:30u VOW Veteranen
Blauw Geel
17:00u Someren VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 8 okt. 2017
14:30u Vorstenbossche Boys 1 VOW 1
10:00u DVG 4
VOW 2
11:00u VOW 4
RKVV Keldonk 4
11:00u VOW VR1
SVSSS VR1
11:00u VOW VR2
Schijndel/DE WIT VR1
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 30 september 2017
Mariahout JO19-1
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Ollandia JO17-1
ELI JO15-1G
VOW JO15-1
VOW JO15-2
Boekel Sport JO15-3
VOW JO13-1
SCMH JO13-1

3
1
5
3
5
ST Heeswijk/Avesteijn JO13-4M VOW JO13-2M 5
Irene JO11-1
VOW JO11-1
8
VOW JO11-2
Nijnsel/TVE Reclame JO11-3 2
VOW JO9-1M Avesteyn JO9-3G
0
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3
VOW JO8-1 7
SCMH JO7-1
VOW JO7-1
10
DAW MO17-1 VOW MO17-1
0
VOW MO15-1 DVG MO15-1
1
Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 VOW MO11-1 3
VOW Senioren 30 sept. 2017
FC Uden
VOW Veteranen

3-1

VOW Senioren 1 okt. 2017
FC Schadewijk 1 VOW 1
UDI'19/CSU 10
VOW 2
DVG 5
VOW 3
VOW 4
Avanti'31 9
VOW VR1
Helvoirt VR1
VOW VR2
EVVC VR2

2-1
4-5
4-3
1–6
3-1
5–0

1
4
0
10
3
0
1
17
22
3
14
10
1
2
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Twitter
mee met
#RCCUV

Rabobank
Clubkas
Campagne

Laat jouw stem
horen en steun het
verenigingsleven!

Stem uiterlijk 16 oktober op jouw favoriete clubs!
Ben je lid van Rabobank Uden Veghel? Dan heb je via de post een persoonlijke stemcode
ontvangen en kun je nog tot en met maandag 16 oktober stemmen! Je helpt hiermee
jouw favoriete clubs bij het realiseren van hun doelen.

www.rabobank.nl/udenveghel

Een aandeel in elkaar
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Bata TC - Heren 50+
TV De Krekel - Dames Donderdag
Dames Vrijdagavond - GLTV De Mast
Dames Zaterdag - TV 't Slotje
Mix 2 - TV Breakpoint

4 okt. 2017 – 11 okt. 2017

0-4
0-4
3-1
3-1
1-1

Open Toernooi Nijnsel
Verschillende leden van TV Zijtaart waren afgelopen week
in Nijnsel te zien. Daar werd een toernooi gespeeld. Op de
finaledag maakten nog twee koppels kans om met de
toernooiwinst terug te keren naar Zijtaart. In de GD6 waren
het Gerard en Jolanda van Zutphen die de finale bereikt
hadden. Helaas moesten zij hun meerdere erkennen, maar
werden toch knap tweede.
In de DD7 stonden Manuela Elissen en Astrid Verbakel in
de finale. In een spannende 3-setter waren het uiteindelijk
Manuela en Astrid die er met de winst vandoor gingen. Wij
feliciteren hen natuurlijk van harte!

De uitslagen van speelronde 1 en 2 zijn als volgt:
Maandag 11 september:
Rudebroeck - Rond de Kerk
48 – 46
Rond de Bulte - Jekschotstraat
52 – 55
Krijtenburg - Grootveld/Corsica
44 – 43
Den Doornhoek - Het Einde v.d. Str.
41 – 55
Het Begin v.d. Str. - Leins./Hoolstr.
44 – 41
Maandag 25 september:
Rond de Kerk - Den Doornhoek
47 – 50
Grootveld/Corsica - Rudebroeck
42 – 62
Leins./Hoolstr. - Krijtenburg
53 – 50
Jekschotstraat - Het Begin v.d. Str.
45 – 49
Het Einde v.d. Str. - Rond de Bulte
52 – 56
Tussenstand na 2 speelronden:
1 Rudebroeck
110 punten
2 Rond de Bulte
108 punten
3 Het Einde v.d. Straat 107 punten
4 Jekschotstraat
100 punten
5 Leins./Hoolstraat
94 punten
6 Krijtenburg
94 punten
7 Het Begin v.d. Straat 93 punten
8 Rond de Kerk
93 punten
9 Den Doornhoek
91 punten
10 Grootveld/Corsica
85 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider
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kinderen. Patricia gaat dan soms alleen met haar eigen
kinderen op stap, zodat ze zich niet hoeft te storen aan het
gedrag van de oudste van John. Ze mag de kinderen van
John graag, maar de oudste kan soms vervelend doen.
Boeren onder het eten, onsmakelijk gaan zitten smakken,
Afwashulpen
etc. Dit stoort haar enorm en ze heeft er weleens wat van
Bedieningsmedewerkers
gezegd. Maar John zegt er niks van en laat het gewoon
gebeuren. De zoon van John heeft daardoor niet het gevoel
Keukenhulpen
dat het erg belangrijk is om rekening te houden met de
Chauffeur ca. 10 uur per week
gevoelens van zijn bonusmoeder en smakt gewoon verder.
Uiteindelijk heeft Patricia geprobeerd hier met John over te
praten. Ze heeft er last van en dat moet hij serieus nemen.
Hij moet haar steunen, vindt ze. John ziet echt niet wat er
nou zo vreselijk aan is. Kinderen doen dit soort dingen en
hoe meer je er de nadruk op legt, hoe meer het zal
gebeuren. Dat is zijn visie. John vindt dat ze zich druk
maakt om niks. Deze keer is Patricia echter vastbesloten, ze
wil dat hij er voortaan iets van zegt!!! Dan wordt hij boos,
hij begint over de fouten van háár kinderen, over het niet
opruimen van de eigen kamers, het gezeur bij het naar bed
gaan, het feit dat Patricia (in zijn ogen) haar jongste kind zo
“verwent”. Patricia weet niet wat ze hoort en wordt nog
bozer. Dit soort conflicten spelen de laatste tijd regelmatig
OPEN LIBRE BILJART
en zo komen ze bij mij in de praktijk terecht. Na twee
gesprekken geven zij aan dat ze hierover veel betere
KAMPIOENSCHAP TE EERDE
gesprekken voeren en dat de ruzies niet meer uit de hand
lopen. Zij voelen zich nu gesteund door elkaar en slagen
In Eerde wordt vanaf 6 t/m 18 november 2017 het Open
erin om de problemen op te lossen.
Eerdse Biljartkampioenschap libre gehouden.
Iedereen m/v vanaf 16 jaar die woonachtig is in Meierijstad Mw. N. Timmermans-van de Kamp
kan hieraan deelnemen. Schrijft u zich daarom in voor dit Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
open biljartkampioenschap.
Dit kampioenschap wordt gehouden in gemeenschapshuis
De Brink, Sint-Antoniusplein 7 in Eerde. De wedstrijden
beginnen dagelijks om 19.00 uur. Men kan zich inschrijven
t/m 23-10-2017 via de volgende adressen:
• Henk van de Burgt,Schoolhuisweg 10, 5466 PG
Eerde, tel (06) 464 677 29 e-mail
h.j.m.vanderburgt@kpnmail.nl
• Ebert van Wanrooy, Sint-Antoniusplein 7, 5466 PE
Eerde, tel (6) 224 087 97 e-mail
beheerder@debrinkeerde.nl
• Kees Verouden, Burchtstraat 104,5492 AS SintOedenrode, tel (06) 536 708 17 e-mail
keesverouden@home.nl
Wij hopen op uw deelname.

Gevraagd

Woensdag 11 oktober 2017

Hoofdprijs € 250,00

Met vriendelijke groet,
De organisatie Ons Genoegen

En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!

Ik mag nooit wat zeggen over jouw kinderen ....
Patricia heeft 2 kinderen en John heeft er 3. Ze hebben een
samengesteld gezin. De kinderen van John zijn slechts één
keer per twee weken bij hen, de kinderen van Patricia zijn
er eigenlijk altijd. Hun vader haalt ze misschien 2x per jaar
op. Patricia begrijpt heel goed dat die weinige keren dat de
kinderen van John er zijn, hij vooral bezig is met zijn

VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29, 5465 PW Zijtaart
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Nieuwe sponsor voor MO-17-1
van VOW!
Met meer dan gepaste trots
hebben we vorige week
bekend kunnen maken dat
we een nieuwe sponsor voor
de meiden van de MO-17-1
van VOW hebben. De
sponsorcommissie heeft samen met het bestuur Mariska van
Vliet Uitvaartzorg uit Keldonk bereid gevonden dit voor de
komende drie jaar te gaan doen. Sinds januari is deze
onderneming gestart en toch hebben Mariska en Jeroen van
Vliet besloten dit meidenteam in nieuwe shirts te steken en
daarvoor zijn wij Mariska en Jeroen erg dankbaar.
Het eerste shirt is door Mariska overhandigd aan hun
dochter, waarmee de sponsoring officieel een feit is
geworden. Mariska van Vliet Uitvaartzorg is hiermee een
nieuwe sponsor binnen onze vereniging waar we als VOW
natuurlijk
heel blij
mee zijn.
Mariska
en Jeroen
van Vliet
geven met
deze
sponsorin
g aan
VOW een
warm hart toe te dragen. Op zaterdagmiddag zijn, na een
passend dankwoord en
vergezeld van bloemen (door
Erick van Zutphen van
VOW: zie foto), de nieuwe
shirts door een enthousiaste
meidengroep in ontvangst
Dorpshuis 'Het Klooster
genomen. Aansluitend is er
dinsdagmiddag
de gebruikelijke teamfoto
dinsdagavond
gemaakt met Mariska en
donderdagavond
Jeroen van Vliet rechts op de foto. Het bestuur en de spelers
van VOW willen Mariska van Vliet Uitvaartzorg nogmaals
bedanken voor dit spontane initiatief. Bedankt.

Bibliotheekpunt Zijtaart
openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Fc Schadewijk - VOW 2-1 (0-1) op 1 okt. 2017
Zure nederlaag VOW in Oss
In de week dat Jhonno v Rooij zijn ja-woord gaf aan
barvrouw Floor, ging VOW naar het Osse Schadewijk.
Wederom een titel kandidaat op 'papier'.
VOW begon goed aan de wedstrijd. De organisatie stond
goed en voetballend kwamen de VOW-mannen er af toe
gevaarlijk uit. Na 20 minuten een vrije trap op de rand 16.
Dat kun je wel overlaten aan Bart(je) van den Oever.
Beheerst tekende hij voor de 0-1. Schadewijk was hierna
wel dreigend, maar wist weinig te creëren. En daar waar
nodig greep Jorg Gibbels goed in. In de omschakeling wist
VOW zich
2 à 3 goede
kansen te
scheppen,
maar helaas
stond het
vizier niet
op scherp
en bleef het
bij 0-1.
In de
tweede
helft meteen een gedreven Schadewijk en met het
inbrengen van een extra diepe nummer 10 wist Schadewijk
extra druk te zetten op de defensie van VOW. Echter na 55
minuten had Bart van de Laar de wedstrijd kunnen
beslissen. Hij stond 1 op 1 met de keeper, maar wist het net
niet te vinden. Na ruim een uur voetballen een aanval van
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Schadewijk en deze werd rand 16 meter afgerond waardoor
de stand 1-1 werd. Op dat moment vloeiden de krachten bij
VOW wat weg. Zeer ongelukkig kwam Schadewijk in de
75ste minuut op voorsprong. Een makkelijk te verdedigen
situatie in de eigen 16 meter werd niet goed verwerkt en dat
betekende 2-1. Hierna probeerde VOW nog 2-2 uit het vuur
te slepen, maar echt gevaarlijk werd het niet meer.
Via deze weg wensen wij Dorus Dortmans sterkte met zijn
blessure (opgelopen vlak voor rust) en maakt VOW zich op
voor de 'kraker' in het gezellige Vorstenbosch. Voor beide
ploegen telt in deze fase alleen de welbekende 3 punter.
© Jeroen & Jordy

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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Uitslag eerste ronde competitie
buurtkeezen
De steeds voller
wordende huiskamer
van Zijtaart stond
afgelopen vrijdag in het
teken van de eerste
buurtkeezen competitie-avond. Maar liefst
43 teams lieten zich inschrijven; allemaal
in voor een gezellig avondje spelen.
Gespeeld werd er! Van jong tot oud, van
beginner tot ervaren speler, iedereen startte
vol enthousiasme en goede moed aan de 3
series die elke speelavond gespeeld
worden. Sommige tafels waren al na 20
minuten uitgespeeld. Andere teams
vochten een zware strijd uit met
wisselende kansen. Een gewonnen positie
kon binnen enkele minuten wijzigen in een
verloren spel.
Kansen.
Hieronder volgt de uitslag van de eerste
ronde. Voor de winnaars: gefeliciteerd!
Maar ook de teams met weinig resultaat
kunnen volgende keer (3 november)
revanche nemen en uiteindelijk kampioen
worden. Zo zit het Keezenspel nu eenmaal
in elkaar.
“Zes!” van EGZ Evenementen Groep
Zijtaart

IVN Paddenstoelenexcursie in 't
Hurkske

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

Naam
Rudebroek 2
Keez Erger je niet
M&M vd Doornhoek
De Akkertjes
Krijtenburg 2
Boskamp
Vier terug
Keezekoninginnen
Bosrecht
Party Chicks
H3
Kampstraat
Rond de Bulte (1)
De Blondjes
Krijtenburg 3
Vanderaatjes
Buurman & Buurman
De Straot
PEP Team
Rudebroek 3
Burgjes
Krijtenburg 5
Klets en Klats
Soffelt (1)
Meester vd Venstraat
Pi & PO
Buurvrouw en
Buurvrouw
De Boschnutjes
Rudebroek 1
De Pasopperkes
Krijtenburg 4
Soffelt 2
Pater Vervoorstraat
Grootveld 2.0
BeautyKeez
Krijtenburg 1
De Keslearstraot
Maan
Keslaerstraat - Zuid
Keez & Cootje
Kletskeezen
Keslaerstraat
Leinserondweg

28
29
30
De herfst is boeiend door het prachtige
kleurenspel van afstervend blad. Zeker zo
31
interessant is echter het nieuwe leven dat je 32
er te zien krijgt: paddenstoelen die er
33
gisteren nog niet waren en vandaag
plotseling volop groeien! Natuurvereniging 34
IVN Veghel gaat zondagmorgen 8 oktober 35
36
de mysterieuze wereld van de zwammen
ontdekken tijdens een excursie in het Erpse 37
bosgebied ’t Hurkske. Ervaren gidsen
38
willen aan jong en oud laten zien, dat een
39
zwam meer is dan die overbekende
40
kabouterpaddenstoel met steel, hoed en
41
rood-met-witte-stippen. Een spiegeltje is
handig om onder de paddenstoelen te
42
kunnen kijken.
43
Deelnemers, die willen carpoolen,
vertrekken om 10.00 uur vanaf het Stadhuisplein. De
excursie start om 10.20 uur op de parkeerplaats aan de
Meerbosweg 43-45, naast het gebouwtje ‘Ut Hurkske’
(voormalige Bosbeertjes). Iedereen is van harte welkom en
de deelname is gratis.
zondag 8 oktober 10.00 uur – 12.30 uur

Spel
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Winst
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Verlies
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

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

Punten
saldo
60-44
60-45
60-48
60-54
60-55
58-38
59-42
59-42
59-49
59-49
59-51
57-49
59-56
58-55
59-57
59-57
58-57
53-53
54-57
53-57
51-58
57-53
57-56
55-56
55-57
56-59
52-55

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0

56-59
53-58
53-59
52-59
45-53
51-59
45-55
46-56
43-58
40-58
52-60
52-60
50-60
50-60
49-60
0-0

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr.
Raaijmakers, tel. (0413) 35 04 63 of www.ivn-veghel.nl.
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Helmondse bedrijven actief in
PieterBrueghelHuis
Medewerkers zetten zich in voor maatschappelijke doelen

VEGHEL | Een topdag, dat was het vorige week
donderdag zonder enige twijfel. Toen verwelkomde het
PieterBrueghelHuis in Veghel namelijk 15 medewerkers
van twee Helmondse bedrijven. De hele dag staken zij
belangeloos de handen uit de mouwen.
De medewerkers van Reynaers Aluminium en Roval
Aluminium waren te gast in het kader van de MVO-dag.
Beide bedrijven zijn onderdeel van de van de internationale
Reynaers Group, die aluminium systemen ontwikkelt en
verkoopt voor ramen, deuren en gevels. Directeur Edgar
van Ginkel: “Maatschappelijke betrokkenheid is voor onze
organisatie heel belangrijk. Wij zorgen graag goed voor
onze mensen en onze omgeving. Dan doen we bijvoorbeeld
tijdens onze MVO-dag.”
Gebikkeld
De hele dag werd er werk verzet en stevig gebikkeld. Zo
hebben de medewerkers een kippenren gemaakt en zijn er
in twee ruimtes raamkozijnen afgelakt en muren getext. Ze
hebben daarmee heel wat werk uit handen genomen!
Zelf gekozen
Extra bijzonder is het gegeven dat de medewerkers van de
bedrijven zélf kozen voor het PieterBrueghelHuis. Samen
met nog vijf andere organisaties hebben we alle 80
medewerkers van de bedrijven mogen verwelkomen. Een
geweldig gebaar!
Moe, maar voldaan
De medewerkers van de beide bedrijven blikken zelf ook
tevreden terug. “Met onze inzet willen we graag een
bijdrage leveren aan het verbeteren van onze
leefomgeving”, aldus directeur Van Ginkel. “Daarmee
brengen we ons motto ‘Together for Better’ letterlijk in de
praktijk. Moe, maar voldaan hebben we de dag afgesloten.”

Het PieterBrueghelHuis is een activiteitencentrum en
ontmoetingshuis voor onder andere chronisch zieken,
mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers.
In het PieterBrueghelHuis komen zij (weer) toe aan
hobby’s en passies en een onbezorgde, gelukkige dag
beleven. De behoeften en de vragen van de bezoekers zijn
daarbij leidend.
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Aan alle O11 pupillen en leeftijdsgenootjes
Hallo voetballers en voetbalsters,
Zijtaart, 30 september 2017
Jullie zitten nu al weer een paar weken op school en de herfstvakantie komt in zicht! Ook dit
jaar organiseren we bij VOW een spelletjesmiddag voor de O11 pupillen en
leeftijdsgenootjes. Ook de niet-leden van 5 tot en met 10 jaar en die zin hebben om mee te
doen zijn welkom op deze dag!
De woensdag in de herfstvakantie valt dit jaar op 18 oktober. Jullie worden om 13.15 uur
verwacht, zodat we om 13.30 uur kunnen starten. De spellenmiddag eindigt om 17.00
uur.
Natuurlijk worden jullie tussen de spelletjes door getrakteerd op een glaasje drinken en een
lekker stuk fruit, zodat jullie géén honger en dorst hoeven te leiden. Voor de winnaars van
deze dag zijn er leuke prijzen te winnen. Trek een outfit aan die lekker zit en waarmee je je
lekker veel kunt bewegen.
Jullie kunnen je opgeven voor deze middag door het onderstaande strookje in te leveren
bij Rowan van Zutphen vóór 14 oktober of een mailtje met deze gegevens te sturen naar
rowan.vanzutphen@hotmail.nl
Mijn adres is De Bresser 23 in Zijtaart. Voor eventuele vragen kun je ook een mailtje sturen
naar: rowan.vanzutphen@hotmail.nl
Wij zien jullie graag verschijnen op woensdag 18 oktober.

Tot dan!
Groeten,
Rowan van Zutphen en Petra van Gorkum
Jeugdactiviteiten VOW Zijtaart

================================================================
Ik geef mij op voor de spelletjesmiddag van VOW op woensdag 18 oktober 2017
Naam: ………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………..
Team: ………………………………………………………………………………………...
Tel:………………………………………………………………………………....................
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