Majorettenwedstrijd in de Streepen St. Oedenrode
Op zondag 15 oktober organiseren we alweer voor de 7de keer de majoretten wedstrijd in
samenwerking met de Brabantse Bond. Deze zal plaatsvinden in Sporthal de Streepen te St.
Oedenrode. De Majoretten van fanfare Sint Cecilia zijn vertegenwoordigd met 2 groepen.
Het A-team bestaat uit Anne, Hieke, Marit en Yentle. Zij hebben al eerder deelgenomen
aan een kwalificatie wedstrijd in Etten-Leur op 24 september jl. Omdat zij in Etten-Leur
77,8 punten behaalden, zullen zij a.s. zondag in St. Oedenrode proberen het puntenaantal te
verhogen, zodat ze kunnen deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen.
Voor de B-groep (Amber, Chloe, Diede, Esmee, Femke, Isa, Isis, Lieke, Maud, Sara, Vera)
is het de eerste keer dat zij optreden met hun nieuwe show “De Lion King”. Altijd mooi om
te zien en weer spannend wat de jury ervan zal vinden.
Beide groepen treden op aan het einde van de middag vanaf 17.00 uur. Iedereen die wil
komen kijken, is natuurlijk van harte welkom op deze dag. Wij wensen onze majoretten en
instructrices een sportieve en succesvolle wedstrijd.
Wanneer: zondag 15 oktober
Aanvang: vanaf 9.00 uur
Locatie: sporthal de Streepen, Laan van Henkeshage 5 te St. Oedenrode
Toegangsprijs: € 5,00 voor volwassenen, € 3,00 kinderen tot 12 jaar.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 oktober 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Herman Rovers; Jan van der Linden, zijn echtgenotes Henrica
van Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie; Overl.ouders Piet en Tonny van Heeswijkvan den Acker; Overl.ouders van den Acker-Vervoort en Broeder Christinus van den
Acker; Wim van Schaijk; Jan van Zutphen en overl.familieleden (vanw.verjaardag).
Gedoopt: Timo: zoon van Mathieu en Linda Hooijmans-de Koning
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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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.
Afhalen:
Gratis sierpronkappels afhalen bij Jan en Tiny van
Boxmeer Krijtenburg 12. Tel.: 0413-209487

Samen aan tafel
In januari 2016 is ‘Samen aan tafel’ opgestart door een
samenwerking van de KBO, de Dorpsraad en het
Dorpshuis. In januari 2017 is ‘Samen aan tafel’ over
gedragen aan de werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart. Het is
een activiteit door en voor inwoners van Zijtaart.
Deze activiteit is opgezet voor mensen die af en toe eens
samen aan tafel willen gaan om in contact te komen met
anderen,zodat je je niet alleen hoeft te voelen. Wat is er
fijner dan samen aan tafel te gaan in een ontspannen sfeer
en een gezellig gesprek met medemensen uit ons dorp?
Wij willen u wel als tip erbij geven: wacht niet tot je alleen
komt te staan, het is eenvoudiger om als paar of met je
buren of vrienden en vriendinnen of kaartclubje aan te
sluiten.
Niemand is een binnen-mens. Eropuit gaan is beter, samen
eropuit gezelliger!!
Er zijn 2 mogelijkheden in Zijtaart om samen aan tafel te
gaan:
• Elke dinsdag en donderdagmiddag om 12.00 uur is het
eetpunt in het Dorpshuis.
• Elke 3de woensdag van de maand om 17.30 uur is er
‘Samen aan tafel’ in het Dorpshuis.
Degene die een klein budget heeft om rond te komen, kan
zich aanmelden voor korting. Mensen die willen komen en
geen vervoer hebben, laat het ons weten, dan regelen wij
dat iemand je komt ophalen of maak gebruik van de
vervoersdienst Zijtaart.
Denk niet: “nu moet ik alweer iemand vragen, dat doe ik
liever niet”, maar bel!!
Eens kwam de vraag: “waarom regelen jullie dit, ‘Samen
aan tafel’, eetpunt en Zorg om ons dorp?”
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Ik hoefde geen antwoord meer te geven. Zijn antwoord
was: “Het is dat we het allemaal goed hebben in Zijtaart!”
Onze oproep is:” kom, vertel, geef het door en zorg goed
voor elkaar.”
In de maand oktober is er ook weer de gelegenheid om
samen gezellig te praten tijdens een heerlijke maaltijd bij
SAMEN aan TAFEL. Dat vindt plaats op de 3de woensdag
van deze maand, 18 oktober. Vanaf 17.30 uur staat er voor
slechts € 9,00 in de Ontmoetingszaal van ons Dorpshuis
weer een verrassende maaltijd voor uw 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 18 oktober. 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, meldt het ons en
wij regelen het.

Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 18
oktober kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 13 oktober 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.
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Rabo Clubkascampagne voor de
verenigingen in Zijtaart
Als lid van Rabobank Uden Veghel heb je een persoonlijke
kaart ontvangen met een unieke stemcode. Met deze code
kun je stemmen op jouw favoriete clubs. Je kunt vijf
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde
club. De stemperiode loopt van dinsdag 3 oktober tot en
met maandag 16 oktober 2017. Ga naar de site
https://www.mijnbankenik.nl/udenveghel/clubkascampagne
, vul je ontvangen code en breng je stem uit op jouw clubs
die hieronder staan vermeld.

Laat je 5 stemmen niet verloren gaan!!
CV De Reigers - Overig Zijtaart
Bestedingsdoel: Nieuwe muziek installatie (speakers en
MP4 speler) voor de jeugd, voor op de carnavalswagen en
jeugddisco.
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang - Educatie & Maatschappij
Zijtaart
Bestedingsdoel: Het wekelijks drukken, vergaren en nieten
van het Zijtaarts Belang kost veel geld. Om kosten te
besparen willen we een nieuw vergaar- en nietapparaat in
eigen beheer aanschaffen. Een bijdrage uit de Rabobank
Clubkas Campagne helpt om sneller het benodigde budget
te bereiken.
EGZ - Overig Zijtaart
Bestedingsdoel: Wij willen de opbrengst van Rabobank
actie gebruiken voor aanschaf materialen t.b.v. van de JAZdagen, zoals: spullen voor creatieve middag en materialen
voor het decor en de hutjes. Daarnaast voor het organiseren
van ontvangst Sinterklaas en de spelletjesmiddag met
Koningsdag op het Dorpsplein.
EHBO Zijtaart - Educatie & Maatschappij Zijtaart
Bestedingsdoel: In Zijtaart hangen vanaf 2016 al 4 AED's
en daarna kan Zijtaart Hartsave worden genoemd. Om deze
AED's over enkele jaren te vervangen is weer veel geld
nodig. Wij vragen uw stem en reserveren deze bijdrage
voor de vervanging van AED's in de toekomst. Zorg voor
nu en voor de toekomst!!!
Heilige Lambertus Kerk Zijtaart - Educatie &
Maatschappij Zijtaart
Bestedingsdoel: We willen graag geld inzamelen t.b.v.
renovatie/reparatie klok in de kerktoren. Deze kerktoren
staat in het middelpunt van Zijtaart en de klok is nodig aan
renovatie/reparatie toe.

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

Mexicano € 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
KBO Afdeling Zijtaart - Educatie & Maatschappij Zijtaart
Bestedingsdoel: Ondersteunende materialen voor
ontmoetingsmomenten van onze senioren, waaronder
vernieuwing van een kienapparaat. Cursus- en
spelmaterialen voor onze leden. Ons doel: mensen uit het
isolement halen met bijv. Samen aan Tafel, Vervoersdienst
en activiteiten in ons Dorpshuis
KVB Zijtaart - Educatie & Maatschappij Zijtaart
Bestedingsdoel: AED-cursus voor de leden van KVB
Zijtaart.
Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart - Muziek, Kunst
& Cultuur Zijtaart
Bestedingsdoel: Onze vereniging is trots op haar, verdeeld
over het opleidingsorkest, jeugdslagwerkgroepen en de
majorette, in totaal 50 jeugdleden. Om te kunnen oefenen
en op te treden hebben deze enthousiaste talentjes natuurlijk
goede muziekinstrumenten en accessoires nodig!

Jong Nederland Zijtaart - Sport & Recreatie Zijtaart
Ruitersport Zijtaart - Sport & Recreatie Zijtaart
Bestedingsdoel: We willen de opbrengst gebruiken voor het Bestedingsdoel: Aanschaf nieuw springmateriaal voor
organiseren van vrij toegankelijke activiteiten voor alle
ponyruiters van Zijtaart en omgeving.
jeugd uit Zijtaart en de regio. Denk hierbij aan het
dorpsspel, de open-leden-week en Zijtaart Biedt Meer.
Tennisvereniging Zijtaart - Sport & Recreatie Zijtaart
Bestedingsdoel: spelattributen jeugd.
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Veteranensportdag Zijtaart 2018 - Sport & Recreatie
Zijtaart
Bestedingsdoel: Het organiseren van een
Veteranensportdag in Zijtaart. Een dag waarop ruim 580
deelnemers op een sportieve manier met elkaar de strijd
aangaan op het gebied van ritmische oefening, volksdans,
piramidebouw en atletiek. Het publiek kan op deze dag
genieten van een sportief en kleurrijk schouwspel.
Vivace - Muziek, Kunst & Cultuur Zijtaart
Bestedingsdoel: Aanschaf keyboard voor de dirigent ter
ondersteuning/begeleiding tijdens de repetities.
Z.O.V. Zijtaart - Overig Zijtaart
Bestedingsdoel: Wij willen de bijdrage gebruiken voor het
organiseren van onze jaarlijkse braderie. De Zijtaartse
braderie wordt georganiseerd en financieel gesteund door
onze leden. Vanaf het komende jaar gaan wij geen entree
meer heffen. Daarom is een extraatje vanuit de Rabobank
Clubkas Campagne van harte welkom.
Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging - Natuur & Milieu
Zijtaart
Bestedingsdoel: De aanschaf van verrekijkers.
Zijtaartse Toneelvereniging - Muziek, Kunst & Cultuur
Zijtaart
Bestedingsdoel: Aanschaf van toneelattributen voor tijdens
de uitvoeringen. Daarnaast hebben we een nieuwe berging
voor het opslaan van onze toneelspullen en attributen.
Waarbij we nog nieuwe kasten en planken nodig hebben
om al onze toneelspullen en attributen in op te slaan.
WTC Zijtaart - Sport & Recreatie Veghel
Bestedingsdoel: Jeugd fietscross schooljeugd Zijtaart

Elke stem is geld waard. Stem dus en help jouw
favoriete clubs bij het realiseren van hun Rabobank
Clubkas Campagne doel. Alvast bedankt voor jouw
steun!
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KBO
AGENDA
Maandag 16 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 17 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 17 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 17 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 oktober 13.30 uur: Kienen
Donderdag 19 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 oktober 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 5 oktober:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs:
Mien Raaijmakers
Rikken:
Bert Vissers
Marjo Vissers
Poedelprijs:
Mieke v.Uden
Loterij:
Harrie v.Zutphen
Uitslagen van 9 oktober:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Pieta v.Riel
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Karel Bekkers

150 pnt.
88 pnt.
63 pnt.
117 pnt.
111 pnt.
–47 pnt.

93 pnt.
135 pnt.
41 pnt.

Bridgeuitslagen ZBC’01 Dinsdag 3 okt. 2017
Lijn A:
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
70,00%
2 Toon v. Schaijk en Marietje v. Schaijk
56,25%
3 Jan Rijkers en Toos van Berlo
52,92%
4 Mien Verhoeven en Ria Swinkels
50,83%
5 Ria veldhuis en Mien Vissers
50,00%
Lijn B:
1 Adriaan v.d.Tillart & Jack Sebrechts
67,71%
2 Hein de Wit en Jo de Wit
57,29%
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
54,17%
4 Maria Rooijakkers en Fien Rooijakkers
53,13%
5 Anneke Jans en Maria Pepers
51,56%
KBO bridge.Vrijdag 6 oktober 2017
Lijn A:
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
63,54%
2 Harrie Lucius en Nelleke Stolk
58,85%
3 Toon Gevers & Tonnie Kivits
53,65%
4 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
53,13%
5 Cees v. Hout en Riet v. Hout
52,08%
Lijn B:
1 Ad Vervoort en Nellie Vervoort
63,89%
2 Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker
61,67%
3 Tonnie Rijkers en Jo Verhoeven
57,50%
3 Liesbeth v. Dijk en Nellie Phillipsen
57,50%
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
55,83%
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BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal 09 okt. 2017
Zijtaart - Lieshout A
1 Cor v.Zutphen
63 69 - Sjef v.d.Heuvel 83
2 Wim v.d.Sanden 43 21 - Theo v.Veggel 56
3 Frans v.Leuken
42 44 - Lucien v.Veggel 43
4 Mies Gibbels
38 45 - Ben Swinkels 40
5 Tonnie v.Uden
31 28 - Gerrie Dekkers 28
6 Toon Opsteen
27 39 - Jan Donkers
23
7 Cor Coppens
21 12 - Gerry Dekkers 28
8 Jan Rijkers
15 8
- Jo v.Bree
16

94
61
34
23
25
16
33
8

Uitleg over dementie in Alzheimercafé
Omdat het een vraag is van heel veel mensen, wijdt het
Alzheimercafé in Veghel ieder jaar aan het begin van het
seizoen een thema-avond aan de vraag: “Wat is dementie?”
Dit jaar is dat op dinsdag 17 oktober in het Pieter Brueghel
Huis op Middegaal 25 in Veghel. Iedereen die iets heeft
met dementie is vanaf 19.00 uur van harte welkom. In een
informele sfeer geven deze keer twee deskundigen
informatie en er is volop gelegenheid om vragen te stellen
en ervaringen uit te wisselen. De toegang is zoals altijd
gratis.Er zijn verschillende ziektebeelden, die onder het
begrip dementie vallen. De ziekte van Alzheimer is daarvan
het bekendste. Mascha Kuijpers–de Vries, klinisch geriater
en Lyan de Roos, specialist ouderengeneeskunde geven
informatie over de verschillende vormen en leggen uit hoe
we de symptomen kunnen herkennen. Zij leggen ook uit
hoe men vaststelt of er sprake is van dementie en wat het
verschil is met normale vergeetachtigheid. Na de
inleidingen is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
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Aanwezige hulpverleners zullen ingaan op alle vragen en
opmerkingen rond dementie die aan de orde komen. Voor
het Alzheimercafé hoeft men zich niet tevoren aan te
melden. In het Alzheimercafé komen iedere maand enkele
tientallen bezoekers. Daarnaast zijn er steeds vrijwilligers
en enkele beroepskrachten aanwezig. De maandelijkse
avonden verlopen in een bijzondere, ontspannen en warme
sfeer. Dit initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling
Oss/Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant, BrabantZorg en
ONS welzijn is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de
gemeenten Boekel, Uden, Veghel en Bernheze en de verre
omtrek. Wie meer wil weten, kan van tevoren contact
opnemen met José de Boer van Alzheimer Nederland,
afdeling Oss/Uden/Veghel, tel. (06) 269 234 44.

TV Zijtart
Uitslagen Externe Competitie
Heren 50+ - De Krekel
Prinsejagt - Heren Vrijdagavond
Dames Donderdag - Son en Breugel
LTC Bevo - Dames Vrijdag
De Lissevoort - Dames Zaterdag
De Lissevoort - Mix 1
TV 't Slotje - Mix 2

4-0
1-3
4-0
1-3
1-3
2-0
1-1

Een 'Vet' Toernooi
De KTC organiseert op dinsdagavond 17 oktober een 'Vet'
Toernooi voor haar leden. Dit toernooi zal beginnen om
19.00 uur. Leden kunnen zich opgeven via
ktc@tvzijtaart.nl of via het inschrijfformulier op het
prikbord in het paviljoen. Er is deze avond geen mixavond
maar een gezellig, sportief, leuk en vooral 'Vet' Toernooi!
Wij hopen weer op een grote deelname!
Groeten,
De Kleine Toernooien Commissie van TV Zijtaart

Ruitersport Zijtaart
Successen op de eerste selectiewedstrijd!
Afgelopen zaterdag werd de eerste selectiewedstrijd
verreden voor de Brabantse Kampioenschappen Indoor. In
Nistelrode waren de pony’s aan de beurt en daar kaapte
Claire Vermaes bijna alle prijzen weg in de klasse AB-B!
Zij werd met haar pony Muffin 2e met 197,5 punt en met
Jolly Jumper wist zij een 3e plaats te veroveren met 195,5
punt! Milou Kemper met Diamond viel op het randje net
buiten de prijzen in de klasse C-B en werd 4e met 198
punten. In de klasse DE-B won Ise Kemper met Naza de 5e
prijs met 203,5 punt. Lisa Heesakkers en haar pony Sweet
Chili won de 1e prijs in de klasse AB-L1 met maar liefst
204,5 punt.
In Uden was de wedstrijd voor de paarden en daar werd
Anouk Blokx met Helianthus 4e met 199 punten in de
klasse B.
Naast de selectiewedstrijden werd er ook gesprongen in de
Mortel. Floor van der Vorst reed een foutloze ronde met 74
stijlpunten en een foutloze barrage, wat haar een 6e prijs
opleverde. Gefeliciteerd allemaal met deze knappe
prestaties!
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Voorbereidingen Seitert goes Proms
en Proms 4 Kids in volle gang!
Nog 2 weken te gaan voordat onze vereniging gaat
schitteren tijdens “Seitert goes Proms” en “Proms 4 Kids”.
Twee geweldige evenementen waarbij veel mensen
betrokken zijn.

Seitert goes Proms zaterdag 28 oktober 20.00 uur.

Lampion maken
Dinsdagavond 24 oktober
18.00u tot 19.30 uur

Ben jij 2 jaar of ouder?
Dan ben jij van harte welkom om op
dinsdagavond 24 oktober in onze blokhut om
een lampion te komen knutselen (deelname is
gratis). Ouders zijn natuurlijk van harte
welkom om te helpen met het knutselen onder
het genot van een kopje koffie of thee.

Lampionnenoptocht
Vrijdagavond 27
oktober

Vertrek: 18.30 uur
We verzamelen om 18:30 uur bij onze blokhut
Bij JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen
we met z’n allen in een verlichte optocht door
de Zijtaartse straten. Bij terugkeer is er een
gezellig kampvuur en voor iedereen warme
chocolademelk en peperkoek.
Zowel leden als niet-leden mogen meedoen
met hun lampion. Wij vinden het leuk als jullie
verkleed (onesie/ Halloween) komen.
Tot dan!

Groetjes Jong
Nederland Zijtaart

De speellijst bestaat uit maar liefst 38 nummers! Muziek
voor jong en oud, klassiek, pop en rock, scheurende
gitaren en heerlijke meezingers, uitgevoerd door maar
liefst 20 verschillende solisten. We gaan rocken op Radar
Love, meezingen met de Troubadour, hakken op Happy
Hardcore en gaan compleet uit onze bol op Nightwish.
Deze Proms is zeer divers en beloofd echt voor ieder wat
wils.
De deelnemers aan de Seitert goes Proms zijn fanfareorkest
o.l.v. Albert-John Vervorst, Promskoor o.l.v. Loek van
Vugt, Slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens/Paul
Schepers, Dansgroep Return o.l.v. Yvonne van Ingen/Jolijn
Rietbergen. Het Promskoor is speciaal voor deze
gelegenheid samengesteld en bestaat uit 16 zangers en
zangeressen uit Zijtaart en omgeving. Onze DJ is Beerend
Klomp. Hij zal tevens zorgen voor een gezellige afterparty.
De solisten zijn Milou van Asseldonk, Tijn van Geel,
Marijn van Genugten, Hanneke van Goch, Dries van der
Heijden, Tamara Heuveling, Hélène van den Hurk, Liz van
den Hurk, Keldonks Kwartierke, bestaande uit Hetty van
Sonsbeek, Vera van Loon, Conny van Helvoirt, Mariska
van Vliet en Marieke van Zutphen. Vanuit het koor soleren
verder Franc Boegheim, Laura van den Braak, Ellen
Habraken, Emile van Herk, Stan van Hoof, Sandy
Rombout, Nannie Spieksma en Sandra van Griensven.
Alles is er op gericht om een geweldig evenement neer te
zetten. Gezien de voorbereidingen en de inzet van iedereen
beloofd dit zeker te gaan lukken.
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- Stopt door het toverdrankje het
geruzie tussen Tjanne en Tjerk?’
Kom kijken op zondag 29 oktober hoe
dit spannende avontuur afloopt!
Dus heb je nog geen kaartjes? Wacht
niet te lang, er zijn er al heel veel
verkocht. Je kunt ze kopen bij het
Dorpshuis, Café Kleijngeld of
bestellen via
info@sintceciliazijtaart.nl.
Zitplaatsen voor zaterdag zijn
uitverkocht.

Kalender 2018
We zijn bezig met de voorbereiding
van de Zijtaartse kalender 2018.
Binnenkort zullen de contactpersonen
die in de kalender staan worden benaderd voor controle van
de contactgegevens en de geplande activiteiten.

Proms 4 Kids
zondag 29 oktober 14.30 uur
Proms 4 Kids is een muzikale theatervoorstelling waarbij
muziek, zang, dans en beeld worden gecombineerd met een
spannend verhaal. De toneelspelers van Proms 4 Kids zijn:
Milou van Asseldonk als Tjanne Krekel, Stan van Hoof als
Tjerk Krekel, Lieseth van der Linden als moeder Krekel,
Jeroen Schepers als vader Krekel en Jan Buil als de
verteller. Naast deze toneelspelers speelt de mysterieuze
tovenaar een belangrijke rol. Wie dat is houden we nog
even geheim….
Om in de stemming te komen hierbij alvast een korte
introductie op het verhaal van Proms 4 Kids: ‘Lang geleden
leefde er op Zondveld de familie Krekel. Vader, moeder en
hun twee kinderen Tjanne en Tjerk vormden in het begin
echt een harmonieus gezin, er werd namelijk nóóit ruzie
gemaakt. Men hielp elkaar, was lief voor elkaar en als je bij
hen op bezoek ging, werd je altijd heel gastvrij ontvangen.
Toen Tjanne negen en Tjerk acht jaar oud waren,
veranderde er langzaam iets binnen het gezin. Er werd
steeds vaker én heftiger ruzie gemaakt! Het werd van
kwaad tot erger. Vader en moeder hadden vanaf het begin
geprobeerd met praten een einde te maken aan het geruzie,
maar niets hielp. Vader en moeder zijn ten einde raad en
gaan hulp zoeken bij een mysterieuze tovenaar. Deze
tovenaar brouwt de meest vreemdsoortige drankjes in zijn
grote kookpot. In zijn grote toverboek vindt de tovenaar een
recept voor een superkrachtig drankje waarvan je heel
verdraagzaam wordt. Voor dit drankje zijn alleen wel hele
rare ingrediënten nodig. Tjanne en Tjerk worden op pad
gestuurd om deze ingrediënten te verzamelen.
- Zou het Tjanne en Tjerk lukken om alle ingrediënten te
verzamelen?
- Kan de tovenaar met de ingrediënten het juiste drankje
brouwen?

Als er nog activiteiten zijn of contactadressen die nog niet
in de kalender staan, maar wel dienen worden opgenomen,
dan kunnen die worden opgegeven bij Martien Verbruggen,
Keslaestraat 29, tel 06-54378832,
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
EGZ/ZOV

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 15 oktober: Herselseheide, pauze in Lierop ‘t
Jagershuis, 75 km, vertrek 9.00 uur.
Woensdag 18 oktober: ‘De Bierpomp’, pauze in Esch
‘Ons Cafe’, 67 km, vertrek 9.00 uur.
VOW jeugd 14 oktober 2017
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit

Heeswijk JO19-2
VOW JO17-1
Sparta'25 JO15-2
VOW JO15-2

VOW JO19-1
Avesteyn JO17-2
VOW JO15-1
Gemert JO15-6

15:00u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u

VOW JO13-1 Schijndel/DE WIT JO13-4
VOW JO13-2M Blauw Geel '38/JUMBO JO13-9M

11:30u
WEC JO11-2G
VOW JO11-2
VOW JO8-1
NLC'03 MO17-1
VOW MO15-1

VOW JO11-1
ELI JO11-3G
Rhode JO8-5
VOW MO17-1
SJVV MO15-1

9:30u
9:30u
10:30u
13:00u
13:00u

Vorstenbossche Boys MO11-1 VOW MO11-1

9:15u
VOW jeugd 7 oktober 2017
VOW JO19-1
Sparta'25 JO19-2
SCMH JO17-1
VOW JO17-1

2
2

4
3
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VOW JO15-1 Nijnsel/TVE Reclame JO15-1
4
Erp JO15-3
VOW JO15-2
1
Nooit Gedacht JO13-5M VOW JO13-2M
1
VOW JO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7
6
Ollandia JO11-2G
VOW JO11-2
8
DVG JO9-3
VOW JO9-1M
8
Heeswijk JO8-1
VOW JO8-1
5
VOW JO7-1
SCMH JO7-2
12
VOW MO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 2
Rhode MO15-2
VOW MO15-1
0
VOW MO11-1
Berghem Sport MO11-1
3

VOW Senioren 14 okt 2017
15:30u Venhorst
VOW Senioren 15 okt 2017
14:30u VOW 1
11:30u VOW 2
11:00u VOW 3
14:00u HVCH 15
10:30u DBS VR2
VRIJ

VOW Veteranen
WEC 1
Nooit Gedacht 4
Boskant 4
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

VOW Senioren 7okt 2017
VOW Veteranen
Blauw Geel
Someren VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 8 okt 2017
Vorstenbossche Boys 1 VOW 1
DVG 4
VOW 2
VOW 4
RKVV Keldonk 4
VOW VR1
SVSSS VR1
VOW VR2
Schijndel/DE WIT VR1

4-1
8-3
5-2
3-0
5-4
6-4
2-5

11 okt. 2017 – 18 okt. 2017
1
1
1
2
1
0
2
6
2
13
8
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De Swopshop organiseert een speelgoeden kinderkleding beurs
Zijn je kinderen hun speelgoed ontgroeid en ben je op zoek
naar nieuw speelgoed? Kreeg je een gezelschapsspel cadeau
dat je al had en wil je iets anders? Of is de kleding van
kinderen te klein? Koop of verkoop kinderspullen op de
speelgoed- en kinderkledingbeurs in Veghel. Op
dinsdagavond 7 november van 19.00 tot 22.00 uur in
wijkgebouw De Lapvoet, de Leest 45 in Veghel.
De Swopshop, ruilwinkel
voor speelgoed in Veghel is
sinds maart dit jaar open.
Intussen hebben er al veel
mensen speelgoed gebracht
en ook weer meegenomen.
Het ruilen in de Swopshop
gebeurt gewoonlijk met
gesloten portemonnee; je brengt speelgoed en neemt iets
anders mee naar huis.
Mensen brengen vaak meer spullen dan ze mee terug willen
nemen, waardoor
het magazijn van de Swopshop langzaam volloopt. Dat is
niet erg, want zo houdt de Swopshop een mooi, goed en
gevarieerd aanbod. Het volle magazijn en de tijd van het
jaar, met de Sint in aantocht, zijn een goede reden voor een
speelgoed- en kinderkleding beurs. Iedereen is daar van
harte welkom om er speelgoed of kinderkleding te komen
kopen of verkopen.
De opbrengsten van deze beurs komen ten goede aan de
Swopshop, een initiatief van het Centrum voor Jeugd en
Gezin en ONS welzijn. De Swopshop gebruikt de
opbrengsten om er de dagelijkse
kosten mee te betalen en nieuwe
ideeën en initiatieven mee te
ontwikkelen.
Wil je op 7 november ‘s avonds
spullen verkopen? Dat kan, meld je
aan via swopshop@ons-welzijn.nl.
De kosten voor een tafel zijn € 7,50.
Kom je als bezoeker voor ‘nieuwe’
spullen, dan is de entree € 1,-. Meer
informatie? Mieke Pepers, 0614342435 of swopshop@onswelzijn.nl.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster

openingstijden
dinsdagmiddag 13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
uur

18.00 – 19.00

donderdagavond
uur

18.00 – 19.00
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SAMEN ROUWEN
Het verwerken van het overlijden van iemand met wie je
erg verbonden bent, is een zware opgave. ‘Je moet er
doorheen’ en ‘je moet er mee leren leven’ zijn veel
gehoorde uitspraken.
Dat is gemakkelijk gezegd. Niemand kan het verdriet
wegnemen, het gevoel van eenzaamheid verminderen, het
gemis compenseren. Wat wel kan, is verdriet delen met
anderen. Praten met mensen die ook een groot verlies
hebben geleden, dit kan een steun in de rug zijn in zo’n
situatie. In gesprek gaan met lotgenoten over je verdriet,
over de overledene geeft troost en kan je helpen stappen te
zetten om het verlies te verzachten. Het Steunpunt
Rouwbegeleiding Veghel organiseert daarom een koffie-/
ontmoetingsochtend op:
zaterdag 14 oktober 2017
in de pastorie van de Lambertusparochie
Burg. de Kuijperlaan 1 in Veghel
aanvang 10.00 uur.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om met elkaar in
gesprek te gaan. Ook zal er informatie verstrekt worden
over een gespreksgroep voor rouwenden, die binnenkort
van start gaat. Twee deelnemers van afgelopen jaar
vertellen iets van hun ervaringen. Naast steun en
bemoediging worden daar door de begeleiding
handreikingen geboden die je een stapje verder kunnen
brengen.
U bent van harte welkom op 14 oktober. Kent u een
rouwende in uw omgeving die behoefte heeft aan steun,
maak deze dan attent op de ontmoetingsbijeenkomst.

Organisatie MudRun zoekt vrijwilligers voor
onderstaande dagen:
Donderdag 5 april 2018 avond (opbouwen)
Vrijdag 6 april 2018 ochtend / middag / avond (opbouwen)
Zaterdag 7 april ochtend / middag (opbouwen)
Zondag 8 april 2018 ochtend / middag (begeleiden /
afbreken)
Maandag 9 april 2018 ochtend / middag (afbreken)
Meld je aan bij:
Alco Brugmans tel. (06) 131 657 85
John de Wit tel. (06) 101 842 65
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Een turfrelatie
Ik hoor soms dat een man zijn vrouw vraagt of hij eens in
de zoveel tijd op stap mag gaan met zijn vrienden of
andersom, dat een vrouw vraagt of zij met haar vriendinnen
iets leuks mag gaan doen. Dat klinkt als “toestemming
”vragen … En wat als de ander “nee” zegt…, ga je dan
zeuren als een kind?? Het klinkt voor mij in elk geval niet
gelijkwaardig. Als je een ander om toestemming moet
vragen, staat de een boven de ander. Als het goed is, ben je
gelijkwaardig en zou je dus niet boven (of onder) een ander
moeten willen staan. Ik vind daarom overleg passender om
ook eigen interesses te mogen uiten dan vragen of het
mag…. Gelukkig zijn er steeds meer stellen die daarover
gelijkwaardig overleggen. Soms is het dan wel lastig hoe je
vaststelt of het een beetje klopt. Want hoe vergelijkbaar is
het als de ene partner een heel weekend met vrienden gaat
skiën en de ander wekelijks een stapavondje heeft. Als je
niet uitkijkt ga je turven wanneer iemand voor zichzelf iets
doet en ga je dat naast elkaar leggen. Natuurlijk moet er een
zeker evenwicht zijn, maar dat is niet hetzelfde als
gelijkheid. Hoe bepaal je of er redelijkheid zit in de
verschillen? De ene partner zal meer behoefte hebben aan
een wekelijkse activiteit, de ander misschien meer aan een
korte vakantie, weer een ander heeft de behoefte aan
klussen in huis of een boek lezen. De een wil hogerop en
volgt nog een studie, de ander blijft thuis voor de kinderen.
Daarom zie ik meer in overleggen. Ik wil graag dit en jij
wilt graag dat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij allebei
onze behoeftes kunnen vervullen? Dat is gelijkwaardig.
Ook het financiële aspect kan daarin meegenomen worden.
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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nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief. Bedankt.

VOW-Heren 3 in het nieuw!
Een goed gebruik binnen
de voetbalsport is dat
teams gesponsord worden
en ook bij VOW kennen
we zulke sponsors.
Onlangs is het bestuur er
in geslaagd om voor de
Heren 3 van VOW het sponsorcontract met de familie
Broks van Broks Bloemen en Verstuur een Bloemetje te
verlengen. De familie Broks is al vele jaren een trouw
sponsor van VOW en zij geven met deze sponsoring aan
dat ze VOW een warm hart toedragen en dat men het

Kienen
Datum: dinsdag 24 oktober
Plaats:

zaal Kleijngeld

Aanvang:
Zaal open:
De kosten zijn € 8.00

20.00 uur
19.30 uur
(alle 90 nummers)

16 rondes en 1 hoofdprijsronde
Een gezellige avond voor iedereen!
Dus: neem gerust een buur of familielid mee.

.

We kienen met vlees prijzen

verenigingsleven in het dorp Zijtaart erg belangrijk vindt.
Het bestuur is blij met deze hernieuwde driejarige
overeenkomst voor Heren 3. Bij de overdracht van de
tenues bleek dat de heren van het team zeer te spreken zijn
over deze leuke geste. Na een dankwoord door de voorzitter
van VOW Toine Adriaans richting Rick Broks, uiteraard
vergezeld van bloemen, is het eerste shirt officieel
overhandigd aan Rick. Vandaag in een dubbele rol;
namelijk naast afvaardiging namens het bedrijf ook speler
van VOW 3(zie foto).
Het bestuur en de Heren 3 van VOW willen Broks Bloemen

(slagerij: A. van Kessel)
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ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2017
Op zaterdag 7 oktober heeft de loting voor de diverse poule's
plaatsgevonden. 83 spelers en speelsters zullen vanaf
maandag 30 oktober tot en met vrijdag 10 november a.s. in
zaal Kleijngeld om de diverse prijzen gaan strijden.

Zodat iedere speler zich kan gaan voorbereiden op de te
spelen wedstrijden en kan gaan concentreren op te
verwachten tegenstander, volgt hieronder alvast de pouleindeling.

POULE A1

car.

POULE A2

POULE A3

car.

POULE A4

Ruud Cissen
Mark Verbruggen
Cor v Zutphen
Harrie vd Rijt

130

Hans v Erp
Cor vd Hurk
Leon Cissen
Antoon Cissen

Toon Verbruggen
Martien Verbruggen
Walter Vergeer
Piet v Lierop

120

Jos de Wit
Wilco Brugmans
Theo v Eert
Antoon v Eert

POULE A5

car.

POULE B1

car.

Frans v Leuken
Mies Gibbels
Paul v Zutphen
Marcel Adriaans

POULE B3

Evelien vd Ven
Toon Nelissen
Wim Pepers
Maarten vd Cammen

Diny vd Oever
POULDE C2

Cor Coppens
Tonn Verbruggen
Martin v Eert
Gerdy Munsters
Adriaan vd Tillart
POULDE D2

Peter v Asseldonk
Jan v Boxmeer
Mari Jonkers
Martijn vd Rijt
Mari vd Heijden

110

85
70

62
59
56
56

car.

50
47
44
41
41
car.

38
38
35
35
35
car.

31
27
27
27
21

POULE A6

Toine Cissen
Wim vd Sanden
Tonnie v Uden
André Schepers

POULE B4

Theo vd Oever
Henri v Dommelen
Wim Kremers
Mike Versantvoort

POULDE C3

Niels v Dommelen
Jan vd Oever
Betty Verbruggen
Marcel Versantvoort

POULDE D3

Ellen v Vroenhoven
Bert Welte
Corné Wuytenburg
Ietje Rooijackers

car.

90
85
80
80
car.

65
65
59
56

car.

44
41
41
41

car.

35
35
35
35

car.

31
29
29
25

Gerard v Tiel
Willy Henst
Ben Coppens
Bert vd Heijden
Mark vd Heijden
POULE B5

Jos vd Ven
Piet vd Tillaart
Jan de Wit
Toon vd Oever

POULDE C4

Peter vd Burgt
Walter de Bie
Eric v Tiel
Maarten v Dinter

POULDE D4

Theo Coppens
Annemieke vd Linden

Piet vd Wassenberg
Christ Broks

100

80
70

47
44
41
41
41
car.

53
50
44
41

car.

38
35
35
35

car.

31
29
29
27

POULE B2

Arno v Dommelen
Ed Diebels
Rob vd Berkmortel
Theo v Asseldonk
Theo Bosch
POULE C1

Frans vd Broek
Joop vd Cammen
Franc Kleijngeld
Ton de Rooij
Marco v Lankvelt
POULDE D1

Theo vd Laar
Kevin Versantvoort
Robert v Uden
Jan Rijkers
Henk vd Ven

car.

65
62
62
56
car.

50
41
41
41
41
car.

35
35
35
35
35
car.

31
31
31
29
29
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