VOW jeugd speelt tegen Engelse scholieren teams
De jongens van JO15-1 en JO13-1 gaan zich opmaken tegen scholieren uit Engeland.
Naar aanleiding van een trainingsproject die deze Engelse scholieren volgen op de
Herdgang in Eindhoven, zijn zij op zoek gegaan naar gelijkwaardige teams in de regio om
een wedstrijd te voetballen.
VOW is hiervoor benaderd en vindt het leuk om deze scholieren de mogelijkheid te geven
om te komen voetballen. Voor zowel de Engelse scholieren als voor de VOW spelers is dit
een mooie en sportieve ervaring.
Ben je benieuwd naar hoe deze wedstrijden gaan verlopen, kom dan maandag 23 oktober
naar het sportpark de Vonders te Zijtaart. Aanvang van de wedstrijden is om 17.30u.

Sparen voor je school
Basisschool Edith Stein doet mee aan de actie ‘Sparen voor je school’. Deze actie wordt
georganiseerd door de Jumbo supermarkten en loopt van 4 oktober tot en met 21 november
2017. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we extra materiaal kunnen aanschaffen voor
onze school.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 oktober 9.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven; Overl.ouders van de Ven-Aarts; Annie van de Ven-van
Zutphen; Tony van Cuijk-van den Broek; Jan Schoenmakers (vanw.verjaardag); Johan
Schoenmakers en overl.familieleden.
Mededeling:
Afgelopen dinsdag 17 oktober is An Thijssen- van der Heijden in de leeftijd
van 92 jaar overleden. De plechtige uitvaart is a.s. zaterdag 21 oktober om 11.30 uur,
waarna zij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven
Zondag 22 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor “Wereldmissiedag”
gehouden. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor priesteropleiding en kinderen in nood.
Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-Werkgroep

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
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Sparen voor je school vervolg pagina 1

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 18 okt. 2017

Hoe kunt u sparen voor onze school?

Woensdag 1 november a.s. is onze eerstvolgende
openbare vergadering.

Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere €10,00 een
schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende
Jumbo-winkels (Jumbo Foodmarkt aan de Noordkade,
Jumbo De Boekt en Jumbo De Bunders).
Er zijn vijf mogelijkheden om de punten in te leveren.
1 Op de website http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl
kunt u heel eenvoudig uw schoolpunten toewijzen aan
onze school.
2 In de winkels zelf kunt u ook uw punten voor onze
school inleveren in de box die daar staat.
3 U kunt uw punten inleveren op school. De dozen
hiervoor vindt u bij de ingang onderbouw en tegenover
de teamkamer.
4 U kunt uw punten ook inleveren in de doos in het
Dorpshuis.
5 Ook is er een app beschikbaar, hiermee is het mogelijk
om snel de punten te scannen.
Hoe meer punten we verzamelen, hoe groter het bedrag
dat de school mag besteden aan materiaal. Spaart u met
ons mee?

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.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Zondag 22 oktober
Paddenstoelenwandeling
Na de zomer beginnen de nachten wat kouder te worden en
de bladeren weer te verkleuren. Voor de dieren is dat een
teken om zich weer voor te bereiden op de winter. Voor de
vogels betekent dit dat ze veel moeten eten om reserves op
te bouwen en er zijn ook veel dieren die een winter
voorraad aanleggen van allerlei zaden. Met het vochtige en
soms warme weer schieten er verschillende paddenstoelen
uit de grond.
Om te bekijken welke paddenstoelen er zijn in het bos, gaan
we zondag 22 oktober op pad.
Zorg dat je om 10:00 uur aanwezig bent bij Het Klooster.
We vertrekken met de auto naar ‘t Hurkske.

Volgende week publiceren wij de agenda van deze
bijeenkomst, maar het staat in ieder geval vast, dat de
volgende onderwerpen aan bod komen:
-een terugblik op het belangrijke onderwerp van de
afgelopen jaren: “Geen omleiding N279 bij
Zijtaart”; deze terugblik wordt zowel door de
Dorpsraad als door de werkgroep verzorgd
-een vooruitblik op de komende plannen
“Ontsluitingsweg voor Doornhoek/De Dubbelen”
-stand van zaken toekomstige uitbreiding woongebied
Zijtaart.
-en nog een paar andere onderwerpen
De bijeenkomst begint om 20:00 uur in ons
dorpshuis.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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Sam’s Kledingactie
Sam’s Kledingactie en haar vrijwilligers zijn druk bezig
met de najaarsactie om kleding in te zamelen. Daarvoor zal
in Zijtaart de inzameling gehouden worden op woensdag

25 oktober.
U kunt uw oude kleding en schoenen op deze dag tot 13.00
uur brengen bij de bij u bekende adressen

Mevr. T.van Kasteren, Biezendijk 26
Mevr. J van Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18

Voor al uw friet en snacks!

Actie weekendsnack

“Om levens te redden, moeten we nu in actie komen”,
Macho € 1,80 p.st.
aldus Paul Borsboom, noodhulpexpert van Cordaid,
momenteel in Zuid Soedan. “Dat is lastig in afgelegen en
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
onrustige gebieden, maar door onze samenwerking met de
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
lokale hulporganisatie UNIDO (Universal Intervention and
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Development Organization) kunnen wij de ondervoede
Voor € 10,00
bevolking toch bereiken. Vanuit Juba sturen we
Deze actie valt buiten onze normale
hulpgoederen per vliegtuig naar Leer en Mayendit.
stempelkaartactie
UNIDO-medewerkers zorgen voor de verdere verspreiding.
Zo komt de hulp terecht bij de mensen, vooral kinderen en
Ook telefonische bestelling mogelijk.
vrouwen, die onze hulp het hardst nodig hebben.”
Pastoor Clercxstraat 53-55
Momenteel verstrekt Cordaid extra voedzaam eten,
Tel.: 363638
waterzuiveringstabletten, ORS en visgerei aan de 1.500
zwaarst getroffen mensen in Leer. Op zeer korte termijn
Patatterij open:
zullen we nog eens 6.000 mensen, van wie 4.800 kinderen,
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
in Mayendit van onder andere aanvullende voeding en
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
medicijnen voorzien. Honger dreigt voor 5,5 miljoenen
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
mensen Volgens de VN dreigen alleen al in de deelstaat
Unity 100.000 mensen om te komen van de honger. Het
aantal ondervoede mensen kan de komende maanden
oplopen tot 5,5 miljoen in heel Zuid-Soedan- ruim de helft
van de bevolking.
Alle informatie is terug te lezen www.samskledingactie.nl
Wil u de kleding en schoenen in gesloten plastic zakken
(tassen) bij bovenstaande adressen bezorgen woensdag 25
oktober 2017 voor 13.00 uur?
Mooie resultaten majorettenwedstrijd.
Bedankt voor u steun!
Zondag 15 oktober heeft de wedstrijd voor majoretten in
sporthal De Streepen te
Bibliotheekpunt Zijtaart
St. Oedenrode plaatsgevonden. Deze dag werd op verzoek
van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen wederom
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
door onze vereniging georganiseerd.
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
Het B-team deed voor de 1ste keer mee met hun nieuwe
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
show op muziek van de Lion King. Wat een mooie groep
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
meiden die stuk voor stuk straalden. Dat werd dan ook
beloond met 68,9 punten. Maar 1,1 punt te weinig voor
deelname aan de Brabantse Kampioenschappen en dus een
hele knappe prestatie.
Het A-team behaalden met hun show op muziek van Dotan
80,8 punten en daarmee plaatsten zij zich voor de Brabantse
Kampioenschappen die plaatsvinden op zaterdag 4
november a.s. in Waalwijk. We kunnen dus terugkijken op
een zeer geslaagde dag.
Nogmaals willen we alle vrijwilligers bedanken, die
meegeholpen hebben om de wedstrijddag weer goed te
laten verlopen.
Namens het bestuur van fanfare St. Cecilia.
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Agenda
Maandag 23 oktober 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 24 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 24 oktober 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 25 oktober 13.30 uur: Keezen
Donderdag 26 oktober 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 26 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 26 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 26 oktober 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 27 oktober 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 12 oktober:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
162 pnt.
Jo v.Boxmeer
125 pnt.
Rikken:
Pieta v.Riel
43 pnt.
Tiny v.Zutphen 28 pnt.
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Harrie v.Zutphen
Uitslagen van 16 oktober:
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
135 pnt.
Rikken:
Karel Bekkers
76 pnt.
Bert vissers
53 pnt.
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
- 42 pnt.
Loterij:
Marjo Vissers

KBO bridge.Vrijdag 13 oktober 2017
Lijn A:
1 Piet v. Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Jan Rijkers & Riek Rijkers
2 Bert Kanters 7 Diny Kanters
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
5 Cees v. Hout en Riet v. Hout
Lijn B:
1 Jos Peters & Maria Peters
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Henk v.d. Linden & Nellie Phillipsen
4 Ad Koevoets & Riet Koevoets
5 Mies v.d.Burgt & Joke v.d. Burgt

pagina 4

Biljartclub KBO Zijtaart

KBO

BRIDGEN uitslagen ZBC’01 week 41
Dinsdag 10 oktober 2017
Lijn A:
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3 Piet van Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Toon v. Schaijk en Marietje v. Schaijk
5 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
Lijn B:
1 Lilian & Rob Harbers
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Tonnie Rijkers & Jo Verhoeven
5 Ad Koevoets & Henk v.d. Linden

18 okt. 2017 – 25 okt. 2017

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 5-10-2017
Cor Coppens
23 13 - Jan Rijkers
15 10
Jan vd Oever
18 26 - Toon Nelissen 33 43
Ad vd Heijden
16 17 - Mies Gibbels
35 23
Chris v Helvoirt
18 19 - Andre Schepers 34 50
Frans v Leuken
44 25 - Cor v Zutphen 60 55
Wim vd Sanden
41 42 - Hans v Erp
69 50
Frans vd Broek
19 29 - Tonnie v Uden 32 27
Cor Coppens
23 19 - Rien Kemps
32 30
Tonn Verbruggen
24 22 - Toon vd Oever 29 23
Willy vd Berkmortel 25 36 - Toon Opsteen 29 26
Jan de Wit
26 36 - Wim Kremers 26 18
Willy Henst
24 18 - Rien v Tiel
29 19
Tonn Verbruggen
24 27 - Hans v Erp
69 60
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 12-10-201
Rien v Tiel
29 44 -Wim Kremers 26 35
Tonn Verbruggen
24 21 -Toon Cissen
58 83
Frans vd Broek
19 24 - Hans v Erp
69 80
Toon Nelissen
33 18 - Toon vd Oever 29 31
Jan Rijkers
15 6
- Jan vd Oever
18 19
Cor Coppens
23 34 - Cor v Zutphen 60 114
Andre Schepers
34 34 - Willy vd Berkmortel 25 25
Willy Henst
24 30 - Frans v Leuken 44 62
Ad vd Heijden
16 16 - Chris v Helvoirt 18 27
Wim Kremers
26 30 - Mies Gibbels
35 41
Jan de Wit
26 25 - Piet vd Hurk
35 52
Toon Opsteen
29 18 - Tonnie v Uden 32 44

61,11%
56,81%
55,62%
55,56%
55,38%
52,92%
52,50%
51,67%
51,67%
50,83%

66,67%
56,25%
56,25%
55,00%
52,92%
61,04%
55,61%
53,33%
51,88%
50,42%
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VOW Senioren 21 okt. 2017
16:30u
VOW Veteranen
VOW Senioren 22 okt. 2017
14:30u
VOW 1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondagtocht 22-oktober 9:00h Sluitingsrit
Zijtaart
25-oktober 9:00 uur
Afsluitingstocht
(woensdag) Oirschot Piet en Carla
50km
Ivm de herfstvakantie een beperkt programma
VOW Jeugd 21 oktober 2017
VOW JO19-1
herfsttoernooi VOW
VOW JO17-1
herfsttoernooi VOW
VOW JO15-1
herfsttoernooi VOW
VOW JO15-2
herfsttoernooi VOW
ST Boerdonk/Keldonk JO13-2G VOW JO13-1
Blauw Geel/JUMBO JO13-9M
VOW JO13-2M
ST Keldonk/Boerdonk JO11-2G VOW JO11-1
VOW JO11-2
vrij
VOW JO9-1M vrij
VOW JO8-1
vrij
Rhode JO7-2
VOW JO7-1
VOW MO17-1 herfsttoernooi VOW
VOW MO15-1 herfsttoernooi VOW
VOW JO15-1
St. Thomas More JO15 (Engels
schoolteam)
17:30u
VOW JO13-1
St. Thomas More JO13 (Engels
schoolteam)
17:30u
Schijndel/DE WIT JO13-4 VOW JO13-2M

13:30u
13:30u
13:30u
13:30u
11:30u
11:30u
10:15u
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SCMH
Avesteyn 1

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 14 oktober 2017
Heeswijk JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Avesteyn JO17-2
Sparta'25 JO15-2 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Gemert JO15-6
VOW JO13-1
vrij
VOW JO13-2M
vrij
WEC JO11-2G
VOW JO11-1
VOW JO11-2
ELI JO11-3G
VOW JO9-1M
vrij
VOW JO8-1
Rhode JO8-5
VOW JO7-1
vrij
NLC'03 MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
vrij
Vorstenbossche Boys MO11-1 VOW MO11-1

10:30u
13:30u VOW Senioren 14 okt 2017
13:30u VOW Veteranen

Vrij

VOW Senioren 15 okt 2017
VOW 1
WEC 1
VOW 2
Nooit Gedacht 4
19:00u VOW 3
Boskant 4
HVCH 15
VOW 4
DBS VR2
VOW VR1
VOW VR2

1-2
5-4
1-5
5-3
2-2
Vrij

0
5
3
4

6
1
0
5

1
1

6
3

15 0
4

1

0

11

LEUK GEVARIEERD AANBOD
TIJDENS DORPSKLETS 2017
Ter gelegenheid van de zesde “verjaardag” van onze
multifunctionele accommodatie werd op vrijdagavond 6
oktober Dorpsklets 2017 gehouden.
Het optreden van 6 tonpraters tijdens deze Dorpsklets heeft
ervoor gezorgd dat het publiek bij elk gastopreden de
lachspieren de vrije gang konden laten gaan. De
verrassende woordspelingen, allerlei andere grappige
opmerkingen en het contact met het publiek vormden de
basis voor een mooie kletsavond in ons Dorpshuis. Mede
dankzij de enthousiaste muzikale ondersteuning van De
Boemelaars, de vertrouwde kwaliteit van licht en geluid
door NLG-productions en door de inzet van een flink aantal
vrijwilligers is deze Dorpsklets een mooi succes geworden.
Een gezellige avond zoals door het bestuur was bedoeld. In
2018 wordt het
Dorpshuisevenement gehouden op vrijdag 20 oktober.
Bestuur Dorpshuis
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KBO Zijtaart vertoont natuurfilms
De komende filmmiddag 23
oktober staat in het teken van twee
adembenemende afleveringen van
de serie Life gemaakt door de BBC.
Naast spectaculaire, extreme en
ronduit ontroerende beelden wordt
Life gekenmerkt door een bevlogen manier van
vertellen die ervoor zorgt dat de kijker geen seconde
wil missen. Zelfs naar BBC-maatstaven is Life een
ware krachttour geworden. De makers reisden ruim
vier jaar lang alle continenten af om het beeldmateriaal
voor deze unieke producties te verzamelen. We
hebben gekozen voor de afleveringen:
Planten
Planten zijn de meest
agressieve, opportunistische
en egoistische organismen ter
wereld. Dat is pas echt goed te
zien met behulp van moderne
filmtechnieken. De film bevat unieke beelden van hoe
de Venus vliegenvanger zijn prooi uitzoekt en hoe
sommige planten hun zaden als kanonskogels
afschieten.
Primaten
De primaten of
opperdieren vormen een
orde van de zoogdieren,
waartoe alle halfapen en
apen worden gerekend.
De wetenschappelijke naam "Primates" betekent
"eersten". Primaten zijn buitengewoon intelligent.
Tijdens hun lange leven houden ze zich bezig met het
oplossen van problemen, communicatie,
het gebruiken van werktuigen en intieme
sociale interactie. Deze aflevering biedt
een nieuw en ongekend gedetailleerd
beeld van hun wereld, laat zien hoe
intelligentie en sociaal
gedrag zich kunnen
ontwikkelen en verklaart
waarom primaten zo
succesvol zijn
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 23 oktober 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

18 okt. 2017 – 25 okt. 2017
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TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Waalrese LTV - Dames Donderdag
Dames Vrijdag - TV de Korrel
EST Fellenoord - Dames Zaterdag

1-3
2-2
0-4

GLTV de Mast - Heren 50+
Heren Vrijdag - TC Topio

2-2
4-0

De Witte Raven 2 - Mix 1
Mix 2 - TV Maasdriel

2-0
0-2

NATUUR BIJ NACHT
zaterdag 21 oktober 19.30 uur – 22.00 uur
Op 21 oktober organiseert
natuurvereniging IVN Veghel een
avondexcursie in het bosgebied ‘t
Gerecht in Erp. Duisternis en stilte;
alle zintuigen worden ingezet!
Voelen, ruiken, bomen meten zonder
meetlint, ervaren wat dieren en
planten zoal doen als het licht minder wordt en misschien
dat in de stilte van de avond er nog dieren in de schemering
te zien zijn. Ook de spannende en onheilspellende verhalen
rondom ’t Gerecht worden verteld.
Vertrek vanaf het Stadhuisplein in Veghel om 19.30 uur;
start ter plekke rond 19.45 bij de slagboom voorbij Het
Gerecht, huisnr. 8, Erp. De excursie gaat altijd door
ongeacht het weer dus: stevige schoenen aan en misschien
wat warms om te drinken meenemen. Er zijn geen kosten
aan deelname verbonden.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of bij Monica Bouman,
tel (0413) 35 47 89
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DRIEBANDENKAMPIOENSCHAP
MEIERIJSTAD 2017
Sluitingsdatum inschrijving
vrijdag 10 november
Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre
zijn nu de driebanders aan de beurt.
Was het librekampioenschap, in verband met de supercup,
alleen voorbestemd voor de inwoners van de kern van
Veghel en de leden van biljartvereniging "Krijt Op Tijd",
zal het driebandenkampioenschap daarentegen
georganiseerd worden voor alle inwoners van Meierijstad
en de eigen leden van de vereniging. Van 1 tot en met 15
december a.s. zal het "Driebandenkampioenschap
Meierijstad 2017" gespeeld gaan worden in de zaal van
clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3.
Biljartvereniging Krijt Op Tijd organiseert al vele jaren met
succes het Veghels Kampioenschap libre en driebanden,
maar neemt nu, voor wat betreft het driebanden, de
uitdaging aan om dit voor geheel Meierijstad te
organiseren. Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit
de gemeente Meierijstad en leden van biljartvereniging
Krijt Op Tijd. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt
door de hoofdsponsor “Van Herwaarden interieurs”.
Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 10 november 2017. Er
wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse
klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke
kampioen te komen. Er kan worden ingeschreven via de
website: https://www.krijt-optijd.nl/toernooien/kampioenschap-driebandenmeierijstad.html . Ook zijn inschrijfformulieren
verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, tel.
(06) 105 853 10. Inleveradressen De Bunders 3 of
Vensestraat 13. Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van
Dongen, tel. (0413) 35 35 45.

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!

18 okt. 2017 – 25 okt. 2017
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Kienen K.V.B.
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

(slagerij: A. van Kessel)
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toverkrachten. Laura speelde ze allemaal voorbij en
schoot… Het was helemaal stil en toen jeeeej!!!: 1-2 ! In de
flat werd de champagne al uit de koelkast gehaald. Maar
Er waren eens 14 dorpse meiden die op bezoek gingen in de
toen, ten onrechte een penalty tegen, wat resulteerde in de
grote stad. Bij aankomst waren ze erg onder de indruk van
2-2. Na nog wat kansen te hebben gehad, wilde de bal er
de stadse ambiance. Er waren alleen kunstgrasvelden en een
echt niet meer in en eindigde dit sprookje met 2-2.
futuristische tribune. Naast het te bespelen veld stond zelfs
Na vandaag zijn wij allemaal wijzer geworden. Want zoals
een flat!!!
Jeroen al zei: Als je wint van iedereen die onder je staat
Tijdens de warming-up konden de meiden maar moeilijk
kom je vanzelf bovenaan. Wij spelen elke wedstrijd alsof
wennen aan deze stadse sferen. Daar kwam nog bij dat de
het onze laatste is en leven nog lang en gelukkig!
tegenstanders fysiek sterke en een beetje angstaanjagende
dames waren. De dorpse meiden zouden vandaag wel eens
een wijze les kunnen gaan leren. Naast alle dorpse meiden
en de stadse dames was er nog een mannelijke rol in dit
15 oktober 2017
sprookje. Hij ging gekleed in het blauw en hanteerde
VOW ongelukkig onderuit
fanatiek het fluitje. Tijdens de warming-up wilde hij al
graag gaan beginnen en blies om 10.25 uur al op zijn fluit.
De stadse dames bleken toen ook over een stadse mond te
beschikken. Dat was ook even wennen voor de dorpse
meiden. Om 10.30 uur begon dan toch de wedstrijd.
De wedstrijd begon wat moeizaam. Die werd geopend door
de stadse dames met een lange bal op rechts. Hier wist een
stadse dame wel raad mee en legde hem in het net: 1-0.
Vanuit de flat hoorden we: ‘kom op VOW!!’ Dit hielp,
want door een mooie corner van Britt, kopte de
tegenstander de bal in eigen doel: 1-1. Het spel kwam even
stil te liggen toen Carla struikelde over een
kunstgraskorreltje, vol moed stond ze weer op en ging
verder. Het rond tikken ging steeds beter. Na een mooie
actie van Amber ging de bal net naast het doel.
Rust.
Na een week van praten en goed trainen stond vandaag de
Na deze helft verdient de man in het blauw een nieuw
derby tegen WEC op het programma. Ondanks alle goede
fluitje, de tegenstander trapte onze Lau onderuit,
bedoelingen stond VOW de eerste minuten te 'slapen' en
fuuuuut!!!! Geeeeell!!! De stadse sfeer in dit sprookje werd was niet goed ingrijpen bij een ingooi van de tegenstander
helaas steeds grimmiger naarmate de wedstrijd duurde.
meteen voldoende voor een 0-1 achterstand. Hierna een
Hiervan werd Rachel het slachtoffer. Zo hard als ze kon
evenwichtige eerste helft waarin VOW zich na 15
kwam de tegenstander rennend achter haar aan. De grond
min. terug knokt in de wedstrijd. Goed doorzetten van
trilde en Laura schreeuwde nog ‘pas op!’ maar gelukkig
Sander Vos op de achterlijn geeft Pim van Riel de
hielden beide partijen het sportief. Een nieuwe kans, Laura mogelijkheid de 1-1 aan te tekenen. Dit leek ook de
rende met de bal helemaal naar rechts, iedereen dacht nog: ruststand te worden, maar een onderschepping van WEC
onze Laura, zo lukt het nooit. Maar de flat gaf Laura
betekende een vlijmscherpe counter en de 1-2 op. Zuur
voor VOW.
Na de rust moet trainer Jordy van
Boxtel noodgedwongen meteen
wisselen, want Stef van Stiphout is te
groggy om verder te spelen. Ook
'offert' hij Bert van Erp om meer
aanvallend te gaan voetballen. Dit
leverde VOW de hele tweede helft
een optisch overwicht op, maar helaas
weinig tot geen kansen. In de de
87'ste leek dan toch de verdiende 2-2
te vallen, maar Pim van Riel komt
een teenlengte te kort. Helaas dus
wederom 0 punten.
Volgende week de thuiswedstrijd
tegen Avesteijn. Daar MOET VOW
punten pakken om een
echte dramatische seizoenopening te
vermijden.
Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

Wedstrijd 15-10-2017 10.30 uur DBS VR2 –
VOW VR1

VOW - WEC 1-2 (1-2)
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Een muzikale theatervoorstelling

Toen Tjanne negen jaar was en Tjerk
n
acht, veranderde er langzaam iets binne
er
het gezin. Er werd steeds vaker én heftig
ruzie gemaakt! Het werd van kwaad tot
ad
erger. Vader en moeder zijn ten einde ra
en gaan hulp zoeken bij een mysterieuze
est
tovenaar. Deze tovenaar brouwt de me
pot.
vreemdsoortige drankjes in zijn grote kook

r
In zijn grote toverboek vindt de tovenaa
een recept voor een super krachtig drankje
waarvan je heel verdraagzaam wordt.
Voor dit drankje zijn alleen wel hele rare
rden
ingrediënten nodig. Tjanne en Tjerk wo
op pad gestuurd om deze ingrediënten te
verzamelen.
e
Zou het Tjanne en Tjerk lukken om all
ingrediënten te verzamelen?
t
Kan de tovenaar met de ingrediënten he
juiste drankje brouwen?
tussen
Stopt door het toverdrankje het geruzie
Tjanne en Tjerk?

Tjanne Krekel
Tjerk Krekel
moeder Krekel
vader Krekel
de verteller
……. mysterieuze tovenaar

Proms 4 Kids
Datum: Zondag 29 oktober 2017
Tijd:
14.30 uur
Prijs:
€ 6,00 (zitplaats)
Locatie: Dorpshuis Het Klooster, Zijtaart

Onze gouden sponsoren:
O

Kaartverkoop:
K
aartverkoo Café-Zaal Kleijngeld en Dorpshuis Het Klooster of via info@sintceciliazijtaart.nl

WWW.SINTCECILIAZIJTAART.NL

Toneelspelers:
Milou van Asseldonk
Stan van Hoof
Lieseth van der Linden
Jeroen Schepers
Jan Buil

FANFARE SINT CECILIA ZIJTAART

Lang geleden leefde er op Zondveld de
twee
familie Krekel. Vader, moeder en hun
het
kinderen Tjanne en Tjerk, vormden in
begin echt een harmonieus gezin, er werd
namelijk nóóit ruzie gemaakt.
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