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Wonen in Zijtaart, de toekomst.

12 sept. – 19 sept. 2018

Vóór de vakantie heeft de werkgroep Wonen van de dorpsraad een enquête gehouden. De
uitslagen hiervan zijn nu bekend. Allereerst willen we iedereen bedanken die heeft
deelgenomen aan deze enquête. Het aantal inzendingen was dan ook boven verwachting.
Uit de inzendingen bleek dat er zowel jongeren als ouderen ‘op Zijtaart’ willen blijven
wonen, zoals wij dat zeggen. Bovendien zijn er mensen die buiten Zijtaart zijn gaan wonen
en terug willen komen. Ook dat is een grote groep. Verder toont het onderzoek veel verschil
in hóe men wil wonen; kopen, huren of zelf bouwen.
Met het nieuwe bestemmingsplan `-Zijtaart Zuid-` in het vooruitzicht willen wij samen met
de gemeente Meierijstad hieraan een goede invulling geven. Het aanbod van woningen dat
er gebouwd mag en gaat worden zal moeten worden afgestemd met de vraag. Om hierin
nog beter inzicht te krijgen komt gemeente Meierijstad naar Zijtaart om te praten met de
bewoners die op het nieuwe plan willen komen wonen.
De bijeenkomst op 26 september begint om 19:30 uur in het dorpshuis. Verderop vindt u
nog een uitnodiging.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 september 10.30 uur (feest van onze Patroonheilige Lambertus)
Pater W.Holterman (Gem. Koor)
Wij gedenken: Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian: Overl. ouders Jan en
Oda van den Hurk- van Genugten en overl. familieleden: Martien van Zutphen (vanw.
verjaardag): Overl. ouders Kanters- de Koning en overl. familie.0
Gedoopt: Roos: dochter van René van Zutphen en Nicole Verkuijlen
Afgelopen dinsdag 11 september is Mientje van den Tillaart- van de Ven, in de leeftijd van
84 jaar overleden. De Avondwake is a.s zondag 16 september om 19.00 uur en de plechtige
Uitvaart vindt a.s. maandag 17 september om 10.30 uur plaats, waarna zij hier op onze
Parochiebegraafplaats zal worden begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
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

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 50
inleveren uiterlijk
17 sept. voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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De avond is bedoeld voor iedereen die (mogelijk) op de
kortere termijn, - tussen de 2 en 5 jaar - in Zijtaart wil
bouwen, of anderszins naar, of binnen Zijtaart wil
verhuizen. Dit kan zoals gezegd op verschillende
manieren, deze worden op de bijeenkomst besproken met
de aanwezige belangstellenden.
Wij willen iedereen die de enquête heeft ingevuld
uitdrukkelijk vragen om op deze avond te komen. Op deze
avond krijg je dus de gelegenheid om mee te denken over
de invulling van het plan.
Ook als u de enquête niet heeft ingevuld maar wel
belangstelling hebt om op het nieuwe plan te komen wonen
bent u van harte welkom.
De avond wordt georganiseerd en gecoördineerd door
gemeente Meierijstad, in samenwerking met de dorpsraad
en werkgroep Wonen.
Wij vragen u wel om zich aan te melden voor deze avond,
- zie daarvoor de uitnodiging -. Dit om alles in goede
banen te kunnen leiden.
Werkgroep Wonen in Zijtaart,
De dorpsraad.

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: 06-15276074.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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BZB EN SINT-CECILIA
Zaterdag 22 september a.s.
Een bijzondere muziekavond in ons dorpshuis!
Het kan nog: er zijn nog toegangskaartjes voor
staanplaatsen en zitplaatsen beschikbaar.
Te verkrijgen in het dorpshuis of te bestellen bij de
beheerder

Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij
SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de
woensdag van deze maand, 19 september. Vanaf
17.30 uur staat ervoor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door
samen te eten en tegelijk van alles
te bespreken 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 19 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. We heten u
graag welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 19
september kunt u zich telefonisch aanmelden tot
uiterlijk vrijdag 14 september om 12.00 uur bij Rieky
v.d. Heijden; tel: 0413-362254 of tel. 06 10255782 of
bij Annie Pennings; tel: 06 42350489.
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INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Vanaf maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9
november organiseren de biljartverenigingen De Zwijntjes
en Poedelpret voor de 33e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle
inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen als ook de
leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen
oud inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners
van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar
hebben meegedaan en zij die in de jaren 2013 t/m 2017
minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan
is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te
gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans
ook krijgen.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer
proberen een kampioenschap te houden. Het minimaal
aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende
deelnemertjes hebben zullen zij op zaterdagmiddag 3
november de strijd met elkaar aanbinden.
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
t/m donderdag 4 oktober a.s. bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 29 oktober
t/m maandag 5 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
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.

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

Macho € 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

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
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AGENDA
Maandag 17 september 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 17 september 13.30 uur Fietsen
Maandag 17 september 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 18 september 9.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 18 september 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 18 september 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 18 september 14.00 uur Line dansen
Woensdag 19 september 13.30 uur Kienen
Donderdag 20 september 9.00 uur Wandelen
Donderdag 20 september 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 20 september 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 20 september 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 21 september 13.30 uur Bridgen

Bridgen:
Uitslagen van 4 september:
A-lijn:
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
Cees & Riet v.Hout
Toon & Marietje v.Schaijk
Cor v.d.Berg & Cor Mollen
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
B-lijn:
Anneke Jans & Maria Pepers
Chris & Christien v.Helvoirt
Ad Koevoets & Fien Rooijakkers
Albert & Petra v.d.Hurk
Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert
Harrie v.d.Acker & Piet v.d.Hurk
Uitslagen 7 september:
A-lijn:
Cees & Riet v.Hout
Ad & Riet Koevoets
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
Chris & Christien v.Helvoirt
Bert & Diny Kanters
B-lijn:
Ad & Nellie Vervoort
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Harrie & Jana v.d.Acker
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
Mies & Joke v.d.Burgt
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SPORTAGENDA

KBO

KAARTEN
Uitslagen van 6 september:
Jokeren: Mien Raaijmakers
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken: Anneke v.d.Braak
Willy v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
Loterij: Henk v.d.Ven

12 sept. 2018 – 19 sept. 2018

201 pnt.
135 pnt.
21 pnt.
125 pnt.
79 pnt.
-89 pnt.

67,25 %
61,08 %
58,50 %
56,67 %
56,25 %
54,67 %
51,17 %
64,06 %
61,46 %
56,67 %
56,25 %
54,17 %
51,04 %

68,33 %
57,92 %
51,67 %
51,67 %
50,83 %
50,42 %
60,63 %
56,25 %
54,69 %
52,08 %
51,04 %
50,63 %
50,52 %

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 16 september, De Peel, pauze
in Griendsveen ‘De Morgenstond’, 89 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 19 september, Kempentocht, pauze
in Knegsel ‘Dinee Café’, 84 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Senioren 15-9-2018
15:30u Avanti
18.00u VOW 1
VOW Senioren 16-9-2018
11:30u VOW 2
11:00u VOW 3
11:00u SVC 2000 VR1
10:30u Nooit Gedacht VR4

Veteranen VOW
RKPVV 1
Blauw Geel'38/JUMBO 4
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Senioren 8-9 sept 2018
VOW Veteranen
Veteranen Boekel Sport
Boekel Sport 1
VOW 1
VOW 2
Heeswijk 3
VOW 3
RKVV Keldonk 3
VOW VR2
Bruheze VR2

2-2
1-0
1-3
2-2
3-0
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V.O.W. Jeugd 15 september 2018
Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Heeswijk JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VOW JO15-1
VOW JO13-1
Schijndel/DE WIT JO13-2G
Margriet JO13-6M VOW JO13-2M
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-4 VOW JO12-1
VOW JO10-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-8
Mariahout JO9-1G
VOW JO9-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4
VOW JO8-1
VOW JO7-1
trainen
Schijndel/DE WIT MO17-1 VOW MO17-1
Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 VOW MO15-1
Avanti'31 MO11-1 VOW MO11-1

12 sept. 2018 – 19 sept. 2018
15:00u
14:30u
13:00u
11:30u
11:30u
11:30u
10:30u
10:00u
10:15u
10:30u
13:15u
11:45u
9:30u
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halve finale ging tussen Cor Coppens (28 car) en Ad vd
Ven, die 35 car. moest maken. De partij ging tot het einde
toe gelijk op en na de laatste beurt had Cor 26 caramboles
gemaakt en Ad 32 car. Op basis van gescoord percentage
ging Cor Coppens door naar de eindstrijd. Onder grote
publieke belangstelling werd vervolgens de finale gespeeld
tussen Martien van Eert (22 car.) en Cor Coppens (28 car.).
Tot de 10e beurt ging de partij helemaal gelijk op, maar
daarna liet Cor er geen twijfel over bestaan wie deze partij
zou gaan winnen. Met 2 series van 5 kwam hij tot een
totaal van 30 caramboles terwijl Martien bleef steken op 18
caramboles.
Met deze overwinning mocht Cor zich de nieuwe
kampioen van het KBO-toernooi noemen.

het actuele programma is altijd te vinden op de VOW site:
http://vow.nl/jeugd_programma

KBO Toernooi 2018
Woensdag 5 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 28
spelers, welke ingedeeld werden in 7 poules van 4 spelers.
De voorrondepartijen zijn vanaf maandag 27 augustus in 1
week afgewerkt en tot grote tevredenheid van de
wedstrijdleiding zijn er maar enkele wedstrijden verzet
hoeven te worden. Van elke poule gingen de nummers 1 en
2 door naar de tussenronde. Maandag 3 september werd
deze gespeeld en bij sommige spelers begon de spanning al
toe te nemen. Na het spelen van de kwartfinales op
woensdagmiddag 5 september waren nog 4 spelers over
met kans op de titel en op weg naar de halve finales:
Martien v Eert, Cor Coppens, Cor vd Aa en Ad vd Ven.
In de 1e halve finale moest Martien van Eert het opnemen
tegen Cor vd Aa. Door afwezigheid van laatstgenoemde
werd deze partij echter niet gespeeld waardoor Martien van
Eert rechtstreeks geplaatst was voor de finale. De andere

Cor, van harte gefeliciteerd met het behaalde
kampioenschap!
Ook Martien van Eert kan terug kijken op een goed
gespeeld toernooi en proficiat gewenst met de 2e plaats.
Ook een mooi resultaat.
Vervolgens werden door Toon en Cor de bekers
overhandigd en tot slot sprak de wedstrijdleider zijn
waardering uit voor de grote publieke belangstelling en
bedankte hij de tellers en schrijvers 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 4e
jaargang van een geslaagd
toernooi afgesloten.
Namens de toernooileiding,
Cor van Zutphen en Toon Cissen

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.
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Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar die zin hebben om te
gaan voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 26
september 2018 deelnemen aan 3 gratis proeftrainingen.
Graag vóór de start van de trainingen aanmelden (naam en
geboortedatum) bij (voorkeur via de e-mail):
Henriëtte Swinkels, tel. (0413) 47 95 99, e-mail:
jeugdbestuur@vow.nl of henrietteswinkels@gmail.com
De proeftrainingen zijn op woensdagavond 26 september,
3 en 10 oktober 2018 van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met
Henriëtte Swinkels.
Graag tot ziens bij de
trainingen van VOW!
Sportieve groeten namens
VOW Voetbalzaken
Adres:
Sportpark De Vonders,
De Bresser 27-29, 5465 PW Zijtaart

Clubkampioenschappen Dubbel 2018
Op zondag 9 september 2018
was de finaledag van
clubkampioenschappen op het
tennispark van TV Zijtaart.
Bij ongeveer de helft van de
finalepartijen moest er een
beslissende derde set gespeeld
worden. Het was dus bij
verschillende wedstrijden erg
spannend. Hieronder een overzicht van de winnaars:
Heren Dubbel 6: Martijn vd Rijt en Stef van Stiphout
Heren Dubbel 7: Adri Schepers en Wilco van Tiel
Heren Dubbel 8/9: Johan van Berkel en Rob Segeren
Heren Dubbel 45+: Adri Hendriks en Gerard van Zutphen
Dames Dubbel 5/6: Anouska vd Heijden en Jolanda van
Zutphen
Dames Dubbel 7: Karin vd Heijden en Evelien vd Ven
Dames Dubbel 8/9: Jilly vd Boogaard en Jonneke Vissers
Dames Dubbel 45+: Manuela Elissen en Astrid Verbakel
Alle winnaars mogen zich aan het einde van het jaar meten
met alle andere clubkampioenen van de verschillende clubs
in Meierijstad tijdens de Meierijstadkampioenschappen
2018. Wij wensen hen natuurlijk alvast veel succes!

Marieke van der Burgt heeft samen met haar
Duitse herder Nessy op 8 sept j.l deelgenomen
aan de Nederlandse kampioenschappen
KNPV speurhond te Eindhoven. Samen
behaalden ze een prachtig resultaat, de 4e plaats.
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Buurtcompetitie Keezen in Zijtaart!
Seizoen 2018/2019
Het komt weer op gang: op vrijdag
5 oktober gaat het 7e seizoen van
start van de leuke Zijtaartse
buurtkeezen competitie. De
competitie wordt - in principe steeds gespeeld op de 1ste
vrijdagavond van de maand. Einde van de competitie: april
2019.
Het spel:
Het Keezenspel is een gezelschapsspel. Enigszins lijkend
op het oude “Mens erger je niet!”. Het wordt gespeeld door
2 teams van 2 personen. Bij Keezen speel je steeds het spel
samen mét je partner. Dat is dus een echte uitdaging: veel
moeilijker dan gedacht wordt! Toch is het spel snel
geleerd. Het leren van de vele tactische mogelijkheden
duurt wat langer.
Meedoen?
De opzet is eenvoudig: Het team (2 personen) gaat het spel
“Keezen” spelen en kiest een teamnaam. Liefst gebonden
aan een buurtschap/straat (een andere naam mag ook). Het
team hoeft niet steeds uit dezelfde personen te bestaan: wel
is het nodig dat één van de twee woonachtig is of was in
Zijtaart. Een invaller(ster) mag altijd ingezet worden.
Maximaal 48 teams:
Om organisatorische redenen is het niet mogelijk dat meer
dan 48 teams zich inschrijven. “Zes!” moet deze grens wel
stellen. Immers, in de loop van de tijd zijn almaar meer
teams gaan deelnemen. Dat is heel mooi, maar de
capaciteit van zaal en organisatie is nu eenmaal beperkt.
Aanmelden:

12 sept. 2018 – 19 sept. 2018
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De aanmeldingstermijn is vanaf nu geopend. Het team
meldt zich aan via het mailadres: zeszijtaart@gmail.com
of bij Twan van de Meerakker. Kosten per team: € 12,00
per seizoen. Wil het team op de speellijst voorkomen, dan
liefst zo snel mogelijk aanmelden!
Speeldata op vrijdagavond in 2018: 5 oktober, 2 november,
7 december.
In 2019 op: 4 januari, 1 februari, 8 maart, 5 april.
Op vrijdag 12 april 2019: ZES! Zijtaarts Keezen
kampioenschap.
Wij wensen alle deelnemers fijne en gezellige
speelavonden!
“Zes!” werkgroep van de EGZ. Evenementen Groep
Zijtaart

VBZIJTAART

Kienen
Datum: dinsdag 25 sept.
Plaats: Zaal
Aanvang:
Zaal open:

Kleijngeld

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 een buur of
familielid mee
We kienen voor vlees prijzen

(slagerij: A. van Kessel)
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Beste mede dorpsbewoners,
Bij deze willen wij jullie laten weten dat wij
a.s. zaterdagavond 15 september vieren dat
wij 25 jaar getrouwd zijn..
We willen dit in onze achtertuin gaan vieren
en beseffen hierbij goed dat dit voor jullie
voor de nodige geluidsoverlast kan gaan
zorgen.
Bij deze willen wij jullie alvast danken voor
jullie medewerking en begrip in deze en
hopen dat jullie er niet te veel last van zullen
hebben.
Met vriendelijke groet,
Francis en Wiljan van Hoof

Ben jij een echte veroveraar?

Doe dan mee met levend RISK.
Traditioneel opent Jong Nederland het
clubseizoen met het jaarlijkse
dorpsspel, wat dit jaar zal plaats
vinden op vrijdag 21 september.
Durf jij de strijd aan te gaan om zoveel mogelijk landen te
veroveren van je tegenspelers?
Samen met jouw vrienden en vriendinnen vorm je een
groep waarmee je allerlei verschillende opdrachten uit gaat
voeren. Deze opdrachten leveren jouw groep landen op en
het doel is natuurlijk om zo veel mogelijk landen in je
bezit te krijgen. Aan het eind van de avond zal er op het
dorpsplein een finale gespeeld worden. In deze finale kun
je als groep een andere groep uitdagen om te strijden om
elkaars land. Wie aan het eind van de avond de meeste
landen veroverd heeft, is de grote winnaar van het spel.
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen meedoen, dus neem
vooral al je vrienden en vriendinnen mee! Om 18.45 uur
verzamelen we bij de blokhut van Jomg Nederland. We
eindigen rond 21.00 uur.
Deze activiteit is gratis. Groetjes,
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“Dat maken papa en ik wel uit!”…..
Jongeren in een samengesteld gezin laten soms de
stiefouder duidelijk blijken dat zij NIKS te zeggen hebben
over hen. Uiteraard zijn ze loyaal aan hun eigen ouders en
als stiefmoeder met een verstandig en goedbedoeld advies
komt, wordt zij door stiefdochter gedecideerd op haar
plaats gezet: dat maken papa en ik wel uit! Het vergt van
de betreffende stief-/bonusmoeder veel wijsheid hoe hierop
te reageren. De eerste gedachte is immers: verdorie
snotneus, ik probeer je een goed advies te geven en jij
schuift mij zo maar aan de kant…. Je voelt je een
indringer, een bemoeizuchtig kreng. Maar je wilde alleen
maar een goed advies geven, iets waardoor ze optimaal van
het moment met haar vader kan genieten. Inderdaad, goede
bedoelingen worden als bemoeizucht afgedaan als je
stiefouder bent.
Of de puber die binnenkomt en nadrukkelijk de eigen
ouder groet, maar niet de stiefouder. Nou, dan voelt je kind
niet bepaald als een “bonus”. Je wilt tenslotte gezien en
gehoord worden, net als ieder ander.
Hoe kun je daarop reageren:
- Boos worden/beledigd reageren heeft weinig nut.
- Niets zeggen en later tegen je partner mopperen?
Het geven van een reactie is belangrijk, maar welke reactie
je geeft hangt van diverse factoren af: in welk stadium
zitten jullie? Kent het kind jou al langer dan vandaag? Mag
het kind jou graag? Is het gewoon pesterig gedrag omdat ie
toevallig boos is? Doet hij/zij dat steeds? Wat zit er achter
het gedrag? Uiteraard moet je partner jou steunen maar het
hoeft niet altijd zo zwaar gemaakt te worden. Humor kan
heel goed werken, maar soms is een serieus gesprek
hierover beter.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Vlooienmarkt Uden
Om de clubkas te spekken van de
Reddingsbrigade Uden zal er een gigantisch
grote buitenVLOOIENMARKT georganiseerd worden op
zondag 16 september.
Het evenement wordt georganiseerd in een mega
groot park: Het Sportpark aan de Parklaan,
5404 NH 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 beveiligingswerkzaamheden 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
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oefenmateriaal. Daarmee 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 planklengte
ligt gevuld met leuke spullen !!
Zo zal er van alles te vinden zijn: speelgoed, aardewerk,
dvd’s, audio-apparatuur, fietsen, kleding, gereedschappen,
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.
Openingstijd van 10.00 uur tot 17.00 uur en de entree
bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben
gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.
Dus maak er een gezellige dag van op zondag 16
september .a.s. en kom lekker snuffelen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met (0161) 45 62 91.

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.

Binnen pinnen in het Dorpshuis
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
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Mgr. dr. G.J.N. de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
September 2018

TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN
Broeders en zusters,
De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in
het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel
misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En
op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede
paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben
gereageerd op signalen van misbruik. Alles bijeen
veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet.
Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het
verleden heb gesproken, hebben met mij contact
opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws
opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de
parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.
Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente
verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze heb- ben
misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig
beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij
God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart
van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat
vormt een reden tot diepe schaamte.
In Nederland kwam in 2010 het misbruik van
minderjarigen aan het licht. De Nederlandse
bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om
recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij
hebben zich tot het uiterste ingespannen en zullen dat
blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.
Alle aanbevelingen van de commissie Deetman , die
onderzoek deed naar het seksueel misbruik van
minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een
groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers
erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat
nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is
blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste
overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger
plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen
en jongeren.
In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid
met de Kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om
juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de
Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan
niemand worden gemist.
Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies
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vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons
moed en hoop kunnen geven. Ik denk aan het samen
vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus
Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein
van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste
plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en
ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik
denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en
eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en
het behoud van Gods schepping.
De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen
bisdom van 's-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als
velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.
Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en
zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk
hebben, nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte
aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven.
Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal
werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.
Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze
vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld
van vandaag.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch, tel. 073 523 20 20
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Vredesweek
Van 15 t/m 23 september is het weer de Vredesweek.
Hieraan willen we als MOV-werkgroep weer
aandacht geven door het inzamelen van oude
gereedschappen.
Het gaat hierbij om handgereedschappen als elektrisch
gereedschap ( boren enz.) , hamers,
schroevendraaiers, tangen , troffels maar ook om
mobieltjes, goede brillen, rollators, fietsen, klein landen tuinbouwgereedschap en naaimachines. Veel van
deze voorwerpen kunnen weer prachtig worden
opgeknapt, zodat zij weer als nieuw een tijd mee
kunnen. In de Solidariteitswerkplaats in Uden worden
per beroepssoort ook mooie gereedschapskisten
gemaakt en met vakgerichte gereedschappen gevuld.
Via de Stichting Vraag en Aanbod worden de
opgeknapte spullen wereldwijd afgezet bij groepen
die kansarm zijn en met de materialen een bestaan
kunnen opbouwen. Zo hebben het Cas Ghana project
van Jos van Dinther, de Stichting Venti Venti van de
overleden Witte Pater Harry van de Ven uit Zijtaart en
het Vluchtelingen werk in Veghel al via de Stichting
Vraag en Aanbod materialen mogen ontvangen.
In deze week (15 t/m 22 september) kunnen de
spullen ingeleverd worden bij
Autocentrum M. vd Heijden.
Grote materialen zoals fietsen, rollators en wellicht
naaimachines kunnen apart aangemeld worden,
telefonisch (de werkplaats: 0413-266335, Mathieu
van Dijk van de Solidariteitswerkplaats 06-50448891
of Gerard Brouwer 06-27610387) of via een briefje in
een enveloppe in de krat. Zij zullen dan door de
Solidariteitswerkplaats na telefonisch contact op het
aangegeven adres worden opgehaald.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Luistercafé over Eric Clapton
In zaal De Apotheek in CHV Noordkade in Veghel start
vrijdag 14 september weer een nieuw seizoen van
Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staat zangergitarist Eric Clapton. Het Luistercafé is een initiatief van
Bibliotheek Meierijstad in samenwerking met Cultuur
Haven Veghel.
De muziek op de avond wordt verzorgd door Storing! Deze
band uit Eindhoven speelt nummers uit het uitgebreide
repertoire van Clapton. Een gesprek is er met Willie
Minkels. Hij is verzamelaar van alles wat met Clapton te
maken heeft.
Eric Clapton (1945) wordt gezien als een van de grootste
artiesten ter wereld. In de jaren zestig en zeventig had hij
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veel succes met met toonaangevende bands als The
Yardbirds, Cream en Derek & the Domino's en ook later
als soloartiest was hij erg invloedrijk. Bekende nummers
van Clapton (bijnaam Slowhand) zijn 'I Shot The Sheriff',
'Forever Man', 'Wonderful Tonight' en 'Tears In Heaven.'
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur. De entree is
gratis. Het volgende Luistercafé is op vrijdag 5 oktober.
Centraal staat dan Thé Lau (The Scene).

ERFGOED VAN EERDE, MARIAHEIDE,
ZIJTAART EN VEGHEL CENTRAAL IN
EERSTE HISTORISCHE CAFÉ VEGHEL
Aandacht voor erfgoed
Een eigen regiocanon,
attentietegels,
monumentenschildjes en een gigantisch boekwerk met de
Reconstructie van Veghel. Sinds enkele jaren kent de
aandacht voor het Veghels erfgoed een ongekende vlucht.
“De belangstelling voor erfgoed in het Veghelse is groot.
We kunnen als heemkunde het aantal aanvragen voor
lezingen, onderzoek of deelname aan projecten amper
bolwerken” aldus Rolf Vonk. “Het onderzoek van Martien
Asseldonk uit Zijtaart naar de oorsprong van Veghel
werkte als een katalysator. Steeds meer partijen in Veghel
en kerkdorpen zetten samen de schouders onder het
zichtbaar maken van hun erfgoed. Een fantastische
ontwikkeling”. Samen met Bibliotheek Veghel ontvouwt
Vehchele plannen om de uitgebreide historische collecties
in het Oude Raadhuis toegankelijk te maken.
Historisch Café
Om tegemoet te komen aan vragen uit het publiek
organiseren heemkundekring Vehchele en Bibliotheek
Meierijstad op 18 september in het Thuispunt het eerste
Historische Café van Veghel. Het café richt zich op de
geschiedenis en het erfgoed van Eerde, Mariaheide, Veghel
en Zijtaart. “De sfeer is gemoedelijk, de entree gratis.
Iedereen die wil bijdragen, is welkom.”
Thema Bevrijding
Het eerste Historische Café staat in het teken van 74 jaar
bevrijding. Gerard van Asseldonk en Wilma van de Laar
van het Hei’s Archief trappen samen met Hans van Hoof af
met een verhaal over de bevrijding van Mariaheide. Met
hun diepgravend onderzoek ontwikkelden zij grote
expertise over de Heise oorlogsjaren. Daarna is er ruimte
om aan de hand van foto- en archiefmateriaal in gesprek te
gaan over de bevrijding van Veghel en kerkdorpen in
september 1944. Wat weet u nog van deze periode? U kunt
uw persoonlijke verhalen over de bevrijding laten
optekenen door de heemkundekring, maar ook terecht met
specifieke vragen.
Historisch Café Veghel. Elke derde dinsdag van de maand
19.00u – 21.00u in het Thuispunt, Markt 1 te Veghel.
Ideeën of tips? Neem gerust contact op met Bibliotheek
Veghel of Heemkundekring Vehchele.
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BIJEENKOMST WONINGBEHOEFTE ZIJTAART
Bent u / ben jij op zoek naar een (andere) woning in Zijtaart?
Dan is deze avond voor jou!
Onlangs heeft de Werkgroep
Woningbouw Zijtaart namens de
dorpsraad een enquête gehouden naar de
woonbehoefte in Zijtaart.
Met de onderzoeksresultaten in beeld,
gaan Gemeente Meierijstad en de
dorpsraad met u / jou in gesprek over de
concrete woningbehoefte in Zijtaart.
Het is dus van groot belang als u/jij (nu of in de
toekomst) plannen hebt om naar of binnen Zijtaart te verhuizen om hierbij aanwezig te zijn.
Oók als je de enquête gemist zou hebben stellen we belang in je aanwezigheid!
We gaan het die avond hebben over uw / jouw woonwens naar type woning, prijsklasse (huur, koop) en de
termijn waarbinnen u / jij wilt verhuizen.
(Voor alle duidelijkheid: we gaan het die avond niet hebben over individuele woningbouwplannen.)
Wij willen die avond in gesprek gaan met mensen die een verhuiswens hebben. In groepen van maximaal
10 personen gaan we, onder leiding van een medewerker van de gemeente en met iemand van de
dorpsraad, die verhuiswensen zo concreet mogelijk maken.
Om de avond goed voor te bereiden is het nodig om u/je vooraf aan te melden. Dat kan
• via mail naar dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl o.v.v. “deelname Woningbehoefte”,
• of via de website van de dorpsraad, www.dorpsraadzijtaart.nl
• of door onderstaand strookje bij een van de dorpsraadleden in te leveren.

WOENSDAG 26 september 2018, 20.00 UUR
In dorpshuis het Klooster inloop vanaf 19.30 uur.
( ) JA. Ik kom 26 september met 1/2/… personen naar de avond Woningbehoefte Zijtaart.
( ) Nee, ik kan niet en zal voor 26 september via dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl per mail mijn
wensen kenbaar maken.
Naam:
Email:
Ik ben

starter / doorstromer / senior

en op zoek naar

huur / koop / bouwperceel .

