Jumbo Muziek Festival 3 en 4 november
In samenwerking met Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart organiseert de vereniging van
muziekgezelschappen kring Veghel het Jumbo Muziekfestival in Het Dorpshuis in Zijtaart.
Zonder de sponsoring (sinds jaren) door Jumbo Foodmarkten zou dit muziekfestival niet
kunnen worden georganiseerd
Twee dagen staat het Dorpshuis in het teken van muziek. Elke vereniging wordt op eigen
niveau beoordeeld door een professionele jury. De hoogst scorende vereniging ontvangt de
felbegeerde Albert van Zutphen wisseltrofee, die wordt uitgereikt door Ria van Zutphen.
Zaterdag 3 november is de dag van het slagwerk. Vanaf 11.15 uur treden in volgorde voor u
op: Muziekvereniging Meijerijstad, Notenkrakers Vorstenbosch, Eendracht maakt Macht
Boekel, St. Willibrord Heeswijk, Harmonie Servaes Dinther, OBK Erp, St. Caecilia
Lieshout.
Het optreden van de Slagwerkgroep Sint Cecilia Zijtaart vangt aan om 17.15 uur.
Zondag 4 november is de dag voor harmonie- en fanfareorkesten. Vanaf 11.15 uur treden in
volgorde voor u op: Harmonie St. Cecilia Schijndel, Fanfare St. Willibrord Heeswijk,
Harmonie Servaes Dinther, Harmonie OBK Erp, Harmonie Frisselstein Veghel, Harmonie
St. Caecilia Lieshout, Harmonie St. Caecilia Volkel, Muziekvereniging Meierijstad
(Eerde/Nijnsel).
Het optreden van het Fanfareorkest St. Cecilia Zijtaart vangt aan om 17.05 uur.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het Gemengd Koor
Tijdens deze viering worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar persoonlijk
herdacht.
Zondag: 4 november 10.30 uur Diaken van der Zanden (Vivace)
Wij gedenken: Overl.ouders van Zutphen-van Asseldonk en overl.familie; Hans van Zoggel
(nms.de vrienden en vriendinnen); Christ Rooijakkers; Antoon en Nolda Pepers-van den
Tillaart; Ouders Pepers-van Lankvelt en overl.familie; Arie Opheij; Karel en Anna
Bekkers-Bekkers en dochter Marian; Henk en Marietje van der Linden-van Schaijk (nms.de
Kath.Bond van Ouderen); Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden, zoon Hans en
dochter Marion; Jaargetijde Johan en Doortje van Nunen-Brugmans; Overl.ouders Graard
en Jans van Eert-Zomers, dochter Tonny, schoonzoon Wim en schoondochter Marnita;
Harrie van Nunen (vanw.verjaardag); Mientje van den Tillaart-van de Ven (nms.
Broederschap Hakendover).
Gedoopt: Kaij: zoon van Mark en Ingrid van de Ven-Jansen
Mededeling: De kerkdeurcollecte voor Wereldmissiezondag
heeft € 76,90 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank
De MOV-werkgroep

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
Wijkagent Zijtaart
Brandweer direct
Ambulance direct

0900-8844
0900-8844
073-61.23.123
0412-63.15.15
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De prijsuitreiking op zaterdag is 18.30 uur en op zondag
19.55 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen
luisteren naar dit muzikale evenement.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van
www.muziekkringveghel.nl
Namens het bestuur
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

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.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen,
en in het bijzonder voetbalvereniging V.O.W.,
oprecht bedanken voor
alle blijken van steun en medeleven
na het overlijden van
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Missionering, de kerk van vandaag
In het weekend van 11 november wordt er in onze
Parochiekerk in Zijtaart aandacht gevraagd voor de vele
vrouwen en mannen die over de gehele wereld actief zijn
om de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen. In
de overige geloofsgemeenschappen zal dit plaatsvinden op:
Zaterdag 3 nov om 19:00 uur in Eerde
Zondag 4 nov om 9:00 uur in Keldonk en 10:30u in
Mariaheide
Zondag 11 nov om 10:30 uur in Zijtaart
Zondag 25 nov om 9:30 uur in Boerdonk en 11:00u in Erp
Zondag 2 dec. om 10:00u in H.Hart
Zondag 15 dec. om 10:00u in Erp
We zien het dagelijks om ons heen dat er steeds minder
mensen zijn die de kerk dragen. Er is een groot priester
tekort, niet alleen in Nederland maar in veel Europese
landen. De Nederlandse kerkprovincie doet steeds vaker
een beroep op landen waar nog veel priesters zijn. Echter
dat is niet zo eenvoudig; deze mensen moeten goed zijn
voorbereid op hun nieuwe taak in een heel ander land. Ook
de priesteropleiding kost veel geld en de meeste gezinnen
waar de jongens uit komen, hebben weinig geld. Zo ook in
mijn land India waar veel mensen in armoede leven.
Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd voor dit
doel: de priesteropleiding van mijn congregatie Herauten
van het Goede Nieuws. Help ons om dit doel te bereiken.
Heeft u vragen, dan wil ik u zeker van dienst zijn:
(pater.issag@kpnmail.nl) tel. 06 - 236 332 86.
U kunt eventueel uw gift overmaken op NL23 RABO
0301 1884 24 van de parochie Franciscus o.v.v. Priester
opleiding India.
Bij voorbaat dank voor uw gulle bijdragen.
Pater Issag Jesudass HGN

Mari van Berkel

Verhuisbericht

Anne-Marie Jansen
Familie van Berkel

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de fijne
tijd die wij in Zijtaart hebben gehad. Wij zijn terug
verhuisd naar Drunen, waar wij weer een nieuwe
toekomst gaan opbouwen.
Het gaat jullie goed!!!!
Fokke-Jan Blom en Angelique De Wit
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KBO
AGENDA
Maandag 5 november 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 5 november 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 6 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 6 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 november 13.30 uur: Keezen
Donderdag 8 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 november 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 8 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 november 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 25 okt.
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Ketelaars
Poedelprijs:
Ciska Coppens
Rikken:
Lenie Henst
Ber Vissers
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Anny v.Kessel
Uitslagen van 29 okt.
Jokeren:
Tonny Rijkers
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Annemieke v.d.Linden
Toon Opsteen
Poedelprijs:
Riek v.d.Heijden
Loterij:
Bert Vissers
Bridgen:
Uitslagen van 23 okt..
A-lijn:
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Toon & Marietje v.Schaijk
Ad Koevoets & Sjan Kanters
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
Bert & Diny Kanters
B-lijn:
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Piet & Toos Reijbroek
Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Maria & Fien Rooijakkers
Hein & Jo de Wit
Uitslagen 26 okt.
A-lijn:
Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Cees & Riet v.Hout
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Jan & Riek Rijkers
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Toon & Marietje v.Schaijk
Rien & Helma v.d.Heuvel

173 pnt.
98 pnt.
3 pnt.
134 pnt.
93 pnt.
– 39 pnt.
117 pnt.
57 pnt.
18 pnt.
115 pnt.
110 pnt.
– 81 pnt.

61,98 %
57,81 %
55,21 %
52,08 %
51,56 %
55,63 %
54,38 %
54,38 %
54,17 %
53,65 %
53,13 %
50,63 %
58,75 %
55,42 %
55,00 %
53,75 %
52,92 %
52,92 %
50,00 %
50,00 %

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

Gehaktstaaf € 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
B-lijn:
Cor & Marietje Mollen
Bert & Diny Kanters
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk

65,28 %
60,42 %
55,56 %
50,69 %
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Nijnsel d.d. 22-10-2018
Thuisclub
Zijtaart
Toon Cissen
52 40
Frans van Leuken 43 64
Wim vd Sanden 40 30
Andre Schepers 33 26
Tonnie van Uden 32 31
Toon Opsteen
27 28
Jan de Wit
24 28
Cor Coppens
20 25

Bezoekers
Nijnsel
- Rien der Kinderen
40 35
- Martien van Schijndel 31 47
- Ad Hurkmans
25 26
- Piet vd Sanden
25 17
- Martien van Zoggel
21 27
- Martien Versantvoort 17 16
- Kees Verouden
15 11
- Jo Biemans
13 15

31 okt. 2018 – 7 nov. 2018

pagina 4

VOW Senioren 3 november 2018
15:30u VOW Veteranen
Pr Irene
VOW Senioren 4 november 2018
14:30u VOW 1
Odiliapeel/Braks Groep 1
11:30u VOW 2
DVG 3
11:00u VOW 3
UDI'19/CSU 9
12:00u EVVC 8
VOW 4
12:00u Nuenen VR2
VOW VR1
10:30u Handel VR1
VOW VR2

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart

De uitslagen van speelronden 3 en 4 zijn als volgt:
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Maandag 8 oktober:
Rond de Bulte - Krijtenburg
50 – 58
Zijtaart d.d. 25-10-2018
Rond de Kerk - Het Einde vd Straat
67 – 54
Willy vd Berkmortel 25 33 - Mies Gibbels
35 33
Leins./Hoolstraat - Den Doornhoek
50 – 40
Willy Henst
24 23 - Piet vd Hurk
34 46
Rudebroeck - Het Begin vd Straat
46 – 57
Tonnie van Uden
32 34 - Toon vd Oever
29 30
Grootveld/Corsica – Jekschotstraat
44 – 46
Frans v Leuken
43 42 - Cor Coppens
22 13
Toon Nelissen
32 52 - Toon Opsteen
28 30
Maandag 22 oktober:
Andre Schepers
36 42 - Jan de Wit
26 28
Leins./Hoolstraat - Het Begin vd Straat 52 – 48
Theo vd Laar
15 17 - Martien Verbruggen 70 74
Den Doornhoek - Rudebroeck
58 – 56
Wim Kremers
27 46 - Rien v Tiel
28 27
Rond de Kerk - Rond de Bulte
55 – 48
Cor van Zutphen
62 51 - Jan vd Oever
18 17
Het Einde vd Straat - Grootveld/Corsica 52 – 49
Toon Cissen
59 80 - Frans vd Broek
20 28
Jekschotstraat - Krijtenburg
48 – 56
Wim vd Sanden
41 27 - Tonn Verbruggen 24 24
Hans van Erp
66 75 - Chris van Helvoirt 17 12 Tussenstand na 4 speelronden: pnt
1 Het Einde v.d. Straat
229
2 Krijtenburg
227
SPORTAGENDA
3
Rudebroeck
223
VOW Jeugd 3 november 018
4 Rond de Kerk
221
Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2 VOW JO19-1 15:30u
5 Het Begin v.d. Straat
201
Vorstenbossche Boys JO17-1 VOW JO17-1
14:30u
6 Jekschotstraat
201
VOW JO15-1
Heeswijk JO15-2
13:00u
7 Leins./Hoolstraat
198
ST Keldonk/Boerdonk JO13-1 VOW JO13-1
12:00u
8 Grootveld Corsica
192
VOW JO13-2M
SES JO13-2M
11:30u
9 Den Doornhoek
187
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-4 VOW JO12-1
11:30u
10 Rond de Bulte
184
Nijnsel/TVE Reclame JO10-1Gn VOW JO10-1G 9:30u
VOW JO9-1
DVG JO9-3
10:30u Toon Cissen, wedstrijdleider
VOW JO8-1 Mariahout JO8-1G
10:30u
VOW JO7-1M
vrij
Hapse Boys MO17-1
VOW MO17-1
14:00u
SV Venray MO15-1
VOW MO15-1
15:00u
Mierlo Hout MO11-1
VOW MO11-1
10:00u
het actuele programmais is altijd te vinden op de
VOW website, http://vow.nl/jeugd_programma

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 27 oktober 2018
VOW VR30+1
Volkel VR30+1
de Rakt
VOW Veteranen
VOW Senioren 28 oktober 2018
Rood Wit'62 1
VOW 1
Sparta'25 5
VOW 2
Deurne 4
VOW 3
VOW 4
Nulandia 7
VOW VR1
ZSV VR1
VOW VR2
Boekel Sport VR2

4-1
3-6
1-0
0-4
7-0
0-4
3- 5
3-0
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Uitslagen Externe Competitie
HTC Son - Donderdag Mix 1
De Hut - Donderdag Mix 2
Vrijdag Mix - Langenboom
Heren 50+ - Metzpoint
David Loyd - Heren Vrijdag
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Mooi prijzen voor Zijtaart!
3-1
4-0
3-1

1-3

Dames Vrijdag - Venray
De Ypelaer - Dames Zaterdag 1-3
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3-1
4-0

Sem Verhoeven BMX kampioen Zuid
Afgelopen zondag werd de laatste wedstrijd verreden voor
het BMX Kampioenschap van de afdeling Zuid. Een
competitie bestaande uit 11 wedstrijden, waarvan de 8 beste
resultaten tellen voor het uiteindelijke kampioenschap.
In de klasse Boys 13, wist Sem Verhoeven uit Zijtaart de
winst te behalen en mag zich het komend jaar BKZ
kampioen noemen.
Namens de “supporters” van harte gefeliciteerd met dit
resultaat!!

Afgelopen weekend hebben onze ponyruiters hun eerste
selectiewedstrijd dressuur gereden en dat was niet zonder
succes!
In de klasse B cat. C heeft de pony van Dena Lammers zijn
naam eer aan gedaan, zij behaalde met Goud TS een eerste
prijs met 199 punten. Met haar andere pony Memorie
behaalde Dena ook een hele fraaie eerste prijs met 227,5
punten in de klasse L1 cat. D/E. In diezelfde ring was er
nog een prijs weg te geven aan Zijtaart: Robin van Vugt
behaalde met Gaby een vierde prijs met 191 punten. Een
mooie derde prijs met 200 punten was er voor Lisa
Heesakkers met Davigo in de klasse B cat. D/E.
Ook bij de paarden was er reden tot feest dit weekend. In
Velddriel behaalde Renée Buser met Starbuck in de klasse
Z1 een knappe derde prijs met 212 punten. Op de tweede
selectiewedstrijd voor de paarden (Uden) heeft Silvia
Endevoets met haar paard Falkland T in de klasse L2 de
zesde prijs met 197,5 punten in ontvangst mogen nemen.
Gefeliciteerd allemaal!
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Een bijzonder Onderonsje
Voor één keer doen we een extra oproep!
Op maandag 5 november hebben we
in het Onderonsje een bijzonder
gastspreker uitgenodigd en wel onze
eigen pater Issag. Waarom zo
bijzonder? Omdat wij weten dat de
pater uit India komt en daar zijn
opleiding
heeft
genoten
en ook omdat hij binnenkort
naar zijn eigen land op
vakantie gaat. Het leek ons
een mooie gedachte om hem
daarom een podium te geven
en een financiële
ondersteuning mee te geven.
Pater Issag is kapelaan in de
Franciscus-parochie en
verzorgt de gebedsdiensten in onze eigen Zijtaartse Heilige
Lambertuskerk. Hij vertelt heel graag over zijn land van
herkomst en over zijn weg naar het priesterschap. Wat heeft
hij allemaal beleefd en wat kan hij ons
vertellen over het land India en de
mensen daar. Het Onderonsje is altijd
voor iedereen, maar we kunnen ons
voorstellen dat er voor deze gelegenheid
extra belangstelling is, dus niet alleen
voor KBO-leden. Iedereen is van harte
welkom. Voor bezoekers van ’t
Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn
om vragen te stellen en iets meer te weten te komen over
het prachtige land India en het leven van Pater Issag.
In de zaal is gelegenheid om een
bijdrage mee te geven aan pater
Issag, voor een door hem te
bepalen goed doel. Let wel: dit is
geheel op vrijwillige basis en wij
doen dit bij hoge uitzondering.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 5 november van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

31 okt. 2018 – 7 nov. 2018
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Vrijdag 2 november:
2e ronde Buurtkezen Zijtaart 20.00 uur
in de huiskamer van Het Klooster.
Komende vrijdagavond wordt de 2e ronde van het gezellige
BuurtKeezen spel gespeeld.
De eerste koplopers zullen zich standvastig moeten tonen:
er staan nogal wat teams klaar om de koppositie over te
nemen. Spanning vanaf het begin dus. Welk team zal er in
slagen de fel begeerde 6 punten bij te laten schrijven?
Mocht je als team verhinderd zijn, graag afmelden via mail
zeszijtaart@gmail.com of bij Twan van de Meerakker.
Tot vrijdagavond! Graag op tijd
aanwezig, zodat alles een vlot
verloop kent.
"Zes!" van Evenementen Groep
Zijtaart EGZ

De aanwijzingen naderen hun
ontknoping, de schoenen zijn
gepoetst, de pakken zijn
gestreken, de scepter blinkt weer,
de medailles zijn gedrukt ,de
eerste woordjes zijn inmiddels al
geschreven en de foto’s zijn
gemaakt. Kortom de neije staat
in de startblokken klaar om
onthuld te gaan worden. Dit alles
gaat gebeuren op vrijdag 16
november in ons Dorpshuis. De
zaal is open vanaf 19.00. Op
deze avond gaan we het
prinsenraden introduceren. Zorg
dus dat je de aankomende weken
je ogen en oren nog eens goed
hun werk laat doen en wie weet
ben jij wel de gelukkige winnaar.
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Reünie van oud-leerlingen
We mogen terugzien op een zeer plezierige en geslaagde reünie.
Met 25 oud - Zijtaartsen was het een supergezellige middag en vroege avond.
Met koffie of thee en gebak, een traktatie van de commissieleden, werd het een geanimeerd “welkom in Het Klooster”. De
jeugd herleefde bij iedereen. De oude foto's brachten vele herinneringen naar boven. We waren weer verrast door de
levendigheid van iedereen en de vitaliteit, ook al zijn we rond de 80 jaar. Dat bleek wel bij het jeu de boules spelen. Dat
ging er fel naar toe!! Sommigen voelden meer voor een wandelingetje. Daarna met twee personen minder op naar zaal
Kleijngeld. Het etentje was zeer smakelijk. We waren nog lang niet bijgebuurt, maar ja, er is een tijd van komen en van
gaan.
Afgesproken is, dat we niet 5 jaar wachten voor een volgende reünie, maar dat we over 3 jaar elkaar weer hopen te treffen.
Daar zien we naar uit! Bij leven en welzijn.
Anneke van de Ven, namens de commissie
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Als KBO Afdeling Zijtaart gaan we iets proberen wat
mogelijk voor iedereen in Zijtaart een aardig iets kan zijn.
Wij hebben namelijk de Toneelvereniging “Nooit te Oud”
van de KBO Veghel Wijnu bereid gevonden het door hen
ingestuurde toneelstuk te komen spelen in Zijtaart.
In overleg met het bestuur van het Dorpshuis willen we dit
toneelstuk laten opvoeren in de kapel van Het
Klooster in Zijtaart. We hebben samen met de
Toneelvereniging gekeken naar de mogelijkheden en het is
een unieke locatie voor een dergelijk uitvoering.
Als bestuur van de KBO Zijtaart hebben we gemeend dit
niet alleen voor onze leden te organiseren, maar ook alle
andere inwoners van Zijtaart in de gelegenheid te stellen
hierbij aanwezig te zijn. Het enige verschil zal zijn dat onze
leden gratis toegang hebben en wij aan de niet leden een
kleine vergoeding zullen vragen.

De organisatie van de “24 uur van Zijtaart” is volop bezig
om een afwisselend en mooi programma samen te stellen
voor de volgende editie van het evenement.
Via dit bericht willen wij jullie mededelen dat deze editie
gaat plaatsvinden op zaterdag 11 en zondag 12 januari
2020. Hou deze data vrij om niets te missen!
In september 2019 kun je je team opgeven voor deelname.
Je kunt dus vast nadenken over de samenstelling van jullie
team, zodat iedereen die er bij moet zijn hiermee rekening
houdt!
Groetjes van de organisatie

Dit is een vooraankondiging en in een komende uitgave van
Zijtaarts Belang zullen we aanvullende informatie
verstrekken.

Staat de natuur in brand?
Lezing IVN Veghel

KIP IK HEB JE
En wel op zaterdag 17 november 2018
Aanvang: 14:00 uur
Locatie: Kapel Klooster Zijtaart

Beste inwoners,

Dinsdag 6 november 20.00 uur – 22.00 uur
De gevolgen van klimaatsverandering zijn voor ieder
zichtbaar. Dagelijks is er het een en ander over te lezen in
de kranten; ook over de voornemens om hier een halt aan
te roepen. Natuurvereniging IVN Veghel heeft Koen
Leysen van Natuurpunt België uitgenodigd voor een lezing
op dinsdag 6 november over het thema
“klimaatsverandering”. Op deze avond wordt e.e.a. op een
rijtje gezet. Hoe zijn we zo in de problemen geraakt? Wat
zijn de huidige inzichten over klimaatsverandering? Wat
zijn de gevolgen voor de natuur?
De lezing begint om 20.00 uur in het IVN
verenigingslokaal in de Bundersschool aan de Langendonk
1 in Veghel. Ingang en parkeren aan de achterzijde van de
school. Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten
verbonden. Meer informatie www.ivn-veghel.nl of Karin
Koppen tel (0413) 21 02 16.
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Niet Aangeboren Hersenletsel kan bijvoorbeeld ontstaan na
een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Meer
informatie hierover vind je op www.nahnobrabant.nl.
Café Brein start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en
duurt tot 16.00 uur. Het café is in het Bloesem Theehuis
(onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a in Herpen. Café
Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden,
vrienden en professionals. De toegang is gratis.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.

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.

Café Brein op 15 november in Herpen:
Informatie en advies voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en
hun omgeving.
Wanneer je te maken krijgt
met hersenletsel kan er veel
veranderen in je leven. Het
kan gevolgen hebben voor je
gezondheid, voor je werk, je
inkomen en voor je persoonlijke leven. Je hebt mogelijk
iemand nodig waar je terecht kunt met allerlei vragen, maar
weet niet goed waar en bij wie je kan aankloppen voor
hulp, informatie en advies.
Aan de hand van korte sketches, waarin een duidelijk
herkenbare situatie wordt nagespeeld, proberen wij je
verder te helpen met vragen en problemen op het gebied
van: (vrijwilligers)werk, dag- en vrijetijdsbesteding,
lotgenotencontact en behandeling.
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Rust en humor…. twee mooie ingrediënten
Dit stel kwam nu eens mooi op tijd. Vaak is het jammer dat
mensen bij relatieproblemen pas zo laat aankloppen voor
hulp, dat er voor een van hen niet veel meer ruimte is om te
experimenteren met nieuw gedrag. De moed zakt hen in de
schoenen of zit daar al ergens…. In dit geval waren de
partners eigenlijk heel blij met elkaar, wilden geen van
beiden scheiden, maar waren al jaren ook ontevreden hoe
het allemaal liep. De omstandigheden waren bepaald niet
optimaal. Ze hadden allebei hun rugzakje uit het verleden,
waarmee ze zo goed mogelijk omgingen. Ze hadden wel
allebei een goede baan waarin ze hun ei kwijt konden en
hobby’s hadden ze ook. Maar daar kwamen ze nauwelijks
aan toe, omdat hun gezinsleven extreem druk was. Ze
hadden 4 kinderen en met alle 4 was wel wat aan de hand.
De een had Asperger met hoge begaafdheid, de ander
ADHD, lichamelijk was er ook nog van alles aan de hand.
Een kind was ook nog lichamelijk gehandicapt. Als ze niet
met het ene kind naar de psychiater moesten, dan moesten
ze met het andere kind naar een andere therapeut, een
fysiotherapeut of hadden ze overleg met de gemeente over
een toeslag waar ze recht op hadden. De kinderen die niet
gemakkelijk waren met hun stoornissen, reageerden ook
nog op elkaar, waardoor pittig gedrag van de een werd
overgebracht op de ander, met alle gedoe van dien. Al jaren
hadden ze deze manier overleefd, maar plezier was er
nauwelijks. Ik ging op zoek naar hun sterke eigenschappen
en kon hen met enkele kleine adviezen zodanig helpen dat
ze meer rust konden vinden. Meer rust bij de ouders, geeft
ook altijd meer rust bij de kinderen. Er waren ook nog
specifieke andere dingen die bijdroegen tot die rust. Verder
had ik nog een ingrediënt ontdekt dat ze konden gebruiken:
humor! Dat was een gouden greep. Na het eerste gesprek
ging het direct een stuk beter. Zijzelf hadden er het
maximale mee gedaan, hadden ook weer zin in feestjes. Ik
kan in deze gevallen minder aanreiken (het is voor mij dus
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moeilijker), maar uiteindelijk bereiken we meer omdat er
een sterkte wil is er samen uit te komen. Daar draait alles
om.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Mantelzorgers Meierijstad in de watten
Op zaterdag 10 november 2018 (van 14:30 - 17:00 uur)
organiseert gemeente Meierijstad in samenwerking met
ONS welzijn en Welzijn De Meierij op drie locaties in
Meierijstad een “verwenmoment” voor mantelzorgers.
Omdat ze het verdienen! U kunt genieten van een heerlijke
high tea, er is muziek, entertainment en voldoende
gelegenheid om met elkaar te praten.
Locaties
U kunt zich nog tot 2 november aanmelden voor de
mantelzorg verwenmiddag via de website
www.meierijstad.nl/mantelzorg. Wij ontmoeten u graag op
één van de drie locaties in Meierijstad.
 ’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN te Schijndel
 Bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burgemeester
Wernerplein 1, 5492 GD te Sint-Oedenrode
 De Apotheek (CHV Terrein) , Verlengde Noordkade 1012, 5462 EH te Veghel
Hulp nodig?
Lukt het u niet om het formulier online in te vullen? Dan
kunt u een formulier ophalen
bij het gemeentehuis, ONS
welzijn of Welzijn De Meierij.
Of loop even binnen bij ONS
inloop in het
PieterBrueghelHuis in Veghel
op dinsdag tussen 13.00 –
15.00 uur of op donderdag
tussen 10.00 – 12.00 uur/
Meer informatie
Heeft u andere vragen of wilt
u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg van
Welzijn De Meierij: tel:( 073)
544 14 00 voor inwoners van
Sint-Oedenrode en Schijndel
of via ONS welzijn voor
inwoners van Veghel tel:
(088) 374 25 25.
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Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging voor een filmavond
Beste leden,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een filmavond op
vrijdag 16 november 2018.
Tijdens deze avond wordt de film TEENBEAT (gemaakt
Uden, Bernheze en Veghel doen mee met Nationale
door Antoon van de Kerkhof en Wiljan van Lankvelt)
vertoond in zaal Van Haandel, Hertog Janplein 20, 5469 BJ
Natuurwerkdag
Erp. Aanvang 19.30 uur.
Stg. Vrijwillig Landschapsbeheer Uden/IVN Uden, IVN
Deze film is opgenomen in Erp/Gemert en gaat in ruim
Bernheze en IVN Veghel doen zaterdag 3 november a.s.
twee uur terug naar de tweede helft van de jaren 60. De tijd
mee met de Nationale Natuurwerkdag 2018. Landschapsvan brommers, dancings, moeilijke ouders en opstandige
beheer is nodig voor het behoud van landschapswaarden.
jeugd. U zult er veel dingen in herkennen uit uw eigen
Iedereen, die van frisse lucht, lekker samen buiten werken
jeugd in deze periode.
en koffie/thee houdt, is van harte welkom op één van de
locaties. Nieuwe vrijwilligers worden begeleid door ervaren De film vertelt het verhaal van Hans. Hij is voorbestemd
om de plantenkwekerij van zijn vader over te nemen. Maar
landschapsbeheerders.
als zanger van beatband The Supertones gaat hij zich steeds
Volgens woordvoerder Ernest de Groot
meer vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf van thuis
(sVLU/IVNUden) is de Nationale Natuurwerkdag een
verder uit beeld raakt. Als dan ook nog een meisje zijn weg
ideale gelegenheid om kennis te komen maken met
vrijwillig landschapsbeheer. Joost Willems (IVN Bernheze) kruist waar ze thuis niet zo gek op zijn, neemt het verhaal
een heel andere wending dan zijn ouders hadden gehoopt.
vult aan: “voor vele planten en dieren zijn goed
Mensen die deze film reeds hebben gezien, zijn vol lof.
onderhouden landschappen van groot belang. Fer Kalis
(IVN Veghel) tenslotte: “landschapselementen zijn in feite Sommigen hebben de film al twee keer gezien, zo mooi
vonden ze die. Dus de moeite waard om die ook eens te
kleine natuurgebiedjes. Die moet je zorgvuldig beheren”.
gaan zien.
We adviseren belangstellenden om laarzen, stevige
Wij hebben 40 toegangsbewijzen aangekocht voor deze
schoenen en werkhandschoenen mee te nemen. Voor
filmavond. Wil je naar deze film, maak dan zo snel
gereedschap wordt gezorgd.
mogelijk € 5,00 over, vóór 8 november 2018 naar
rekeningnr. NL28RABO 0120 193 221 t.n.v. Bond van
Keuze uit drie locaties
Bernheze werkt van 08.45-13.00 uur aan de Bleken nabij Alleengaanden A.van Berlo, onder vermelding van je
naam en adres. Na betaling wordt het toegangsbewijs
de Broekdijk (Loosbroek-Vinkel). Hier wordt een
verstuurd. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, geef dan
wandelpad gecreëerd tussen twee natuurgebieden als
het toegangsbewijs aan een familielid, buurman of -vrouw.
onderdeel van een wandelroute. Men verzamelt om 08.45
De werkgroep wenst u een fijne filmavond.
uur ca 200 meter na de aansluiting met de Broekdijk in de
richting van Vinkel, nabij het adres de Bleken nr. 2.
Heeswijk-Dinther. Wethouder Peter van Boekel verricht de
opening. Er is koffie/thee en lunch aanwezig. Nadere info
bij Joost Willems (werkgroepvenel@ivn-bernheze.nl of 06543 97 753).
Veghel werkt van 09.00-12.00 uur in
de Aa Broeken (Veghel). Daar worden in
het beekdal van de Aa enkele wilgen
geknot. Men verzamelt om 09.00 uur bij
de Middengaal (pad tussen huis nr. 22 en
nr. 24). Er wordt voor koffie/thee en
soep gezorgd. Nadere info bij Fer Kalis
(secretariaat@ivn-veghel.nl of 0413341348).
Uden werkt van 9-12 uur in de Raktse
Beemden tegen het Sint Annabos.
(Uden-Bedaf). Hier worden enkele
zware wilgen geknot. Men verzamelt om
09.00 uur halverwege de Schotenweg
(zijweg Karperdijk). Er is koffie/thee en
koek aanwezig. Nadere info bij Ernest de
Groot (ernestdegroot@hetnet.nl of 0413251370).

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 05

31 okt. 2018 – 7 nov. 2018

pagina 12

Wie jarig is TRAKTEERT:

2 Jaar in Zijtaart, reden voor ACTIE
Donderdag

2 ,Vrijdag 3, en zaterdag 4 Nov.

PEPERKOEK NU

€ 2,=

APPELRONDO 4 STUKS NU

€ 2,=

BAKJE EIGEN GEBAKKEN SPECULAAS

KROLLEN PER 6 VERPAKT

€ 2,=

€ 2,=

