Albert van Zutphen wisseltrofee weer terug in Zijtaart
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd weekend met het Jumbo Muziek Festival in het
Dorpshuis van Zijtaart. Op zaterdag deden acht slagwerkgroepen mee en op zondag 9
harmonieën en fanfares. Beide dagen was het doorlopend een volle bak, niet alleen in het
dorpshuis, maar ook heel Zijtaart stond vol met geparkeerd auto’s van alle gasten.
Het fanfarekorps van onze muziekvereniging heeft de eerste prijs gehaald in de groep A
van de vier eerste divisie corpsen met een gemiddelde van maar liefst 8,73. Tevens hebben
we ook de Albert van Zutphen Wisseltrofee gewonnen vanwege de allerhoogste score van
de hele dag. Het was twaalf jaar geleden dat we in de prijzen vielen en de wisseltrofee mee
naar huis mochten nemen. Alle reden om dit uitbundig met elkaar te vieren. Op zaterdag
behaalde onze slagwerkgroep een mooie score van gemiddeld 7,8.
Een topweekend was het niet alleen voor het fanfarekorps maar ook voor de majoretten. Zij
deden mee in Waalwijk voor de Brabantse Kampioenschappen en hebben twee tickets
gehaald voor de Nederlandse Kampioenschappen, die gehouden wordt in Almere in het
laatste weekend van januari 2019.
We maken ook goede sier met het Dorpshuis, wat door vele muzikanten wordt geprezen om
zijn accommodatie en prima akoestiek. Alle vrijwilligers die ingezet worden voor al het
werk achter de coulissen maken mede de sfeer en geven de geweldige service, die wordt
verleend aan iedereen. Daarvoor onze hartelijke dank.
Namens het bestuur Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 november 10.30 uur H.Mis Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter
Bertha: Wim van der Burgt; Jan en Maria van Uden-Henst; Overl.familie van der
Burgt en Timmers; Mientje van den Tillaart-van de Ven (nms.buurt Leinserondweg
en Hoolstraat)
Mededeling: Dit weekend wordt door Pater Issag Jesudass aandacht gevraagd voor
het Missioneringswerk in zijn geboorteland India. Voor nadere uitleg, zie elders in
dit blad.

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
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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: 06-15276074.
Gevonden: Een linker sportschoen maat 41 merk Fila
op fietspad Corsica. P[ te halen bij Raaijmakers
Drukwerk

Notulen openbare vergadering
woensdag 31 oktober 2018
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en
heet alle aanwezigen welkom.
Deze openbare vergadering was weliswaar sinds lang
tevoren gepland en stond geagendeerd in de Zijtaartse
kalender. Echter de gebruikelijke aankondiging in Zijtaarts
Belang is door een miscommunicatie achterwege gebleven.
De opkomst is dan ook flink minder dan gebruikelijk.
De voorzitter spreekt hiervoor namens de raad zijn
verontschuldiging uit aan alle, al dan niet aanwezige
belangstellenden.

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

Nasi schijf € 1,60 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

uitmaken van een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers
over de ontsluitingsweg naar de Doornhoek. Dat
gemeentelijk project is nog in fase van onderzoek, onder
leiding van Lieke Toll. Zij vraagt namens de gemeente
deelname door de Dorpsraad en de werkgroep ‘geen N279
door Zijtaart’
Vraag uit de zaal: De gemeente moet naast het vastgestelde
voorkeurstracé ook alternatieven onderzoeken, is de
dorpsraad ook betrokken bij die trajecten?
De voorzitter geeft vervolgens met een korte presentatie
Wij zijn gekend in het onderzoek, maar nog niet in concrete
een terugblik op de vele activiteiten in onze gemeenschap
varianten. We zullen Lieke Toll vragen ook hierin
gedurende een lange en ongekend mooie zomer; hij noemde betrokken te worden.
o.a. de kermis, optreden van de fanfare Sint Cecilia met
BZB, de veteranensportdag, de vlooienmarkt, de bouw van3. Stand van zaken toekomstige uitbreiding woongebied
de volière aan de Past. Clercxstraat, het Gambiaproject
Zijtaart.
waar ook Zijtaartse deelnemers hebben deelgenomen en dat De Werkgroep Woningbouw Zijtaart presenteert de uitslag
in totaal € 100.000 heeft opgebracht, en de opmaat naar de van de Enquête woningbehoefte Zijtaart ( Juli )
Brabantse Kampioenschappen 2019 die de
Samenvattende conclusie:
Ruitersportvereniging opnieuw naar Zijtaart heeft weten te• Jongeren (starters) uit Zijtaart willen graag in het dorp
halen.
wonen, daarvoor is vraag naar goedkopere woningen.
• Door senioren is de behoefte uitgesproken naar kleinere
2. Verbindingsweg N279 /Doornhoek.
woningen, liefst gelijkvloers. Ook in Zijtaart.
De plannen voor de N279 zijn gereed en liggen ter inzage,• Doorstromers zoeken ruime gezinswoningen, liefst zelf te
waarna goedkeuring door de Provinciale staten wordt
(laten) bouwen. Maar deze categorie zou ook bediend
verwacht. Namens Zijtaart heeft de dorpsraad een
kunnen worden met woningen die vrijkomen van senioren
zienswijze ingediend bij de Provincie om een fietsbrug over die kleiner gaan wonen.
de Zuid Willemsvaart ter hoogte van de Past. Clercxstraat
Voor alle categorieën is gebleken dat men vaak de voorkeur
mogelijk te maken. Deze zal dan onderdeel moeten
geeft aan bouw in eigen beheer. Voor huur is vrijwel geen

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 07

6.
belangstelling gebleken. Dat met name de jongeren en
jonge gezinnen (doorstromers) de kans krijgen in ons eigen
dorp te wonen is van groot belang voor de toekomstige
leefbaarheid van Zijtaart. Het wachten is op de gemeente
voor een bestemmingsplan en de uitgifte van kavels.
Voor de gehele uitslag zie www.dorpsraadzijtaart.nl
Vraag uit de zaal: ..en het vervolg?
De voorzitter: De enquête is met de gemeente gedeeld. Het
vervolg hierop is een bewonersbijeenkomst geweest door
de projectgroep Woningvisie Meierijstad voor onderzoek.
Die gesprekken hebben plaatsgevonden in het dorpshuis op
26 september j.l. De uitslag van dit onderzoek hebben wij
nog niet ontvangen, maar we hebben die avond al kunnen
vaststellen dat de resultaten van het onderzoek sterk
overeen zullen komen met onze enquête.
Helaas blijven de toegezegde bestemmingsplannen uit,
omdat de gemeente ervoor heeft gekozen eerst Meierijstadbreed onderzoek te doen naar de woningbehoefte. In alle
kernen en wijken wordt hetzelfde onderzoek gedaan. Wij
(en enkele andere kernen) hebben hier onze onvrede over
uitgesproken. Wethouder Eus Witlox heeft beloofd dat
e.e.a. nu spoedig zijn beslag zal krijgen.
Uit de zaal: Laat de DR een brief schrijven aan B&W (en
de gemeenteraad) op aan te dringen op spoed.
Wij zullen er bovenop zitten. De dorpsraad en de
commissie woningbouw Zijtaart trekken samen op en
houden de vinger aan de pols. Als de uitslag van de
bewonersgesprekken er is willen we snel garen op de klos,
dwz bestemmingsplannen.
Uit de zaal: En een kleinschalige beschermde woonvorm
voor senioren?
Voorzitter: Daarover hebben we Area gesproken, maar dat
zit er niet in. Voor kleinere projecten wordt dat te kostbaar.
Bovendien is bij de onderzoeken geen enkele behoefte
gebleken voor klein en beschermd huur-wonen in Zijtaart.
Ook senioren kiezen voor koop.
Uit de zaal: Is de gemeente niet gehouden aan 25% sociale
woningbouw?
Voorzitter: Ja, maar dat betreft Meierijstad. Niet gezegd dat
daarvan ook een deel in de kleine kernen terechtkomt.
4. Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR)
De dorpsraad heeft zijn zegje mogen doen in het IBOR. Dat
betreft gemeentelijk onderhoud (schoonmaak trottoirs
wegen en greppels, groenonderhoud: het budget daarvoor
bepaalt de mate van onderhoud. Als dorpsraad konden we
de accenten verschuiven: woonwijken, centrum,
buitengebied, plantsoenen en bermen.
Wij zijn tevreden over de mogelijkheden, we konden
vrijwel overal een redelijke tot goede graad van onderhoud
invullen. Vergeleken met de grote dorpen komen de kleine
kernen er echt wel gunstig uit.
De mogelijkheid blijft overigens in het overleg tussen
dorpsraad en de gemeente om het gekozen beleid naar
aanleiding van de praktijk nog bij te stellen.
5. Edith Steinplein
De voorzitter kijkt kort terug op de ontwikkeling en
inrichting van het nieuwe pleintje. Wij beschouwen dit
project als afgerond en zijn blij met het resultaat.
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Foodpark / Doornhoek2
Fase 1, aan de corsica, is nog niet geheel uitgegeven. Er
zijn nu nog twee kavels vrij beschikbaar. We zien allemaal
de werkzaamheden vorderen, met name de groene buffer
met waterpartijen zijn in gevorderde staat.
Fase 2 is opgesplitst in 2a en 2b waarbij 2a versneld zal
worden ontwikkeld. Hierover zal begin 2019 een besluit
worden genomen door de gemeenteraad. Welk bedrijf daar
wil vestigen mag de gemeente nog niet bekend maken,
zolang het bestemmingsplan niet vaststaat.
Veel aangeplante boompje (80%) hebben de extreme zomer
niet overleefd, volgend jaar zullen er nieuwe worden
bijgeplant. Men kiest bewust voor kleine boompjes omdat
het risico van sterfte dan kleiner is.
Er is een aanvraag ingediend voor houten trimtoestellen in
de groene buffer aan de biezendijk, dit is nog in onderzoek
Uit de zaal: Hoe is de voorrang geregeld bij de nieuwe weg
langs het in aanbouw zijnde Udea?
Voorz: Dat is vooralsnog een uitrit (bouwterrein)
Wij hebben opnieuw aandacht gevraagd voor veilige
fietsroutes / oversteken bij de ontsluiting van het
bedrijventerrein. Hier wordt binnenkort onderzoek naar
opgestart. De voorzitter zal hier tevens op korte termijn
nogmaals de betreffende gemeenteambtenaar over
aanspreken.
Uit de zaal: We weten dat er met de fa Van Den Bosch
afspraken gemaakt zijn over groenvoorziening langs de
Corsica. Daar is nog niets van te zien, en daar mogen we de
gemeente op aanspreken.
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7. Werkgroep Zorg & Welzijn.
9.
Marja vd Heijden namens de werkgroep:
• De projecten ‘samen aan tafel’ en het ‘eetpunt’ draaien
redelijk tot goed. We zijn nu bezig met onderzoek naar
kwaliteitsverbetering voor wat betreft de maaltijden. We
10.
horen van positieve ervaringen in Keldonk.
Uit de zaal: Zit er nog groei in de deelname? Antw: nee, die
•
is stabiel
• Het Taxivervoer gaat ook goed, dit wordt bevestigd door de
voorzitter van de KBO.
•
• Voor de Duo-fiets zoeken we nog naar vrijwilligers die met
mensen willen gaan fietsen. Eerder hebben toch zo’n 7 à 8
vrijwilligers belangstelling getoond. Er zal een oproep
•
worden gedaan in het ZB.
• Uit de zaal: Het aanvragen van een parkeerkaart voor
vervoer van minder validen stuit op veel drempels. Die
krijg je niet zomaar.
• Uit de zaal aanvullende mededeling vanuit de seniorenraad:
Men wil de ‘seniorenwijzer’ (her)uitgeven, voorlopig nog
voor het aloude cluster Veghel omdat Meierijstad-breed op
korte termijn niet haalbaar is. Men onderzoekt nu of dit
11.
weer met een boekje, dan wel digitaal zou moeten
gebeuren.
• Het onderhoud van de Duo-fietsen is door de gemeente
gegund aan een bedrijf in Veghel. De Fietsen van Eerde en
Zijtaart mochten om praktische redenen bij de fietswinkel
in Zijtaart blijven, maar het moet administratief wel via de
Veghelse fietsenmaker. Deze week is er een overleg tussen
alle beheerders van de Duo-fietsen en de gemeente over:
Hoe verder en wat kan er nog beter. Onze inzet is het
behoud van het eigen onderhoud voor de Duo-fietsen in
Zijtaart en Eerde.
• De preventie-app Zijtaart is al zinvol gebleken. Meldingen
van bewoners hebben zelf al tot een aanhouding door de
politie geleid. Buurten en andere groeps-apps kunnen zich
aanmelden voor de buurtpreventie-app via
binzijtaart@hotmail.com
• Binnenkort wordt er weer een rondgang georganiseerd met
de wijkagent voor een inventarisatie van de
veiligheidsaspecten en aandachtspunten.
8. Dorpsschouw 10 november.
Er wordt een rondgang (start is zaterdag 10 nov om 10.00
uur vanaf Dorpsplein) gemaakt door het dorp voor zaken
die vallen binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wie aandachtspunten heeft voor de dorpsschouw wordt
verzocht die door te geven aan de Dorpsraad, maar sluit je
dan ook gerust aan (met fiets). Er volgt een oproep in het
Zijtaarts belang
Uit de zaal: Er ligt veel zooi langs de toegangswegen naar
Zijtaart. Is het zinvol, doen ze er iets mee?
Ja, vooral melding van kleine zaken worden snel opgepakt
en opgelost. Grotere projecten zoals het fietspad Corsica
laten op zich wachten. Dat zullen we opnieuw onder de
aandacht brengen.
Uit de zaal: De vijver in Rudenbroeck (kloostertuin) is m.n.
voor spelende kinderen echt onveilig. Dat is al eerder
gemeld.
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Dorpsraad Zijtaart
We herhalen nog maar eens dat de dorpsraad heel graag
versterking heeft, wie wil zich met ons inzetten voor het
welzijn van ons dorp, in goed overleg met de gemeente?
Rondvraag:
De poort aan de Hemel bij de Doornhoek, hoort die open te
zijn of niet?
Voorzitter: Die moet op slot, (maar is dat niet altijd)
waarom is echter niet duidelijk.
Als tip voor onze zienswijze op de N279 (fietsbrug) stuur
die ook naar de gemeente(raad) maar benader ook de krant!
Dit gaan we doen.
Hoe zit het met de aanleg van glasvezelkabel? We hebben
destijds wel aangemeld, maar je hoort er niets meer van?
Voorzitter: Glasvezel wordt wel in fasen aangelegd in het
buitengebied, niet in de kernen.
Uit de zaal: De kabel in de kern is net zo goed als glasvezel,
daarom komt die daar niet.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 met dank aan
de aanwezigen en een consumptie van de raad.
Voor verslag: Fried van Otterdijk
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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.
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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

Dorpsschouw Zijtaart in 2018
Deze is op zaterdag 10 november 2018. Op die dag
zijn wij van 10.00 tot 10.15 uur op het plein tegenover
Het Klooster aandachtspunten kunt U dan persoonlijk
doorgeven. Vanaf 10.15 uur maken we dan
gezamenlijk een rondgang door Zijtaart.
Aandachtspunten voor deze dorpsschouw kunt U ook
via ons contactformulier op de website van de
dorpsraad Zijtaart ( www.dorpsraadzijtaart.nl )
doorgeven.
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Geslaagde Brabantse Kampioenschappen voor
majoretten met 2 NK tickets
Op zaterdag 3 november was het dan zover. Met alle
groepen en supporters vertrokken we naar Waalwijk voor
de Brabantse Kampioenschappen. Voor deze speciale
gelegenheid gingen we gezellig met z’n allen met de bus.
Daar werd alvast gestart met make-up en haren. Iedereen
zag er dus weer keurig uit en ook alle vesten konden weer
gebruikt worden dankzij sponsoring van het bedrukken
door ZBO bouw. Dankjewel!
Rond 16.00 uur mocht de eerste groep van Zijtaart de
wedstrijdvloer betreden. Het A-team o.l.v. Yvanka van den
Biggelaar en Roselin Raijmakers had de laatste week nog
extra getraind en wat aanpassingen gedaan. Dat kon de jury
zeker waarderen, alleen was het puntenaantal net niet hoog
genoeg om op het podium te eindigen. Toch knap gedaan
van de dames Anne, Hieke, Marit, Roselin, Yentle en
Yvanka.
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Het C-team o.l.v. Marit van der Cammen en Yentle van den
Biggelaar had ook nog wat aanpassingen gedaan in hun
show op muziek van Doornroosje en flink geoefend. De
show ging erg goed gelijk en daarmee behaalden ze een 2de
plaats en mochten dan ook het podium op. Daarnaast
behaalden Britt, Floor, Hanne, Iris, Lynn en Madelon ook
genoeg punten om zich te plaatsen voor het NK. Proficiat!!
Tot slot was het B-team aan de beurt. Zij staan ook o.l.v.
Roselin en Yvanka. De show Lion King ging ook deze keer
erg goed en ook Amber, Chloe, Isis, Lieke, Maud, Sara en
Vera mochten het podium op om de beker voor de 3de
plaats in ontvangst te nemen. Ook zij behaalden genoeg
punten voor het NK. Super meiden!
Toen we weer met de bus richting Zijtaart gingen, kregen
alle deelnemers nog een mooie roos. Met dank aan Broks
Bloemen en familie van den Biggelaar. Bedankt namens
iedereen. Het was een gezellige boel op de terugweg en als
afsluiting gingen we nog frietjes eten met z’n allen. We
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige
dag!!
Majoretten Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Ruitersport Zijtaart
Selectiewedstrijden dressuur
paarden en pony’s

Daarna was het D-team aan de beurt. O.l.v. Anne van
Lankvelt en Marjan van Asseldonk behaalden ze al 2x
eerder op een wedstrijd de titel Star of the Day en maakten
nu kans om Star of the Year te worden. Dat zat er net niet
in, maar de muizendans zag er weer heel leuk en schattig
uit en ze behaalden dan ook een 3de plaats. Gefeliciteerd
Caitlin, Elze, Lieke, Nina, Pien en Yade! Met een mooie
beker stonden ze trots op het podium.

Selectie wedstrijden dressuur werden dit
weekend voor de paarden verreden in
Schijndel en in Uden voor de pony’s. Wederom kwamen er
een aantal prijswinnaars uit Zijtaart uit de bus. Zo was daar
Robin van Vugt die heel knap een 3e plaats wist te
veroveren in de klasse DE-L1 met maarliefst 211.5 punten.
Dit is tevens haar tweede wedstrijd in de L1 en een rubriek
met sterke concurrentie, dus heel knap gedaan Robin!
Daarnaast wist Dena Lammers knap tweemaal de 1e prijs te
winnen in de klasse DE-L1 met Memorie en in de klasse CB met Goud TS. Lisa Heesakkers wist met haar pony
Davigo de 2e prijs te winnen in de klasse DE-B met
maarliefst 213 punten! Dit is het eerste wedstrijdseizoen
met deze nog erg jonge pony, dus ook weer extra knap!
Lieke Blokx is nog maar net gestart bij de paarden en wist
met het paard van haar zus en moeder (Apashia) zomaar
even de 1e prijs te winnen in de klasse L1 met 202 punten.
Superknap!! Op naar de volgende selectiewedstrijd
dressuur voor de pony’s op 17 november in Nistelrode.
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Bridgen:

Maandag 12 november om 13.30 uur
wordt de najaarsvergadering voor de
leden van de KBO afdeling Zijtaart
gehouden. Deze vindt plaats in de grote
zaal van Het Dorpshuis en naast de
gebruikelijke agendapunten hebben we
als ontspanningsmoment een gastspreker
uitgenodigd in de persoon van
Vogelwachter Bas Verboord. Op een
boeiende wijze zal Bas Verboord ons meenemen in wat het
betekent om een bijdrage te mogen leveren aan de
vliegveiligheid op Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven
Airport. Om dit werk te kunnen doen, is kennis van vogels
en de overige fauna en flora een eerste vereiste. Kort
samengevat vertelt hij over de jacht, beheer en
schadebestrijding en dat alles voor een ieders veiligheid.

NOTEER DIT IN UW AGENDA.

KBO
AGENDA
Maandag 12 november 13.30 uur: Najaarsvergadering
Dinsdag 13 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 13 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 13 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 13 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 14 november 13.30 uur: Kienen
Donderdag 15 november 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 15 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 15 november 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 15 november 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 16 november 13.30 uur: Bridgen
Zaterdag 17 november 14.00 uur: Toneel
Kaarten:
Uitslagen van 1 november:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Ciska Coppens
Rikken:
Bert Vissers
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs: Riek v.d.Heijden
Loterij:
Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 5 november:
Jokeren: Mien Ketelaars
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Tonny Rijkers
Rikken:
Henk v.d.Ven
Marjo Vissers
Poedelprijs: Riek v.d.Heijden
Loterij:
Jan v.Zutphen

166 pnt.
139 pnt.
27 pnt.
111 pnt.
44 pnt.
– 46 pnt.

127 pnt.
75 pnt.
26 pnt.
106 pnt.
72 pnt.
- 59 pnt.

Uitslagen van 30 oktober:
A-lijn:
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Cees & Riet v.Hout
Bert & Diny Kanters
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
B-lijn:
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
Harrie & Rina v.Berlo
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Piet v.Schaijk & Mari v.d.steen
Piet & Toos Reijbroek
Maria & Fien Rooijakkers
Adriaan vd.Tillart&Marietje vd.Wijger

67,19 %
57,19 %
55,73 %
53,33 %
51,35 %
68,02 %
58,85 %
57,81 %
55,00 %
54,27 %
52,08 %
50,21 %

Uitslagen 2 november:
A-lijn:
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
60,42 %
Rien & Helma v.d.Heuvel
56,67 %
Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,83 %
Ad & Riet Koevoets
55,83 %
Ben v.d.Steen & Pieter v.d.Berk
52,08 %
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
51,67 %
Jan & Riek Rijkers
50,83 %
B-lijn:
Cor & Marietje Mollen
61,67 %
Bert & Anneke v.Helvoort
60,83 %
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven 58,33 %
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
56,67 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Nuenen d.d. 29-10-2018
Thuisclub

Zijtaart

Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Mies Gibbels
Andre Schepers
Tonnie van Uden
Cor Coppens
Jan vd Oever

65 33
52 76
43 41
36 31
33 31
32 27
20 25
20 29

-

Bezoekers

Nijnsel

Frans Boudewijns
Peter van Leest
Ben de Louw
Ton Konings
Ton Konings
Piet vd Steen
Theo Jansen
Jan Joosten

34
34
30
27
27
25
24
20

36
39
24
11
20
14
19
23
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 01-11-2018
Piet vd Hurk
Toon vd Oever
Cor Coppens
Toon Opsteen
Martien Verbruggen
Mies Gibbels
Chris van Helvoirt
Rien v Tiel
Tonn Verbruggen
Tonnie van Uden
Frans v Leuken
Hans van Erp

34
29
22
28
70
35
17
28
24
32
43
66

42
22
13
27
68
32
26
41
51
25
44
60

- Jan vd Oever
18
- Willy vdBerkmortel 25
- Andre Schepers 36
- Wim Kremers 27
- Toon Cissen
59
- Frans vd Broek 20
- Jan de Wit
26
- Wim vd Sanden 41
- Toon Nelissen 32
- Willy Henst
24
- Theo vd Laar
15
- Cor van Zutphen 62

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 10 nov. 2018
VOW JO13-2M Boekel Sport JO13-3M
VOW JO12-1
Schijndel/DE WIT JO12-1
Erp JO10-3
VOW JO10-1G
WHV JO9-1
VOW JO9-1
Let op Wordt bij VOW gespeeld
Mariahout JO8-2 VOW JO8-1
Blauw geel '38/ JUMBO JO7-3M VOW JO7-1M
VOW MO17-1 Olympia'18 MO17-1
VOW MO15-1 HVCH MO15-1
VOW MO11-1 Heeswijk MO11-1

11:30u
9:30u
10:00u
10:30u
10:00u
10:15u
13:00u
13:00u
9:30u

het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 10 nov 2018
17:00u
16:00u

VCO VR30+1
VOW

VOW VR30+1
PSV

VOW Senioren 11 nov 2018
11:30u
11:00u
10:00u
12:00u
11:00u

VOW 2
Mariahout 3
VOW 3
Avesteyn 4
Schijndel/DE WIT 7
VOW 4
ST Heeswijk/Avesteyn VR1 VOW VR1
Boerdonk VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 3 nov 2018
VOW Veteranen
Pr Irene0 - 4
VOW Senioren 4 nov 2018
VOW 1 Odiliapeel/Braks Groep 1
VOW 2 DVG 3 0 - 4
VOW 3 UDI'19/CSU 9 0 - 3
EVVC 8
VOW 4 2 - 1
Nuenen VR2 VOW VR1
4-2
Handel VR1 VOW VR2
4-4

2-1

19
36
40
42
42
26
22
43
39
16
18
42
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Meierijstad
Tenniskampioenschappen
2018
Afgelopen weekend stonden op de velden van Tennispark
De Krekel in Mariaheide de tenniskampioenschappen van
Meierijstad op het programma. Hieraan nemen alle
clubkampioenen deel van alle tennisverenigingen binnen
Meierijstad. Er waren veel leden van TV Zijtaart die
hieraan hebben deelgenomen. .
In de categorie jeugd
tot 10 jaar ging
Thomas vd Linden er
met de eerste prijs
vandoor. Op de foto
een hele trotse
Thomas, die zich een
jaar lang kampioen
van Meierijstad mag
noemen.
In de dames enkel 7
werd Anouska vd
Heijden kampioen.
Ze hoefde hiervoor
op zondag niet in
actie te komen,
omdat haar
tegenstander een
walk-over gaf. Later
moet Anouska wel in
actie komen in de dames dubbel 6. Samen met Jolanda van
Zutphen stond ze hier in de finale. Zij wisten de winst in
twee sets veilig te stellen. In de gemengd dubbel 7 werd het
een spannende driesetter. Helaas voor Adri Hendriks en
Ivonne van de Ven waren de tegenstanders iets sterker.
Neemt niet weg dat er voor hen een prachtige tweede plaats
was.
Al met al toch een zeer geslaagd toernooi. Een woord van
dank gaat uit naar Rien Janssen, mede-organisator namens
TV Zijtaart. Volgend jaar weer een nieuwe editie van de
Meierijstad Tenniskampioenschappen!
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Griezelen tijdens lampiontocht
Jong Nederland
Afgelopen vrijdag verzamelden
tientallen kinderen en ouders zich met
hun zelfgemaakte lampion bij de blokhut
van Jong Nederland voor de jaarlijkse
lampiontocht. Het was ideaal weer voor
een mooie tocht. De kinderen stonden te
trappelen om te beginnen en nadat
iedereen voorzien was van een
reflecterend hesje kon de stoet op weg. Hoogtepunt van de
avond was de wederom prachtig versierde tuin van de
families Coppens en Ista aan de Bresser. Een hele familie
aan monsters stond ons daar op te wachten. Terug bij de
blokhut was er voor iedereen een bekertje warme chocomel
en een plakje peperkoek en kon
iedereen zich warmen aan het
knapperende kampvuur.
Kortom, weer een geslaagde
editie van de lampiontocht. Alle
deelnemers bedankt en tot
volgend jaar!
Jong Nederland Zijtaart

Maandagmorgen 5 november hebben
we Pater Issag als gastspreker in het
Onderonsje ontvangen. Op een geheel
eigenwijze heeft hij ons een verhaal
verteld over zijn geboorteland en zijn
roeping om priester te worden.
voor circa 60 personen heeft hij zijn
mooie verhaal gehouden.
Als uitzondering hebben we de aanwezigen de
gelegenheid gegeven een donatie te doen aan Pater
Issag, voor een door hem te kiezen goed doel. Het
mooie bedrag van 333,50 Euro heeft dit opgeleverd,
waar de Pater zeer dankbaar voor was.
Allen hartelijk dank namens Pater Issag

Selectiewedstrijden dressuur paarden en pony’s
Selectie wedstrijden dressuur werden dit weekend voor de
paarden verreden in Schijndel en in Uden voor de pony’s.
Wederom kwamen er een aantal prijswinnaars uit Zijtaart
uit de bus. Zo was daar Robin van Vugt die heel knap een
3e plaats wist te veroveren in de klasse DE-L1 met
maarliefst 211.5 punten. Dit is tevens haar tweede wedstrijd
in de L1 en een rubriek met sterke concurrentie, dus heel
knap gedaan Robin! Daarnaast wist Dena Lammers knap
tweemaal de 1e prijs te winnen in de klasse DE-L1 met
Memorie en in de klasse C-B met Goud TS. Lisa
Heesakkers wist met haar pony Davigo de 2e prijs te
winnen in de klasse DE-B met maarliefst 213 punten! Dit is
het eerste wedstrijdseizoen met deze nog erg jonge pony,
dus ook weer extra knap! Lieke Blokx is nog maar net
gestart bij de paarden en wist met het paard van haar zus en
moeder (Apashia) zomaar even de 1e prijs te winnen in de
klasse L1 met 202 punten. Superknap!! Op naar de
volgende selectiewedstrijd dressuur voor de pony’s op 17
november in Nistelrode.
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“ Nooit te oud”

Speelt voor de leden van
de KBO Zijtaart en overige
belangstellenden het stuk
Beste inwoners van Zijtaart,
Zaterdag 15 december a.s. is het weer zover: de kerstmarkt
in ons mooie Dorpshuis.
De markt wordt gehouden van 16.00 uur tot 21.00 uur. Wil
je hieraan een bijdrage leveren, graag. Dit kan in de vorm
van een kraam om spullen te verkopen, iets lekkers of
wellicht een muzikale bijdrage. Heb je interesse, dan graag
contact opnemen met de organisatie via
kerstmarkt@zijtaartonline.nl
Samen kunnen we er dan een gezellige en sfeervolle markt
van maken.
We zien uit naar een leuke samenwerking!
Namens de organisatie: Mimi, Franc, Suzanne, Mirjan,
Anja en Heidi

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

“ KIP IK HEB JE”
Op zaterdag 17 november
Aanvang: 14:00 uur
Locatie: Kapel Klooster Zijtaart
Alle Zijtaartse KBO-leden hebben gratis
toegang en krijgen in de pauze een
consumptie aangeboden door de KBO.
Controle vindt plaats bij de ingang.
Het zou fijn zijn als u zich even aanmeldt
zodat we voldoende stoelen klaar kunnen
zetten!
Bel even Marianne Kemps, tel. 36 74 03 of
Cor vd Aa, tel. 36 68 58.
Niet leden betalen slechts € 4,00 inclusief de pauzeconsumptie!
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instantie vaak alleen maar groter: gescheiden zijn en de
kinderen minder zien is pijnlijk. Maar bovendien groeit de
weerzin tegen de partner vaak, ook als men zich tevoren
voorneemt het allemaal netjes af te ronden. Belangrijk dus
om niet te snel te willen.

Interpunctie
Niet in een vloek en een zucht… (over relatietherapie)
Mensen denken soms dat ze in 2 tot 3 gesprekken klaar zijn Mw. N. Timmermans-van de Kamp
met relatietherapie. Nu duurt relatietherapie bij mij meestal Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
niet zo lang, maar een relatie die in jaren en jaren scheef is tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
gelopen, kun je niet in enkele weken weer vlot trekken.
Soms wel, maar meestal niet. Ook als je voor een
“eenvoudige“ klacht naar een psycholoog gaat, duurt de
behandeling al gauw 10 gesprekken. En is het geen
eenvoudig probleem dan ben je zo maar jaren onderweg.
Bij samengestelde gezinnen kan er vaak in korte tijd wél
veel bereikt worden, maar dat komt omdat het nieuwe stel
vaak nog dolverliefd is, maar dat allerlei praktische en
pedagogische zaken om de hoek komen kijken die de boel
telkens weer op scherp zetten.
Relatieproblemen zijn meestal gedurende jaren van
regelmatig kleine teleurstellingen tot grote problemen
uitgegroeid. Steeds weer een ergernis, steeds weer opnieuw
uitleggen dat je het zo niet wilt. Vaak zijn er mooie beloftes
gedaan, meestal ook echt met goede intenties. Maar
Hoofdprijs € 250,00
veranderen is moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Men heeft
al zo lang gewacht en gehoopt dat het vanzelf goed zou
en diverse andere leuke (geld)prijzen.
komen. Soms heeft men heel veel moeite gedaan,
Kantine open vanaf 19:00 uur
geprobeerd de wensen uit de ogen van de partner te lezen
Aanvang 20:00 uur
en deze te vervullen. Anderen doen het andersom: oog om
oog! Ze gaan de ander met gelijke munt betalen en doen
precies datgene, waarvan ze weten dat de ander dat
Tijdens de pauze is er een loterij!
vervelend vindt. Om hem of haar ergens op attent te maken.
Hoe je het ook probeert en geprobeerd hebt, het is handiger
om snel hulp te vragen. Dan is de boosheid nog niet zo
VOW Zijtaart Sportpark de Vonders
groot, de teleurstelling minder heftig. Er is nog een grote
De Bresser 27-29 5465 PW Zijtaart
wens om er samen uit te komen, je hebt nog de moed en de
energie om ervoor te vechten. Want relatieproblemen
vragen veel energie, ook als je ze wilt oplossen, gaat dat
niet vanzelf. Er wordt veel van je gevraagd. Een relatie
Noteer ook in je agenda de volgende
blijft altijd hard werken, het is niet het bekende sprookje (ze
kiendata:
leefden nog lang en gelukkig), helaas. Toch zijn er ook
16 januari 2019
mensen die dan maar kiezen om uit elkaar te gaan, alsof
dan alles is opgelost. Soms is er geen andere uitweg en dan
20 maart 2019
is het goed dat het kan. Maar de ellende wordt in eerste

Woensdag 14 november 2018
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2e ronde Buurtkeezen
competitie Zijtaart
In een volle zaal van Het Klooster was het weer
genieten geblazen. De 49 teams wisten zich
goed van hun taak te kwijten: er werd met groot
enthousiasme gespeeld. Oud en jong. Dat is het
bijzondere van ons buurtcompetitie concept:
iedereen kan het spel leren. Deze keer was het
mooi te zien; onze oudste deelnemers en de
jongsten speelden een partij tegen elkaar. Het
team Keezpret (jong!) speelde tegen het team
Burgtske, 75 jaar leeftijdsverschil aan één tafel.
De standenlijst

De competitie duurt nog een hele tijd. Veel zal
zich nog wijzigen. Toch wist het eerste team
van “Keez erger je niet!” de volle winst vast te
houden. Dat wordt nog een hele klus op 7
december, onze volgende competitieavond. Er
staan tal van teams nog uitstekend om de
koppositie in te nemen.
De stand na de 2e ronde:

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag
en nacht op te halen)

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

7nov. 2018 – 14 nov. 2018
Naam
Keez Erger je niet
Krijtenburg 1
Rudebroek 4
Grootveld 1
Meester vd Venstraat 2
De Stroat
Soffelt 2
Burgtske
Bospater
De Pasopperkes
Kampstraat
Krijtenburg 2
Chicks Party Chicks
Hartenvrouwen
PepTeam
Nunen 9
Klets en Klats
Buurvrouw en
ex Buurvrouw
M&M vd Doornhoek
Keslaerstraat - Zuid
De Akkertjes
HLV
De Keslearstraot
Krijtenburg 4
Rudebroek 2
SlimKeezen
Meester vd Venstraat 1
Keezpret
Weievenseweg 1
Weievenseweg 2
Zondveld
Jeugd van tegenwoordig
Brosch
De Boschnutjes
Leinrecht
Zijtaart biedt meer
De Clercxjes
Boskamp
Vanderaatjes
Krijtenburg 3
Kletskeezen
Maan
Soffelt (1)
Vier terug
BeautyKeez
Keez & Co 2
Jeroen & Mia
van Nunen 71
Keez-Moatjes

Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
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Spellen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Winst
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

Verlies
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Score
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6

Puntensaldo
120-103
117-97
119-102
116-108
114-106
114-96
118-100
118-102
114-106
118-112
111-105
112-111
112-113
111-114
102-113
115-90
115-103
115-103

3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
3
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
5
5
5
5
3
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
0
0

60-49
114-104
104-95
104-95
111-103
116-108
114-110
110-106
103-104
113-115
111-117
104-110
84-116
115-108
58-51
113-112
107-111
106-110
102-107
102-107
99-108
101-110
107-118
88-111
51-58
102-119
100-117
98-119
89-116
37-60
94-120

3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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