Beste deelnemers,
Afgelopen jaar had een recordaantal van 49 teams zich ingeschreven om op de 1ste vrijdag
van de maand gezellig te komen keezen. Ook in seizoen 2019/2020 gaat Zes door met het
organiseren van deze avonden. Op deze avonden zullen we 3 rondes spelen met maximaal
50 teams. Natuurlijk kun je na afloop nog een potje spelen buiten de competitie.
Gezien de grote belangstelling starten we vanaf vandaag t/m 1 september met de
voorinschrijving. Nieuwe teams kunnen zich ook aanmelden, maar hun inschrijving zal ná
1 september op volgorde van dag/tijdstip van aanmelding worden meegenomen. Alléén
teams die al eerder deelnamen, zijn met de voorinschrijving dus zeker van een plaats in de
buurtcompetitie. Op deze manier bent u, als trouw lid, verzekerd van een plaats in de
nieuwe competitie. Start: vrijdagavond 4 oktober 2019.
Hieronder de speelavonden:
In 2019 op: 4 oktober, 1 november, 6 december.
In 2020 op: 3 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april.
Op 17 april 2020 zal het Zijtaarts Keezenkampioenschap weer plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Zes! Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 augustus 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Rector Harrie Beex (vanw.verjaardag); Jaargetijde Richard van Nunen;
Jaargetijde Jan Nikkelen; Henk en Adriaan Brugmans; Overl.ouders Brugmans-van den
Biggelaar; Overl.ouders van Asseldonk-van Roosmalen; Johan en Doortje van NunenBrugmans; Jaargetijde Sien van Nunen-van Schaijk; Frits van Nunen; Jaargetijde Harrie
van Nunen.
Mededeling:
Zondag 25 augustus wordt de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de "Miva" gehouden. Dit jaar
is de opbrengst bestemd voor Kameroen. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

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.

Zijtaartse
Jeugdnatuurvereniging
Slootonderzoek
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De tijd vliegt voorbij en voor we het
weten is het weer 17 november.
Natuurlijk staat deze
datum in jullie agenda of
op de kalender, want dan
vindt voor de 6e keer de
Zijtaartse dienstenveiling
plaats in ons Dorpshuis.
De diensten beginnen al
binnen te lopen, maar om
deze editie weer tot een
groot succes te maken mag
het aanbod nog flink
stijgen.
De dienstenveilingcommissie zal de komende weken
diverse mensen gaan benaderen voor diensten, maar
ook spontane aanbiedingen zijn zeer welkom.
Heb jij een leuke dienst om aan te bieden?! Vul dan
het inschrijfformulier in, wat je elders in dit
dorpsnieuws kunt vinden.

Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar
verschillende planten en dieren te vinden zijn. Op zondag
De inschrijfformulieren liggen ook klaar bij:
25 augustus gaan we bekijken welke planten en dieren er
- Het Dorpshuis
allemaal ONDER WATER leven. Dat kan op heel veel
- Autocentrum M. van der Heijden
plaatsen, ook dicht bij huis. Daarom blijven we deze keer in
- Café – Zaal Kleijngeld
de buurt. We gaan namelijk naar de
sloot naast het kanaal voor een
Om alles in goede banen te kunnen leiden sluiten we
slootonderzoek.

de inschrijvingen op 1 oktober a.s.

We vertrekken om 10.00 uur met
de fiets vanaf Het Klooster.
Trek kleren en schoenen aan die
nat mogen worden, want de kans is
groot dat je het niet droog houdt.
Voor schepnetjes en dergelijke
wordt gezorgd.
Tot zondag!

Voor meer informatie kun je contact op met een van
de commissieleden:
• Björn v.d. Heijden
• Hans Habraken
• Rob Kuijpers
• Franc Kleijngeld
• Gerard Hooijmans
• Albert van Grootel
Of via mail:
dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Diakonie vervoersdienst Zijtaart
met vrijwilligers uit Zijtaart
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.
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KBO
AGENDA
Maandag 26 augustus 13.30 uur: Fietsen
Maandag 26 augustus 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 27 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 27 augustus 13.00 uur: Comp. Biljarten
Woensdag 28 augustus 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 28 augustus 13.30 uur: Kienen
Donderdag 29 augustus 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 29 augustus 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 29 augustus 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 29 augustus 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 30 augustus 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 13 augustus 2019:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Nolda v.Zutphen
Rikken:
Annemieke v.d.Linden
Lenie Henst
Poedelprijs: Marjo Vissers
Loterij:
Willie v.d.Berkmortel

130 pnt.
96 pnt.
0 pnt.
102 pnt.
62 pnt.
- 14 pnt.

Uitslagen van 15 augustus 2019:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Bert Vissers
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
Ciska Coppens
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
Loterij:
Mien Raaijmakers

185 pnt.
81 pnt.
- 43 pnt.
54 pnt.
19 pnt.

Uitslagen van 19 augustus 2019:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Rikken:
Annemieke v.d.Linden
Anneke v.d.Braak
Poedelprijs: Marjo Vissers
Loterij:
Tonny Rijkers

136 pnt.
98 pnt.
62 pnt.
- 14 pnt.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Goulashkroket
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
BRIDGEN
Uitslagen van 13 augustus 2019:
1.Jan Rijkers & Tonnie Kivits
2.Chris v.Helvoirt & Riet Koevoets
3.Ad Koevoets & Tonnie Rijkers
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Marietje v.d.Wijgert & Adriaan v.d.Tillart
6.Jacqueline v.Asseldonk & Thea Brugmans

58,33 %
56,67 %
55,91 %
53,54 %
45,43 %
33,33 %
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Beste inwoner(s) van Zijtaart,
Heb je altijd al eens een pijltje willen
gooien! Geef je dan op als lid van
Dartclub Kleijngeld Zijtaart.
De dartclub heeft competities in 501 en
tactics.
Het nieuwe seizoen begint op
donderdag 6 september. Speeldagen
zijn altijd op donderdag in het café bij
Kleijngeld. Opgeven, vanaf 16 jaar, kan
tot vrijdag 30 augustus.
Tot ziens,
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
Volg ons op facebook
en via onze website
www.dartclubzijtaart.nl

21 aug. 2019 – 28 aug. 2019
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 25 augustus, Grote Peel, pauze
in Meijel ‘Oranjehotel’, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 28 augustus, Sterksel, pauze in
Leende ‘Scheuter’, 91 km, vertrek 8.30 uur.

V.O.W. Jeugd 24 augustus 2019
VOW JO19-1 Blauw Geel J019-6
VOW JO17-1 BMC Jo17-3
VOW JO15-1 vrij
VOW JO13-1 eerst VOW respect
ElI Jo13-2
10:00u
VOW respect
10:00u
VOW respect
9:15u
VOW respect
9:15u
VOW J08-1 eerst VOW respect
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-1
VOW MO19-1 vrij
VOW MO15-1 vrij
VOW respect
10:00u
VOW respect
10:00u
VOW respect
9:15u
VOW respect
9:15u
VOW respect
9:15u

14:30u
14:30u
daarna

daarna
9:15u

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren oefenprogramma en de
bekerwedstrijden.
22-augustus-2019
Oefen 20:00u
Erp 2
VOW 1
24 augustus 2019
16:30u VOW Veteranen
NWC Veteranen
Oefen 11:00u
WHV 2
VOW 2
Oefen 25 augustus 2019
11:00u VOW 4 WEC 5
Oefen 12:00u
VOW VR1 VorstenboscheBoys VR1
Oefen 10:00u
VOW VR2 VorstenboscheBoys VR2
27 augustus 2019
Oefen 19:45u
Maaskantse Boys 1 VOW 1
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75 JAAR HERDENKEN &
BEVRIJDEN IN MEIERIJSTAD
De bevrijding van Brabant begon 75 jaar geleden in
wat nu de gemeente Meierijstad is. Sint-Oedenrode en
Veghel waren de eerste plaatsen die werden bevrijd.
Vijf weken daarna volgde Schijndel. Een
indrukwekkende en aangrijpende periode die zijn
sporen in onze gemeente heeft nagelaten. Dit jaar
vinden verschillende activiteiten plaats in Meierijstad
om de gebeurtenissen van toen te herdenken.
Kijk op www.meierijstadherdenkt.nl wat er allemaal te
doen is.

Café Brein Uden en Oss – Onzichtbare
Gevolgen
Dit thema staat centraal tijdens café Brein op
maandagavond 16 september in Uden en dinsdagmiddag 17
september in Oss. Café Brein is een trefpunt voor mensen
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een
beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor
meer informatie op: www.nahnobrabant.nl.
Mensen met een niet aangeboren hersenletsel krijgen vaak
te maken met zichtbare, maar ook met onzichtbare
gevolgen die hun dagelijks leven beïnvloeden. Tijdens café
Brein zal Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel,
verpleegkundig specialist (neurologie) en publicist, een
lezing geven over een veranderd leven door o.a.
onzichtbare gevolgen van niet aangeboren
hersenletsel. Welke invloed hebben deze
gevolgen op het welzijn en dagelijks
functioneren van mensen met NAH, maar ook
voor hun naasten? We nodigen u uit om te
komen luisteren en/of mee te praten in Uden
of in Oss.
Vanwege het toenemend aantal bezoekers van
café Brein willen we vragen of u zich wilt
aanmelden en aangeeft met hoeveel personen
u komt. Aanmelden kan tot uiterlijk 9
september. Voor de bijeenkomst in Uden kunt
u zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar: secretariaatthuiszorg@pantein.nl. Voor
de bijeenkomst in Oss kunt u zich aanmelden
door een e-mail te sturen naar:
CafeBreinOss@ons-welzijn.nl

Café Brein Uden is op maandag 16 september van 19.30 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in Muzerijk,
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden.
Café Brein Oss is op dinsdag 17 september van 14.00 –
16.00 uur (zaal open om 13.30 uur) in wijkcentrum
Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss.
In café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in
een open en ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact,
erkenning 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, Professionals in
NAH en ONS welzijn.
Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.
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Autismecafé begint aan een nieuw seizoen
De zomervakantie is voor voorbij gevlogen en het
werkende leven is voor velen alweer begonnen. Dat
betekent ook de start van een nieuw seizoen voor het
Autismecafé. Op maandagavond 26 augustus van 19.30 tot
22.00 uur zijn de deuren van het café weer geopend. In het
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel is er dan
volop gelegenheid om bij te kletsen over de vakantie, of je
nu naar een tropisch eiland bent afgereisd of dicht bij huis
bent gebleven. Ook staan de bordspelletjes weer klaar,
evenals de koffie, thee en koude dranken. Alle mensen met
autisme vanaf 18 jaar en hun naasten uit de regio UdenLanderd-Meierijstad-Bernheze zijn van harte welkom. De
toegang is gratis. Omdat pinnen helaas niet mogelijk is,
moet iedereen er wel aan denken om contant geld mee te
nemen voor de consumpties. Aanmelden hoeft niet en later
komen of eerder weggaan vormen geen probleem.
“Het is echt leuk om te merken dat er nu, na goed een half
jaar, een band tussen bezoekers begint te ontstaan,” zegt
Marjon van Herpen, een van de initiatiefnemers van het
Autismecafé. “Het café begint te worden wat wij in
gedachten hadden.” Daarmee doelt ze op een
ontmoetingsplaats voor en door mensen met autisme, waar
die kunnen zijn wie ze zijn, zonder dat ze iets uit hoeven te
leggen. De groep van bezoekers die regelmatig terugkomen,
wordt langzaam groter en nog steeds komen er iedere keer
nieuwe bezoekers binnenlopen. De organisatie is er in ieder
geval klaar voor om er weer een mooi seizoen van te maken
en benieuwd naar de verhalen van de bezoekers! Ook leuke
ideeën voor het Autismecafé horen ze graag in het café of
via de facebookpagina: @Autismecafémeierij.

Vriendschapsplein in Veghel
Het Vriendschapsplein is een ontmoetingsplek voor
iedereen die een stukje gezelligheid zoekt, nieuwe mensen
wil leren kennen, een praatje wil komen maken of gewoon
een kopje koffie of thee wil komen drinken. Twee keer per
maand is het Vriendschapsplein geopend in het
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel, een keer ’s
avonds en een keer ‘s middags. Er zit dan een gevarieerd
gezelschap aan tafel, zowel jong volwassenen als mensen
die een jaartje ouder zijn. De bijeenkomsten zijn vrij
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toegankelijk. Geïnteresseerden uit Veghel, Erp en de
kerkdorpen kunne voor meer informatie over het
vriendschapsplein en de geplande activiteiten contact
opnemen met Andrea Olfen, sociaal werker bij ONS
welzijn in Veghel via telefoonnummer 06-57443759, e-mail
andrea.olfen@ons-welzijn.nl en facebook.com/
Vriendschapsplein Samsam.
offline ontmoeten
Het Vriendschapsplein is een aanvulling op
SamSamSamen.nl, de website waarop mensen aan hun
buurtgenoten gratis diensten kunnen aanbieden en vragen.
“In de praktijk blijkt, dat een website voor veel mensen te
anoniem is, je weet niet met wie je te maken hebt,” zegt
Andrea Olfen. “Zij willen zien met wie ze in zee gaan.
Daarom werd het Vriendschapsplein in het leven geroepen.
Daar is elke eerste dinsdag van de maand van 19.30-21.30
uur en elke derde woensdag van de maand van 13.30-15.30
uur wel wat te doen. Dinsdag 3 september staat in het teken
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van gezelligheid, kletsen en een spelletje. Op
woensdag 18 september hebben we een
“Knabbel en babbel middag” waarbij we
samen eenvoudige hapjes maken. Samen iets
doen maakt het gemakkelijker om met elkaar
in contact te komen.
tips en ideeën
“Het Vriendschapsplein bestaat nu bijna een
jaar en we zien, dat iedereen wel wat te bieden
heeft aan een ander. Bovendien hebben we in
die tijd al leuke contacten zien ontstaan tussen
bezoekers,” vervolgt Andrea. Er is altijd een
beroepskracht van ONS welzijn aanwezig in
het Vriendschapsplein, die bezoekers kan
ondersteunen bij het uitbreiden van hun
sociale contacten. “Wij geven graag tips over
waar je nog meer mensen kunt leren kennen of
aan welke activiteiten je deel kunt nemen. Het
Vriendschapsplein wil uitgroeien tot een plek voor
iedereen, die het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten
en wij vinden het heerlijk als bezoekers komen met ideeën
voor de invulling van het vriendschapsplein,” zegt Andrea
tot besluit. Haar ogen stralen van enthousiasme.

Prentenboekenfeest in de natuurspeeltuin
Op zaterdag 7 september houdt Bibliotheek Veghel een
gratis prentenboekenfeest om aan de allerkleinsten te
laten zien hoe leuk (voor)lezen is. Alle kinderen, ouders,
opa’s en oma’s zijn die middag van harte welkom in de
natuurspeeltuin in het Julianapark.
Het prentenboekenfeest staat geheel in het teken van
boeken voor jonge kinderen. Tijdens het feest zijn de
bekende boekfiguren Dikkie Dik, ijsbeertje Lars en de
Gruffalo aanwezig. Ook zal er volop voorgelezen worden
uit hun leukste prentenboeken. Verder verzorgen Phoenix
en de bibliotheek verschillende creatieve workshops. Voor
wie even uit wil rusten, is er de pop-upbibliotheek. Daar
kunnen bezoekers op locatie kennismaken met de collectie
van de bibliotheek.
Wil jij ook bij dit vrolijke feest zijn? Kom dan op 7
september tussen 13.00 en 16.00 uur naar de
natuurspeeltuin in Veghel. Toegang is gratis.
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overleed kreeg hij eveneens een uitnodiging, maar zijn
vriendin werd nadrukkelijk NIET uitgenodigd….. Hij vond
het vreemd, maar ging alleen.

Hoe een tekort aan assertiviteit je relaties in
je stiefgezin kan beïnvloeden.
Michel, een aimabele man van 57 jaar heeft een nieuwe
relatie na zijn scheiding. Er waren tijdens zijn huwelijk
escapades van zijn vrouw, waarbij ze steeds op hangende
pootjes terug kwam. Natuurlijk deed het hem pijn, maar hij
zei er weinig over. Tot hij de stap zette om te scheiden.
Mevrouw had weer een vriend, waar Michel niet van op de
hoogte werd gesteld. Hij was zo goed om haar te helpen
met het opknappen van het huis. Als hij geweten had dat ze
een vriend had, had hij dat niet gedaan. (Mogelijk had ze
dat ook daarom verzwegen?)
Weinig communicatie
Inmiddels stonden alle 3 zijn kinderen op eigen benen en
één zoon had al een kindje. Ik vroeg aan Michel hoe zijn
kinderen hem zagen. Dat wist hij eigenlijk niet. Zijn
vriendin zei: “hij vraagt nooit wat aan ze, hij is bang iets
verkeerds te zeggen”.
Inderdaad was Michel erg
zwijgzaam, koos hij zijn woorden
uiterst voorzichtig en slikte hij veel
in, precies zoals hij bij zijn exvrouw veel ingeslikt had. Zijn
vriendin had ook al volwassen
kinderen die op eigen benen
stonden.
De ex-schoonfamilie
De familie van zijn ex-vrouw had
hem altijd graag gemogen. Hij werd
nog regelmatig uitgenodigd voor
feestjes. Zijn vriendin ging dan ook
mee, hoewel zijn ex-vrouw dan
duidelijk liet merken dat deze er
“eigenlijk” niet bij hoorde. Dat was
pijnlijk. Toen zijn ex-schoonmoeder

Niet erg… of toch wel?
Zijn vriendin zei dat het niet erg was, maar ergens stak het
haar toch. Dus tijdens een ruzie kon ze het toch niet laten er
iets over te zeggen. Michel probeerde de boel te sussen. De
moeder van Michel’s kinderen (zijn ex dus) had inmiddels
al veel langer een vriend dan Michel een nieuwe relatie had.
Michel had inmiddels gehoord dat zijn ex-vrouw had
geprobeerd te verhinderen dat hij zelfs aanwezig zou zijn
bij de begrafenis van zijn ex-schoonmoeder, maar de
familie wilde daar niet van weten. Daarop had zij geëist dat
de vriendin niet werd uitgenodigd. Voor de lieve vrede had
de familie daar (niet erg assertief) mee ingestemd.
Assertiviteit en communicatie
Het ging hier eigenlijk om mensen die bijna allemaal last
hadden van een gebrek aan assertiviteit of in elk geval
weinig communiceerden. Michel heb ik wat tips gegeven
hoe hij de communicatie met zijn kinderen kan
aanwakkeren. Uiteraard heb ik hier nog wel meer aan te
sleutelen (als ze dat willen, natuurlijk).
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Muziekvereniging St. Cecilia
CV De Reigers
Aanbieder:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.nr.:
E-mail:

Duidelijke omschrijving aanbieding:

Wilt u een logo of foto van de dienst presenteren tijdens de veiling
Handtekening aanbieder:
Datum:
Uw gegevens worden door de dienstenveiling beheerd en gedeeld met de kopers.
Tevens mogen wij uw gegevens gebruiken voor promotie van de dienstenveiling.
Formulier op te halen en in te leveren bij
Café-zaal Kleijngeld en autocentrum M. van der Heijden
Voor inlichtingen:
Franc Kleijngeld, tel.nr.: (0413) 363638
Bjorn v.d. Heijden, tel.nr.: (0413) 368893
E-mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Paraaf Commissielid
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SPECIAAL BIER
*

It's
BEER
time

P R O E V E R I J

*

#Proost met vrienden #Drinks
and Bites #Geniet met maten
#Niet gieten maar genieten
#Geef je snel op! #VOL=VOL

SEPT

20:00 | ZATERDAG

2019

NATUURLIJK BIJ
KLEIJNGELD..

21

