World Cleanup Day Zijtaart 2019
op zaterdagmiddag 21 september
We gaan op zaterdagmiddag samen het zwerfafval in en om Zijtaart opruimen. Om 13.00
uur verzamelen we in Eethuis de Reiger, waar het gebied wordt verdeeld. Kinderen onder
begeleiding, jongeren, ouderen, iedereen is van harte welkom. Afvalzakken, handschoenen,
grijpers en hesjes liggen klaar. Van 16.15 tot 17.00 uur verzamelen we in het dorp en
sluiten we af in Café-zaal Kleijngeld.
Niet lullen, maar poetsen …
Vele handen maken licht werk … Jong geleerd is oud gedaan ... Goed voorbeeld doet goed
volgen ...En zo zijn er vast nog wel een paar spreekwoorden en gezegden te bedenken. De
Zijtaartse verenigingen zijn benaderd en het Zijtaartse bedrijfsleven is op de hoogte. Op de
basisschool is er aandacht aan besteed, op social media is informatie te vinden en er volgt
nog een oproep via Whatsapp. U bent dus waarschijnlijk wel op de hoogte. Maar als u niet
komt helpen, gebeurt er helemaal niets … Dus kom. Kom helpen, samen met uw kinderen.
Samen met je ouders. Kom mee opruimen met uw kaartmaat. Samen met je vriend of
vriendin. Steek de handen uit de mouwen met je biljart- of dartmaten. Of samen met je
voetbalteam. Verzamel mensen uit je buurt. Ga een keer op zaterdag wandelen …
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 september 10.30 uur H.Mis feest patroonheilige Lambertus
Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian:
Martien van Zutphen en overl. familieleden (vanw. verjaardag):
Bert Adriaans en overl. familieleden: Intentie Uit Dankbaarheid

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Herdenking 15 september 2019
Op zondag 15 september vindt bij het
Airborne Monument in de Kolonel
Johnsonstraat in Veghel de
herdenkingsceremonie van de bevrijding
van Veghel plaats.
Wil je mee op komen ruimen of wil je op de hoogte blijven,
meld je dan nu aan via
https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/. Op de
kaart even zoeken op/naar Veghel en dan op de roze pin in
Zijtaart klikken. Of scan de QR code in het logo voor een
directe link naar de aanmeldpagina. Aanmelden is
vrijblijvend, maar wordt zeer op prijs gesteld. Meer info is
te vinden in het vorige Zijtaarts Belang, via Facebook of via
Instagram.
Praat er over, deel, like, post, buurt, klets, vraag, maar
vooral: zorg dat je er bij bent zaterdag de 21e!
Samen voor een schoner Zijtaart!
Vriendelijke groet, Harrie van der Linden
E-mailadres: WCD2019-Zijtaart@hotmail.com

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.

Ook dit jaar de Rabo Clubsupport
Ook dit jaar kunnen verenigingen en stichtingen weer
financieel ondersteund worden door de Rabobank. De naam
van de actie is nu veranderd van Rabobank Clubkas naar
Rabo Clubsupport.
Tot 20 september kunnen verenigingen en stichtingen zich
nog inschrijven om deel te nemen. Hiervoor moet je vanuit
de Rabobank een nummer hebben ontvangen.
Het blijkt dat vele verenigingen en stichtingen in Zijtaart
niet zijn uitgenodigd om deel te nemen. Neem daarom
contact op met de Rabobank om te vermelden dat je andere
jaren wel een bedrag hebt ontvangen, maar nu niet
uitgenodigd bent om in te schrijven. Ook verenigingen en
stichtingen die nog nooit hebben deelgenomen, kunnen
contact opnemen om na te vragen of ze aan de voorwaarden
voldoen om in te schrijven.
LET WEL: dit alles moet gerealiseerd worden voor 20
september.

Deze herdenking begint rond 11.25 uur.
Dit jaar wordt de muzikale opluistering
van de herdenking verzorgd door
Muziekvereniging Sint Cecilia uit
Zijtaart.
U bent van harte welkom.
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Na twee maanden zomerstop is het nu weer tijd om in
september SAMEN aan TAFEL te gaan. Dat kan ook weer
op de 3de woensdag van deze maand: 18 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 18 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,
meldt het ons en wij regelen het. We heten u graag
welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 18
september kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 13 september om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden;
tel: (0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557 82 of bij Annie
Pennings tel: {06) 423 504 89.

KBO Zijtaart start filmseizoen!
De eerste filmmiddag in het nieuwe
seizoen wordt gehouden op maandag
16 september. Deze keer hebben we
gekozen voor een film die past in deze
periode van 75 jaar na de bevrijding.
In de maand september herdenken we
dat 75 jaar geleden de zuidelijke
Nederlanden, waaronder onze omgeving, werden bevrijd
door de geallieerden. Een moment om bij stil te blijven
staan, een moment waaraan wij onze vrijheid te danken
hebben en dit moeten we blijven herdenken.
De film van deze maand speelt zich af in Frankrijk. De
kleine Sarah wordt
in de nacht van 16
juli 1942 samen
met haar ouders
opgepakt en naar
het Vélodrome
d'Hiver in Parijs
gebracht, waar
duizenden joden
worden verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter
gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in een kast
opsloot, net voordat de politie het appartement
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Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Satérol
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
binnendrong. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een
Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te
schrijven over deze razzia, een inktzwarte bladzijde in de
Franse geschiedenis. Ze ontdekt dat een langbewaard
geheim het lot van haar schoonfamilie
linkt aan het lot van een joodse
familie. Geobsedeerd door dit
verband gaat ze op zoek naar wat er
met de joodse familie is gebeurd. In
het bijzonder met Sarah, die 10 jaar is
als haar familie gedeporteerd wordt.
Haar Naam Was Sarah is de
ontroerende verfilming van de bestseller van Tatiana de
Rosnay over het grote drama dat zich in Parijs voltrok.
Terugblik naar de oorlog van een journaliste die via haar
schoonfamilie naar het verleden op zoek gaat. Aangrijpend,
emotioneel, maar een echte aanrader.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 16 september 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis
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KBO
AGENDA
Maandag 16 september 13.30 uur: Filmmiddag
Maandag 16 september 13.30 uur: Fietsen
Dinsdag 17 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Dinsdag 17 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 18 september 13.30 uur: Keezen
Donderdag 19 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 september 09.00/13.30 uur: Bloemschikken
Donderdag 19 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 19 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 september 13.30 uur: Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 5 september 2019:
Rikken:
Pieta v.Riel
Tiny v.Zutphen
Poedelprijs: Marjo Vissers
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Tonny Rijkers
Poedelprijs: Ciska Coppens
Loterij:
Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 9 september 2019:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
Ad v.Cuijck
Poedelprijs: Tonny Rijkers
Rikken:
Lenie Henst
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Bridgen:
Uitslagen van 3 september 2019:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
3.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
4.Bert & Diny Kanters
5.Hein & Jo de Wit
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
B-lijn:
1.Rob & Lilian Harbers
2.Maria & Fien Rooijakkers
3.Anneke Jans & Maria Pepers
4.Ria Veldhuis & Mien Vissers
5.Sjan Kanters & Bert v.Lankveld

67 pnt.
52 pnt.
-11 pnt.
164 pnt.
108 pnt.
21 pnt.
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6.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
53,65 %
7.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 51,56 %
Uitslagen van 6 september 2019:
A-lijn:
1.Mari & Nelly v.d.Vleuten
61,00 %
2.Helma & Rien v.d.Heuvel
58,75 %
3.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
57,08 %
4.Toon & Marietje v.schaijk
57,00 %
5.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
52,50 %
B-lijn:
1.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
56,77 %
1.Chris & Christien v.Helvoirt
56,77 %
3.Bert v.Helvoort & Cor Mollen
54,69 %
4.Huub vdHeuvel & Pieter v.Kaathoven53,13 %
5.Ad & Riet Koevoets
52,60 %
6.Liesbet v.Dijk & Nelly Philipsen
51,04 %
6.Mies & Joke v.d.Burgt
51,04 %

Hannekelief op de vlucht naar Zijtaart
Hanneke mag ‘uit logeren’.
Maar leuk is het
logeerpartijtje niet, want ze
wordt van het ene naar het
andere onderduikadres
gestuurd. ‘Het is een
Jodinneke!’, roept de
buurvrouw. Weg moet ze,
keer op keer, tot ze in het
katholieke en
samenspannend dorpje Eerde

160 pn
118 pnt.
21 pnt.
88 pnt.

67,50 %
64,17 %
61,50 %
52,08 %
51,00 %
50,50 %
59,38 %
56,77 %
56,77 %
55,21 %
54,69 %
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bij de familie Van Dam weer
een gewoon meisje mag zijn.
Nog maar net in Eerde landen
op 17 september 1944
Amerikaanse parachutisten en
de Duitsers vechten terug.
Hanneke slaat op de vlucht,
naar Zijtaart!

Hannekelief is het waargebeurde onderduikverhaal van
Hanneke Gelderblom-Lankhout dat verteld wordt door
André van der Linden. Het boek is te koop voor € 12,50 bij
Drukkerij Bert Raaijmakers aan de Reibroekstraat 5 in
Zijtaart. Meer weten, kijk dan op www.hannekelief.nl.
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waardering uit voor de grote publieke belangstelling en
bedankte hij de tellers en schrijvers voor hun inzet om dit
Woensdag 4 september is het onderlinge toernooi voor de
toernooi weer in goede banen te leiden. Ook de vrijwilligers
leden van de KBO Zijtaart afgesloten met het spelen van de
van het dorpshuis werden bedankt voor hun inzet. Namens
finale. Aan het toernooi is deelgenomen door 32 spelers,
de KBO reikte voorzitter Cor vd Aa een bos bloemen uit
welke ingedeeld werden in 8 poules van 4 spelers. De
aan de wedstrijdleiding voor de goede organisatie en met de
voorrondepartijen zijn vanaf maandag 26 augustus in 1
toezegging dat het toernooi volgend jaar wederom
week afgewerkt en tot grote tevredenheid van de
georganiseerd zal gaan worden, werd de 5e jaargang van dit
wedstrijdleiding zijn er maar enkele wedstrijden verzet.
toernooi afgesloten.
Van elke poule gingen de nummers 1 en 2 door naar de
achtste finales. Maandagavond 2 september werden deze
Namens de toernooileiding,
gespeeld en bij sommige spelers begon de spanning al toe
Toon vd Oever en Toon Cissen
te nemen. Na het spelen van de kwartfinales op
woensdagmiddag 4 september waren nog 4 spelers over
met kans op de titel en op weg naar de halve finales : Theo Biljartclub KBO Zijtaart
vd Laar, Cor Coppens, Bert Welte en Frans v Leuken.
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart d.d.
03-09-2019
Partij :
Uitslag
Henk vd Ven - Toon Opsteen
3-6
Willy vd Berkmortel - Frans v Leuken
1-6
Jan vd Oever - Frans vd Broek
3-4
Toon Opsteen - Rien v Tiel
1-6
Cor Coppens - Theo v Eert
3-6
Toon Cissen - Henk vd Ven
1–6

KBO Toernooi 2019

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
week 36
Willy Henst
24 29 Willy vd Berkmortel 25
21
Ton de Rooij
16 202 Toon Nelissen
34
33
Annemieke vd Linden 16 6 Ad vd Ven
32
26
Chris v Helvoirt 18 10 Mies Gibbels
35
35
Martien v Eert 19 25 Tonn Verbruggen
25
24
Frans v Leuken 41 26 Ton de Rooij
16
20
Cor Coppens
21 30 Jan de Wit
25
40
In de 1e halve finale moest Bert Welte (21 car.) het
Frans vd Broek 20 12 Toon Nelissen
34
31
e
opnemen tegen Theo vd Laar (22 car.). Tot de 17 beurt
Harrie vd Hurk 20 17 Toon Opsteen
27
25
ging de strijd gelijk op. In de laatste 4 beurten wist Theo
Theo v Eert
36 32 Annemieke vd Linden 16
14
echter nog 10 caramboles te maken, waardoor Bert het
Martien
Verbruggen
64
37
Andre
Schepers
38
37
hoofd moest buigen. Bert kan met zijn 3e plaats trots
Hans v Erp
63 58 Wim vd Sanden
39
51
terugkijken op een mooi gespeeld toernooi. De andere halve
Toon Cissen
58 78 Cor Vissers
12
13
finale ging tussen Cor Coppens (28 car.), de kampioen van
Bert vd Heijden 24 15 Rien van Tiel
30
27
vorig jaar, en Frans v Leuken, die 53 car. moest maken.
Henk vd Ven
18 27 Toon vd Oever
30
40
Frans liet er vanaf het begin geen misverstand over bestaan
Jan vd Oever
18 20 Ad vd Ven
32
36
wie deze partij de sterkste was en Cor kon maar niet op
Theo vd Laar
18 18 Tonnie van Uden
32
32
gang komen. Met een uitslag van 69 voor Frans tegen 13
Cor van Zutphen 60 39 Frans van Leuken
41
62
voor Cor was Frans overduidelijk de betere in deze partij.
Ook Cor kan met zijn 3e plaats terugkijken op een geslaagd
toernooi.
SPORTAGENDA
Onder grote publieke belangstelling werd vervolgens de
finale gespeeld tussen Theo vd Laar (22 car.) en Frans v
Leuken. (53 car.). Tot de 13e beurt ging de partij helemaal
W.T.C. Zijtaart
gelijk op, maar daarna viel Theo stil en bleef Frans wel zijn Dames en Heren: zondag 15 september, Market Garden,
punten scoren. Na 25 beurten was de eindstand 61 tegen 17 pauze in Grave ‘Catharinahof’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
in het voordeel van Frans. Met deze overwinning mocht
Senioren: woensdag 18 september, Kempentocht, pauze in
Frans zich de nieuwe kampioen van het KBO-toernooi
Knegsel ‘Café de Kempen’, 84 km, vertrek 8.30 uur.
noemen.
Frans, van harte gefeliciteerd met het behaalde
kampioenschap! Ook Theo vd Laar kan terugkijken op een V.O.W. Jeugd
Niet ontvangen
goed gespeeld toernooi en proficiat gewenst met de 2e
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
plaats. Ook een mooi resultaat.
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
Vervolgens werden door Toon en Toon de bekers
overhandigd en tot slot sprak de wedstrijdleider zijn
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VOW Senioren 7 sept 2019
DAW Veteranen

VOW Veteranen

5–1

VOW Senioren 8 sept 2019
Nijnsel/TVE Reclame 1 VOW 1
5-0
V.V. Achetas 3
VOW 2
2–1
RKVV Keldonk 2
VOW 3 Uitgesteld naar 12/09
VOW 5
Rhode/Van Stiphout Bouw 5
0-8
VOW VR1
Festilent VR1
1-0
Juliana Mill VR2
VOW VR2
5-2

INTERNATIONALE DAG VAN DE
OUDEREN
MAANDAG 7 OKTOBER 2019
Evenals de voorgaande jaren wordt de
Internationale Dag van de Ouderen gevierd
met een ontspannen avond voor alle ouderen
van de voormalige Gemeente Veghel in
Gemeenschapshuis Ter Aa, Den Uil 1a,
5469 CG ERP.
Het programma op 7 oktober begint om
19.45 uur met de opening en de zaal is open vanaf 19.15
uur. De entreeprijs is € 7,50 inclusief 1 consumptie tijdens
de pauze. Bij binnenkomst is er koffie of thee met cake.
Vanaf 20.00 uur is het veelbelovende optreden met
dialectzang van “Lya de Haas”. De avond duurt tot
ongeveer 22.15 uur. Aan het begin van de carrière van Lya
de Haas heeft Cor Swanenberg liedjes voor haar schreven.
Sindsdien schrijft zij zelf haar liedjes en heeft ze ook een
radioprogramma. Tot aan het overlijden van haar partner
Hennie Korsten in juli heeft Lya jaren als duo met hem
opgetreden. Vooral het lied van haar “Ons Lieve Vrouwke”
is een heel bekend Brabants Marialied. Lya brengt sfeer en
gezelligheid met zang en gitaarmuziek.
Kortom, het wordt een gezellige avond met een praatje en
liedjes met diepgang en humor.
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KBO Zijtaart heeft 50 kaartjes beschikbaar voor de leden en die ku
gekocht worden op dinsdag 17 september van 10.30 uur tot 11 u
Dorpshuis.
Graag contant en gepast afrekenen. Geen vervoer? Geef het aan en
kunnen iets regelen!

VBZIJTAART

Kienen
Datum: dinsdag 24 sept.
Plaats:

Zaal Kleijngeld

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.30 uur

De kosten zijn € 8.00 (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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18:00u RKVV Keldonk 1
VOW 1
VOW Senioren 15 sept 2019
12:00u FC Uden 2
VOW 2
11:00u VOW 3
Sparta'25 6
De Rozenjagers Eerde bereid zich voor om de indoor
11:00u VOW 5
Erp 7
competitie te gaan schieten: start op 24 september. De leden 10:00u WHV VR1
VOW VR2
zijn al weer in training en hopen er weer een mooie en
gezellige competitie van te maken. Er zijn 2 compound
teams en enkele compound reserve schutters opgegeven.
Clubkampioenschappen HDOok schieten een aantal recurve schutters deze competitie, DD-GD
deze doen dat persoonlijk.
De jeugd gaat op vrijdagavond haar wedstrijden schieten,
Het eerste toernooi op de
thuis en in de regio.
nieuwe tennisbanen waren de
De komende maanden houden De Rozenjagers ook weer de jaarlijkse
A status indoor wedstrijden waarvoor geheel Nederland kan clubkampioenschappen. Door
inschrijven, ook leden van De Rozenjagers zullen hieraan
de aanleg van de nieuwe banen kon alleen de
meedoen. De wedstrijden worden gehouden 19 en 20
dubbelcategorie zich inschrijven. Afgelopen zondag stond
oktober en 21 en 22 december.
het zonnetje heerlijk te stralen en werden op de
Wanneer men graag eens een pijltje wil komen schieten,
verschillende banen de finales afgewerkt. Bij de meeste
dan is men altijd welkom op donderdagavond vanaf 19.00
finales moest er een derde set aan te pas komen, dus we
uur. Indien men na het eens geprobeerd te hebben nog
kunnen stellen dat deze wedstrijden zeker finalewaardig
graag wil doorgaan, dan kan men een intro van 3 maanden waren. Hieronder de winnaars in de verschillende
proberen bij De Rozenjagers.(Tegen een kleine vergoeding categorieën.
van € 20,00.)
Hierbij maakt men gebruik van bogen van De Rozenjagers, Heren Dubbel 6: Ruud van Berlo en Jeroen van Sleeuwen
men hoeft dus geen boog en materiaal aan te schaffen.
Heren Dubbel 7: Adri Hendriks en Gerard van Zutphen
Wanneer men na 3 maanden graag verder wil, dan bestaat
Heren Dubbel 8/9: Johan van Berkel en Rob Segeren
de mogelijkheid om een boog en materiaal aan te schaffen
en gezellig mee te schieten bij de vereniging of in
Dames Dubbel 5/6: Monique vd Hurk en Jet Kanters
wedstrijdverband. De leden van De Rozenjagers zullen dan Dames Dubbel 7: Karin vd Heijden en Evelien vd Ven
adviseren en begeleiden bij de aankoop van een boog en
Dames Dubbel 8/9: Ellen van Asseldonk en Willemien
pijlen.
Schepers
Loop gerust eens binnen om te kijken wat deze mooie sport
inhoudt.
Gemengd Dubbel 5/6: Jolanda van Zutphen en Martijn vd
Voor vragen kan men altijd contact opnemen via mail met
Rijt
Gerard vd Aalst.
Gemengd Dubbel 7: Diny vd Linden en Mark van Bakel
Mail adres: derozenjagerseerde@gmail.com, tel (06) 132
Gemengd Dubbel 8/9: Jolan van Meer en Piet vd Hurk
251 84
Hopelijk tot ziens bij De Rozenjagers Eerde
Categorie 45+
Heren Dubbel: Antoin vd Akker en Bert Vissers
Dames Dubbel: Manuela Elissen en Astrid Verbakel
SPORTUITSLAGEN
Gemengd Dubbel: Alda Gloudemans en Cor Egelmeer
VOW Senioren 10 sept 2019
19.30u RKVV Keldonk 2
VOW 3
We kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi en een
VOW Senioren 14 sept 2019
extra bedankje voor de toernooicommissie is hier dan ook
16:30u VOW Veteranen
Blauw Geel Veteranen
zeker op zijn plaats

Handboogvereniging De Rozenjagers
Eerde
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* INFORMATIE GEZOCHT
Op 12 juni 1943 is op de Heisteeg in Zijtaart de Wellington
HE593 gecrasht. Slechts één van de vijf bemanningsleden
heeft deze crash overleefd: Flight Sergeant Robert
Fitzgerald Conroy.
Via België, Frankrijk,
Spanje en Gibraltar is
Conroy terug weten te
komen in Engeland Later
in de oorlog is hij
uiteindelijk tóch nog
gesneuveld in de buurt
van Berlijn.
Enkele weken geleden
werd ik benaderd door
Alex Morrison en
Elizabeth McMichael uit
Nova Scotia, Canada. Zij
zijn bezig een boek te
schrijven over deze
Flight Sergeant Robert
Fitzgerald Conroy, 429 Squadron Royal Canadian Air
Force. Elizabeth McMichael is een nichtje van Robert F.
Conroy en dus een nabestaande.
Graag zou ik deze mensen willen helpen, maar daarvoor
heb ik ook hulp van mensen uit Zijtaart nodig. Ooggetuigen
uit die tijd zal misschien moeilijk worden; de meeste zullen
overleden zijn.
Ik ben op zoek naar mensen, die wellicht meer weten over
deze crash, al is het uit verhalen. Wellicht zijn er mensen
die nog foto’s of iets dergelijks hebben. Mogelijk heeft
iemand nog een onderdeel van dit vliegtuig; materialen
waren toentertijd erg gewild.
Ik hoef niets te hebben, maar zou er dan graag een paar
foto’s van maken.
Kun je me helpen, bel of mail me of spreek mijn moeder
aan. Die schijnt in Zijtaart hier en daar nog wel eens bij een
verenigingsactiviteit op te duiken.
Alvast bedankt,
Marc van den Berkmortel, Horst
(077) 398 14 17
(06) 189 212 54
rberkmortel1964@icloud.com

Solid Sound allround coverband uit
Zijtaart viert hun eerste lustrum,
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Eeuwijk die ook een muzikale bijdrage uit zíjn nieuwe
theatershow laat horen, ook Johan Vlemmix komt. Verder
is ook trio OLK er om even lekker terug te gaan naar de hits
uit de jaren vijftig, zestig. Ook Brabo Turk en zangeres
Anya komen de avond opluisteren.
Consumpties ( bier en frisdrank ) zijn op deze avond €
2.00.
Wij hopen met dit initiatief op een grote opkomst en
bijdragen aan het Kika Fonds.
Meer info vindt je op onze fb site.

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

Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
zij vieren dit dmv een Kika benefietavond op 21 september blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
bij café Den Brouwer in Mariaheide.
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
De intree bedraagt € 10 pp incl een consumptie beschikbaar Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
gesteld door café Den Brouwer in Mariaheide ,aanvang ca
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
20.30 uur.
Lankvelt
Alle medewerkers doen dit belangeloos waardoor de
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
opbrengst van deze avond en de bijdrage van de regionale
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
sponsors GEHEEL GAAT NAAR HÉT KIKA FONDS.
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Naast een optreden van Solid Sound wordt de
benefietavond gepresenteerd door ras entertainer Theo van 7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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Star of the day!
Zondag 8 september zijn onze majoretten van
Muziekvereniging St. Cecilia op wedstrijd geweest in
Waalwijk. Na een korte warming up mochten alle vier
onze teams de vloer op. De optredens gingen erg goed.
Het C-team mocht het spits afbijten van Zijtaart. Zij
straalden tijdens hun optreden en genoten zichtbaar
van het dansen! Zij behaalden onder leiding van Marit
en Yentle 73,0 punten met hun show in het thema ‘De
wereld rond’.
Het A-team had zich voor de zomervakantie al
geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen en zij
behaalden ook nu weer een mooi resultaat onder
leiding van Yvanka en Roselin.
Ook het B-team staat onder hun leiding en zij kwamen
met hun 1001 nacht show op de vorige wedstrijd maar
net 0,2 punten te kort om de norm te behalen om naar
de Brabantse Kampioenschappen te mogen, maar
helaas waren zij ook dit keer 0,2 punten verwijderd
van de norm. Dit moet goed gaan komen op de
wedstrijd die op zondag 6 oktober in sporthal de
Streepen te St.Oedenrode door ons zelf wordt
georganiseerd.
Voor ons jongste team kon deze dag niet meer stuk.
Hun Cowboyshow onder leiding van Anne en Marjan
werd beoordeeld door de jury met 75,0 punten.
Hiermee mogen zij net als ons A-team naar de
Brabantse Kampioenschappen en bij de prijsuitreiking
mochten zij nog een keer naar voren komen, want zij
kregen de titel 'Star of the day '.
Bestuur en Team Majoretten
Muziekvereniging St. Cecilia
Zijtaart
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Grote Clubactie weer van start
Op maandag 16 en dinsdag 17 september wordt door
Muziekvereniging Sint Cecilia de jaarlijkse Grote
Clubactie gehouden. Op deze avonden zullen onze
jeugdleden in ons dorp langs de deuren gaan met loten
á € 3,00 per stuk, waarvan 80% ten goede komt aan
onze vereniging. Indien u loten koopt, sponsort u ons
niet alleen, u maakt ook kans op de hoofdprijs van €
100.000,00 en staan er enkele kortingsacties op de
achterkant van de loten, die voor u mogelijk
interessant kunnen zijn. Zo krijgt u onder andere 50%
op een bezoek aan Thermen, krijgt u korting op de
entree bij een pretpark en kunt u besparen op
fotoboeken.
Waar we ons als vereniging tijdens de centrale actie
met de jeugdleden voornamelijk op het centrum van
het dorp zullen focussen, zullen ook de volwassen
leden in het buitengebied loten gaan verkopen. Dit zal
individueel gebeuren in de weken na de centrale actie.
Wij hopen op uw steun bij deze actie om weer een
mooi resultaat neer te zetten. Meer informatie over de
actie en de prijzen kunt u vinden op de website:
https://clubactie.nl/over_ons.html.
De trekking vindt plaats op 11 december aanstaande.
Wij zullen de uitslagen plaatsen in het Zijtaarts
Belang, zodat u gemakkelijk kunt controleren of u
prijs heeft.
Wij danken u bij voorbaat.
Bestuur Muziekvereniging Sint Cecilia
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Alzheimercafé in Veghel begint aan
nieuw seizoen
Dementie is een ziekte die de meeste mensen angst
inboezemt, de vrees om de ziekte te krijgen, is groot. In het
Alzheimer Café Uden-Veghel wordt op dinsdag 17
september aandacht besteed aan het thema 'Wat is
dementie?' Iedereen die iets heeft met dementie, is vanaf
19.00 uur van harte welkom in het Pieter Bruegelhuis,
Middegaal 25 in Veghel. Voor het Alzheimer Café hoeft
men zich niet van tevoren aan te melden en de toegang is
zoals altijd gratis.
Er zijn verschillende ziektebeelden die onder het begrip
'dementie' vallen, de ziekte van Alzheimer is daarvan de
bekendste. Een geriater geeft informatie over de
verschillende vormen en legt uit hoe we symptomen
kunnen herkennen. Zij vertelt ook hoe men vaststelt of er
sprake is van dementie en wat het verschil is met normale
vergeetachtigheid. Na de inleiding is er voor de aanwezigen
volop gelegenheid om vragen te stellen. Tevens zijn
hulpverleners aanwezig die kunnen ingaan op alle vragen
en opmerkingen die rondom dementie aan de orde komen.
Ontspannen sfeer
In het Alzheimercafé komen iedere maand enkele tientallen
bezoekers. Daarnaast zijn er steeds vrijwilligers en enkele
beroepskrachten aanwezig. De maandelijkse avonden
verlopen in een ontspannen en warme sfeer. Dit initiatief
van Alzheimer Nederland, afdeling Oss/Uden/Veghel,
Indigo Brabant, de casemanagers dementie en ONS Welzijn
is bedoeld voor alle geïnteresseerden uit de gemeenten
Boekel, Uden, Landerd, Meierijstad en Bernheze en de
verre omtrek.

MEGA VLOOIENMARKT UDEN
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote Buiten-VLOOIENMARKT
georganiseerd worden op zondag 15 september
Het evenement wordt georganiseerd in een mega groot
park: Het Sportpark aan de Parklaan, 5404NH - Uden.
Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.
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U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes
tegenkomen: ruim 1 km aan 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, sieraden,
keuken- apparatuur, etc. Ook zal er een aantal standhouders
aanwezig zijn met decoratieve spullen. Het gaat dan
voornamelijk om landelijke en nostalgische spullen uit
grootmoeders tijd.
De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 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 15
september .a.s. en kom lekker snuffelen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met (0161) 45 62 91.

Beste keezers,
De inschrijving is gesloten voor de
Zijtaartse buurtcompetitie seizoen
2019/2020. Er hebben zich 55 teams
ingeschreven, waarvan 8 nieuwe
teams. Na langdurig beraad hebben we
als organisatie besloten om niemand
teleur te stellen en alle teams toe te
laten aan de buurtcompetitie. Op deze avonden spelen we 3
rondes, na afloop is het altijd mogelijk om nog een potje te
spelen buiten de competitie om. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Graag voor 19.45 uur aanwezig zodat we om
20.00 uur kunnen starten.
Het inschrijfgeld voor 7 avonden plezier is € 12,00 per
team. Mocht je contact willen betalen, dan kan dit op 4
oktober bij de organisatie in een gesloten enveloppe met
daarop je teamnaam en nummer, of betalen via de
Rabobank link die aan de deelnemers is verstuurd.
Speeldata ZES! Buurtcompetitie keezen:
4 oktober
1 november
6 december
3 januari
7 februari
6 maart
3 april

De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.
Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het uitvoeren van
beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het
waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over
een aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatiemiddelen.
Op 17 april 2020 zal het Zijtaarts keezen kampioenschap
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
weer plaatsvinden.
voor de aanschaf van extra oefenmateriaal. Zo kan men dan
praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
Wij wensen alle deelnemers fijne en gezellige
rondom het water.
speelavonden!
Tijdens het evenement zullen 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.

“Zes!” werkgroep van de EGZ Evenementen Groep Zijtaart
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Inschrijving 24uur van Zijtaart
– 29 september!
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Onder leiding van natuurgidsen wordt er een korte
wandeling gemaakt rondom de Aa en de Keldonkse berg.
Als het weer toelaat, wordt er een laken gespannen en met
een lamp nachtvlinders gelokt naar het laken. Met behulp
van een batdetector zijn roepjes van vleermuizen hoorbaar;
tijdens deze excursie gaan we luisteren welke vleermuizen
in dit gebied voorkomen. Bij helder weer zijn planeten
zichtbaar, door de telescoop goed te zien. Wie weet horen
we de bosuil roepen, een roep die iedereen wel kent van de
griezelfilms. Kortom, een nachtelijk avontuur en iedereen is
welkom om dit mee te beleven.
Meer informatie Geert Kerkhof, www.ivn-veghel.nl of (06)
224 893 67.

Voelen jullie de spanning ook al? Wij in ieder geval wel,
want hét evenement van Zijtaart komt steeds dichterbij en er
is nog veel werk aan de winkel. Zaterdag 11 en zondag 12
januari 2020 gaat de vierde editie van de 24uur van Zijtaart
van start. Het belooft weer een etmaal te worden vol met
spanning, hersenspinsels, teamwork en vooral vol plezier!
Natuurlijk zijn we benieuwd welke teams er mee gaan
strijden om de titel. Daarom willen we de inschrijving
openen met een inschrijfochtend. Deze vindt op 29
september a.s. plaats in het Dorpshuis van 10:30 uur tot
12:30 uur. De inschrijving sluit vervolgens op 29 oktober.
Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier, welke
we zullen delen via het Zijtaarts Belang en Facebook. De
kosten per team zijn € 42,00 (ongeacht het aantal
teamleden), welke contant dienen te worden voldaan bij
inschrijving.

Schoolhuisweg 17 5466 PG EERDE Tel. 0413-369539

Opening uitbreiding Geronimo
museum op 17 september 2019

Op 17 september aanstaande zal de uitbreiding van het
Geronimo museum in de St. Antonius molen officieel
Zoals jullie van voorgaande edities weten, is het echter
geopend worden door US ambassadeur P. Hoekstra, WO2
verstandig om niet te wachten met inschrijven tot na 29
veteraan Richard (Dick) Klein en burgemeester K. van
september, want dan heb je mogelijk al belangrijke
informatie gemist... Je kunt dan ook wel zeggen dat het spel Rooij. Korporaal Dick Klein stond op 18 september 1944
naast sergeant Jacob Wingard op de steenzolder van de
op 29 september al begonnen is!
molen toen Jacob door een Duitse sluipschutter dodelijk
werd getroffen. De opening met zal een kleinschalig
Dus mis niets en ben erbij!
karakter hebben. Na de herdenking in Eerde kunnen
geïnteresseerden deze uitbreiding bezichtigen.
Groetjes van de organisatie.
Het Geronimo museum in de St. Antonius molen in Eerde
24uur van Zijtaart! Werkgroep van de EGZ Evenementen
vertelt het verhaal van WO2, de bezetting, de bevrijding, de
Groep Zijtaart
vreugde, maar ook het onvoorstelbare verdriet wat er in de
dagen van de bevrijding geleden werd. Persoonlijke
Natuur bij nacht
spullen, foto’s en uitrustingstukken vertellen gedetailleerd
de belevenissen van de personen die aan deze strijd hebben
deelgenomen. Elk stuk in het museum heeft zijn eigen
Excursie IVN Veghel
geschiedenis en dat maakt het Geronimo museum erg
zaterdag 21 september
uniek.
20.00 uur – 22.00 uur
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de uitbreiding van
het Geronimo museum. In deze uitbreiding krijgt o.a. het
Op zaterdag 21 september organiseert natuurvereniging
(Crossroads) verhaal van Carman Ladner en Elaine Smith
IVN een avondexcursie in het natuurgebiedje in de
een prominente plek. Maar bijvoorbeeld ook enkele
“achtertuin” van Erp. Een wandeling in het donker is
uniformen van soldaten die in Eerde en zelfs in de
bijzonder, de overige zintuigen moeten de rol van het zien
beroemde “battle of the sanddunes” gevochten hebben.
overnemen waardoor je de omgeving op een andere manier
Met het museum en de completering ervan met deze
ervaart. Er wordt gecarpoold vanaf het Stadhuisplein in
uitbreiding hopen wij dat mensen zich bewuster worden
Veghel om 20.00 uur. Start: 20.15 uur bij het
van de gevolgen van een oorlog en de strijd die er geleverd
Evenemententerrein in Erp, zandpad naast Steengraaf 72,
is. Gevolgen voor soldaten, hun families, maar ook voor
Erp.
mensen voor wiens vrijheid zij gestreden hebben.
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Vader was regelmatig bij het jonge gezin, Ineke bleef dan
thuis. Ineke ging alleen mee als dit tevoren was
aangekondigd. Vader zou zich een verrader voelen als hij
Zaterdagavond 14 en zondagmiddag 15 september is de 9e
Ineke onaangekondigd mee zou brengen. Zo ver ging het
editie van het Openveldfeest, het 2-daagse Erpse dorpsfeest,
dus, dat Ineke na al die jaren er nóg niet bij hoorde. En dat
georganiseerd door het Jeugd & Jongeren Centrum JJC.
terwijl ze wel goed genoeg was geweest om te helpen
Locatie de Bolle Akker en de toegang is gratis.
verhuizen, het huis schoon te maken, de gordijnen te naaien
De zaterdagavond is de muziekavond van de JJC
voor het hele huis. Het stak Ineke. Wat haar nog meer stak:
werkgroep BreakOut , met van 20.00 - 24.00 uur optredens
dat vader daar geen korte metten mee maakte.
van Holsaby uit Overlangel, Minority uit Langeboom en als
Het roer om, deel 1 van de strategie
afsluiter Killed by Martians uit Veghel. De dj’s van
Het roer moest drastisch om bij vader en tegelijk moest er
Dancaholics vullen de pauzes.
stapsgewijs en rustig worden gehandeld.
De zondagmiddag is van 14.00 – 17.00 uur de familiedag
Vader (als middelpunt in deze situatie) zou standvastig
waar de JJC werkgroep, de ZondagMiddagGroep en de
Ineke naar voren schuiven als iemand waar dochter niet
Erpse afdeling van Jong Nederland hun nieuwe jeugdwerkmeer om heen kon. Hij zou haar voortaan gewoon
seizoen openen. Een stormbaan van 20vmtr, mega jenga,
meenemen naar dochter zonder nadere aankondiging. Dat
reuze lego blokken, het spectaculaire kratjes-stapelen en de
was het drastische in de verandering. Als dochter zou
uitdagende klimwand zijn enkele van de aanwezige
protesteren, dan zou vader aangeven dat Ineke bij hem
attracties
hoorde. Hij was wel bezorgd dat dochter tijdelijk het
Ook aan de ouders is gedacht met een folk-blues
contact met hem zou verbreken, maar was ervan overtuigd
muziekterras, een kunstgalerij en een oldtimershow.
dat dit slechts tijdelijk was.
Het Openveldfeest, twee dagen activiteiten voor jong en
Stapje voor stapje
oud. Onder het genot van een zitje, een praatje, een hapje
We bedachten een hele strategie (die heus wel enige tijd
en een drankje. Meer info op www.jjc-erp.nl.
zou vergen) om Ineke stapsgewijs te betrekken in het leven
van de dochter. Het was jaren zo gegroeid, je kon dat niet
ineens omgooien. Bovendien was de dochter beschadigd
door haar jeugd én tegelijk verwend (hoefde van vader
Ineke niet serieus te nemen). Ook bleef het voorlopig lastig
voor Ineke: mee op bezoek gaan terwijl je je niet welkom
voelt…. Maar het was de moeite waard.

Het Openveldfeest Erp.

Het voelt als verraad (over een
stiefkind)
Dit stel was al jaren getrouwd en Ineke was ten einde raad.
Ze leerde hem kennen toen zijn dochter 16 jaar oud was.
Dochter moest niks van Ineke hebben. Zijn ex-vrouw
(Mary) had een psychiatrische stoornis, waardoor de
scheiding onafwendbaar was en ook dochter raakte
beschadigd door deze zieke moeder en de scheiding.
Afstand
Vader had Ineke steeds op afstand van de dochter
gehouden, om haar geen pijn te doen. Hoewel iedereen dat
jammer vond, leek dat het beste. De vriendin en zijn
dochter waren zo verschillend. Toen de dochter uiteindelijk
een relatie en kinderen kreeg en ook vader ondertussen ook
al enige tijd getrouwd was met Ineke, veranderde er wat.
Ineke wilde graag oma zijn (ook al had ze zelf geen
kinderen). Maar de dochter, die tamelijk star was, kon haar
kinderen sowieso al moeilijk loslaten en al helemaal niet
toevertrouwen aan deze 2e “oma”, die altijd op afstand was.
Desnoods scheiden
Aan de andere kant overwoog Ineke (vanwege het
jarenlange gevoel genegeerd te zijn) zélfs een scheiding. Ze
was zo boos op haar man, terwijl ze eigenlijk heel veel van
elkaar hielden. Ze gebruikte zelfs zinnen als “je kiest altijd
voor je dochter” en “ik tel nooit mee”.
Dat steekt
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INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de ’24 uur van Zijtaart’ op 11 en
12 januari 2020. Het team dat we inschrijven voldoet aan de
volgende voorwaarden:
• Een team bestaat uit minimaal 8 spelers
• Iedereen vanaf het voorgezet onderwijs mag meedoen.
• In het team moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn.
Men kan van 29 september tot 29 oktober 2019 inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €42,- per team en moet bij
opgave (contant) voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in op de inschrijfochtend op 29
september of bij Twan van de Meerakker, Pater Vervoortstraat 6 te Zijtaart.

Teamnaam:
Team Captain:

Naam:

Naam:
Geboortedatum:
Mobiel nummer:
Mailadres:
leeftijd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
De prijsuitreiking is op zaterdag 15 februari 2020 in zaal Kleijngeld. Aanvang 20:00 uur.
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