INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART
Vanaf maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november organiseren de
biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret voor de 34e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar
meedoen als ook de leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen oud inwoners
van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen
jaar hebben meegedaan en zij die in de jaren 2014 t/m 2018 minimaal 3 keer hebben
meegedaan. De bedoeling hiervan is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart
te gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook krijgen.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer proberen een kampioenschap te
houden. Het minimaal aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende deelnemers
hebben, zullen zij op zaterdagmiddag 2 november de strijd met elkaar aanbinden.
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan t/m donderdag 3 oktober a.s.
bij:
* Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
* Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van
maandag 28 oktober t/m maandag 4 november kunnen we hiermee rekening houden. Toch
verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering op te geven, omdat het voor ons
anders onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 september 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Zus van de Ven en over.ouders van de Ven-Aarts; Ouders Jan en Oda van
den Hurk-van Genugten en overl.familieleden; Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden
en zoon Rien; Jaargetijde Frank Coppens; Overl.families Coppens, van de Ven en van
Asseldonk.

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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Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
kunnen de wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van
het aantal deelnemers).
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
moet bij het inschrijven worden voldaan.
Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de
stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,25. Voor de mensen die meedoen aan de World Cleanup Day Zijtaart 2019 op
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe zaterdagmiddag 21 september
Meer informatie is te vinden in vorige edities van het
mee, al is het maar voor de gezelligheid.
Zijtaarts Belang, via Facebook of via Instagram en op de
www.dorpsraadzijtaart.nl.
De Zwijntjes en Poedelpret
Wil je helpen met opruimen of wil je op de hoogte blijven,
meld je dan nu aan via
BELANGETJES
https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/, via de QR
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij code in het logo of stuur een mail naar onderstaand
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
mailadres.
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Samen voor een schoner Zijtaart! Graag tot zaterdag.
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
Vriendelijke groet, Harrie van der Linden
477 39.
E-mailadres: WCD2019-Zijtaart@hotmail.com
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
ZIJTAARTSE
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
JEUGDNATUURVERENIGING
06-15276074.

Mededeling:
De gemeente heeft een luiercontainer geplaatst op de
speelplaats van de basisschool. Deze staat in de hoek
bij Plu.
Deze container is alleen bedoeld voor luiers.
Maak hier wijs gebruik van.

NOG KAARTJES BESCHIKBAAR
VOOR DE TONPRATERSAVOND
In ons dorpshuis, bij de
dorpswinkel en via de site
www.dorpshuiszijtaart.nl
zijn nog kaartjes te bestellen
voor de tonpratersavond van
zaterdag 19 oktober a.s.

Bloemenwandeling
Moerkuilen
Aanstaande zondag 22 september gaan we
naar de Moerkuilen in Sint-Oedenrode.
We fietsen gezamenlijk naar de Moerkuilen voor een
wandeling door de bossen, langs het water en door de
weilanden. Daar zijn veel vogels te horen en te zien,
bijvoorbeeld de geelgors, het goudhaantje maar ook de
buizerd, havik en zwarte specht. Verder groeien in dit
gebied heel veel wilde bloemen, die nu nog in bloei staan.
Het is zelfs mogelijk dat we koeien tegenkomen, als we
door de weilanden lopen!
We vertrekken deze keer vroeg. Zorg dat je om 8.00 uur
met de fiets en stevige schoenen/laarzen bij het Klooster
bent. We verwachten rond 11.00 uur weer terug te zijn.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 23 september 13.30 uur: Fietsen
Maandag 23 september 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 24 september 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Dinsdag 24 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 25 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 25 september 13.30 uur: Kienen
Donderdag 26 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 26 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 26 september 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 26 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 september 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 12 sept.2019.
Rikken:
Marjo Vissers
Lenie Henst
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Loterij:
Annemieke v.d.Linden

158 pnt.
97 pnt.
154 pnt.
76 pnt.
36 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 10 sept.2019.
A-lijn:
1.Clasien Nolle & trudy Smulders
2.Toon & Marietje v.Schaijk
3.Chris & Christien v.Helvoirt
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen

62,50 %
59,38 %
56,46 %
53,23 %

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Hamburger
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
B-lijn:
1.Sjan Kanters & Riet Koevoets
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
3.Anneke Jans & Maria Pepers
4.Ria Veldhuis & Mien Vissers

69,90 %
58,23 %
51.04 %
50,52 %
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Uitslagen van 13 sept..2019.
A-lijn:
1.Tonnie Kivits & Cor Mollen
2.Toon & Marietje v.Schaijk
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
4.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
5.Bert & Diny Kanters
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
1.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Harry & Rina v.Berlo
4.Mies & Joke v.d.Burgt
5.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
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VOW JO9-1M
Erp JO8-2
VOW MO19-1
VOW MO15-1

Avesteyn JO9-2
10:45u
VOW JO8-1
10:00u
JVC Cuijk MO19-1
14:30u
Achilles Reek MO15-1
12:00u
Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-1 VOW MO13-1 10:30u
OSS'20 MO11-1 VOW MO11-1
8:30u
VOW J07-1M
Ollandia JO7-1
10:30u
SCMH JO7-1
VOW JO7-2 G
9:30u
SCMH JO7-2
VOW JO7-3 G
9:30u

59,17 %
59,17 %
57,50 %
53,33 %
51,25 %
59,90 %
57,81 %
56,77 %
52,08 %
51,56 %

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

VOW Senioren 21 september 2019

SPORTAGENDA

16:15u

Sparta25

VOW VETERANEN

VOW Senioren 22 september 2019

W.T.C. Zijtaart

14:30u
12:00u
- zaterdag 21 september, Weekend, 120 km, vertrek
10:00u
9.00 uur.
11:00u
- zondag 22 september, Laatste Hoop, pauze in
10:00u
Ledeacker ‘De Breijenburg’, 80 km, vertrek 8.30 uur. 10:30u
Senioren: woensdag 25 september, Kazematten
10:30u
Peelraamstell., pauze in Elsendorp ‘De Dompt’, 78 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames en Heren:

VOW 1
VOW 2
Schijndel/DE WIT 6
VOW 4
DVG 7
Constantia VR1
VOW VR2

Essche Boys 1
HVCH 7
VOW 3
ELI 5
VOW 5
VOW VR1
WHV VR1

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 21 september 2019
Juliana Mill JO19-1 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Festilent JO17-2
ST Ollandia / Boskant JO15-1 VOW JO15-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 VOW JO13-1
VOW JO11-1G Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4
Schijndel/DE WIT JO10-3 VOW JO10-1

15:30u
14:30u
12:00u
11:30u
9:30u
9:00u

VOW Senioren 14 september 2019
VOW Veteranen

Blauw Geel Veteranen

4–2

VOW Senioren 15 september 2019
RKVV Keldonk 1
FC Uden 2
VOW 3
VOW 5
WHV VR1

VOW 1
VOW 2
Sparta'25 6
Erp 7
VOW VR2

2–3
6–1
0–1
2–3
2-2

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Mariahout - Zijtaart d.d. 09-09-2019
Mariahout
Piet v Lierop
56
Tiny Gilsing
55
Jan vd Heuvel 47
Huub v Rooij
40
Tiny Vogels
26
Gerrit Beniers 19
Kees Eleveld
15
Albert Biemans 12

Zijtaart
47 - Hans v Erp
66
41 - Toon Cissen
52
74 - Wim vd Sanden 36
52 - Andre Schepers 36
18 - Toon Nelissen
35
21 - Tonnie v Uden
32
19 - Toon Opsteen
28
8 - Jan de Wit
24

59
40
36
40
23
35
16
30

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 10-09-2019
Partij :
Jan de Wit - Mies Gibbels
Toon vd Oever - Willy vd Berkmortel
Chris v Helvoirt - Toon Nelissen
Andre Schepers - Tonnie v Uden
Hans v Erp - Jan de Wit

Uitslag
6-1
2-4
1-5
0-2
6-4
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 37
Annemieke vd Linden
Martien v Eert
Toon Opsteen
Bert vd Heijden
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Henk vd Ven
Willy Henst
Willy vd Berkmortel
Mies Gibbels
Wim vd Sanden
Cor Coppens
Tonnie van Uden
Ton de Rooij
Toon Nelissen
Andre Schepers
Rien van Tiel

16
19
27
24
60
58
18
24
25
33
39
21
32
16
34
38
30

13 - Willy Henst
24 25
17 - Rien van Tiel
30 25
16 - Theo vd Laar
18 11
26 - Tonn Verbruggen 25 38
56 - Ad vd Ven
32 28
49 - Theo v Eert
36 25
20 - Jan de Wit
25 15
11 - Frans vd Broek 20 17
17 - Harrie vd Hurk 20 28
20 - Hans v Erp
63 41
27 - Cor Vissers
12 20
14 - Bert vd Heijden 24 29
28 -Martien Verbruggen 64 44
18 - Toon vd Oever 30 30
21 - Cor van Zutphen 60 68
37 -Annemieke vd Linden 16 14
30 - Chris v Helvoirt 18 16

Autismecafé
Op maandag 30 september opent het Autismecafé voor de
tweede keer dit schooljaar haar deuren.
Het Autismecafé is eind augustus weer begonnen na de
zomerstop. De organisatie is blij met de grote opkomst.
Oude bekenden en nieuwe gezichten maakten er met z’n
allen weer een geslaagde avond van. Er was zelfs een jarige
onder de bezoekers die heeft getrakteerd! De organisatie is
blij om te merken dat het Autismecafé echt een aanwinst is
in de gemeente Meierijstad en dat mensen zich thuis voelen
bij het café. Ook mensen buiten Meierijstad zijn van harte
welkom en weten de weg te vinden naar het café. De
organisatie is ook druk doende met het organiseren van een
thema-avond welke zal plaatsvinden in oktober, waarover
meer informatie zal volgen op o.a. de facebookpagina
@Autismecafemeierij.
De deuren zijn geopend op maandag 30 september vanaf
19:30 uur in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25, te
Veghel. Er zal weer volop mogelijkheid zijn om spelletjes
te spelen, het gesprek aan te gaan en vooral: jezelf te
kunnen zijn zonder uitleg. Er is gelegenheid om in de
‘woonkamer’ te zitten, in de grote ruimte of als het
herfstweer nog even op zich laat wachten, buiten op het
terras. De organisatie kijkt er weer naar uit om jullie te
verwelkomen! Als je zelf ideeën hebt voor het Autismecafé,
mag je deze altijd met de organisatie delen via de
facebookpagina of op de avond zelf.
Het PieterBruegelhuis
vrij entree
Middegaal 25
café open 19:00 uur
5461 XB Veghel
begin programma 19:30 uur
T (0413) 395 280
einde programma 21:30 uur
Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café
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TV Zijtaart
Uitslagen Externe
Competitie
De externe competities zijn weer begonnen. Een groot
aantal teams neemt deel aan deze competities. Elke week
zullen in Zijtaarts Belang de uitslagen bekend worden
gemaakt. Wij wensen alle teams natuurlijk veel succes de
komende competitie.
Jeugd 10 t/m 14 jaar:
Helios – Zijtaart

6-0

Heren:
De Bokt-Heren Vrijdagavond
Heren 50+ - Wolfsbosch

3-1
3-1

Dames:
Shaile - Dames Donderdag
Dames Vrijdag - De Merletten
De Mortel - Dames Zaterdag

2-2
0-4
2-2

Gemengd:
Donderdag 1 - 't Slotje
Donderdag 2 - Venray
De Korrel - Vrijdag

2-2
1-3
0-4
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Nessy is de beste speurhond van
Nederland
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allen de geur van 4 andere personen dragen. Insiders weten
dat het onderdeel sorteren veel invloed heeft op de
eindklassering. Marieke scoorde hier 100 procent. Hierna
vertrokken de deelnemers naar het nabijgelegen bos waar
het laatste onderdeel werd afgenomen. Nessy vond de
slachtoffers binnen de toegestane tijd. Vervolgens was het
wachten op de uitslag. Het bleef spannend tot het laatste
moment, omdat de tussenstanden van de punten namelijk
nooit bekend waren gemaakt. Door velen werd Marieke van
der Burgt als grote kanshebber benoemd. Dit werd
bevestigd tijdens de prijsuitreiking. Marieke van der Burgt
en haar hond Nessy mogen zich met trots het beste
speurteam van Nederland noemen.

Gemeente onderzoekt leefbaarheid in
Meierijstad

Op 7 september is in het Jan Louwers stadion in Eindhoven
de wedstrijd gehouden van het NK Speurhonden. Marieke
van der Burgt met haar hond Nessy uit Zijtaart heeft de
eerste prijs behaald. Dit maakt Nessy de beste speurhond
van Nederland.
Het NK Speurhonden bestaat uit drie wedstrijden. Het hele
programma is gericht op het zoeken en vinden van
menselijke geuren in een zeer brede vorm. Honden die zijn
afgericht in dit programma zijn zeer breed inzetbaar in de
praktijk, bijvoorbeeld bij vermissingen of na overvallen. Op
alle wedstrijddagen moesten de afdeling 1
(gehoorzaamheidsoefeningen) en afdeling 2 (zoeken naar
kleine voorwerpen en de hindernissen) afgewerkt worden.
De eerste wedstrijd was in maart waarbij het extra
onderdeel speuren aan bod kwam. De honden moesten een
spoor van ca. 700 meter uitwerken wat ongeveer 2 uur
eerder was gelopen. Ondanks het enorm slechte weer
hadden Marieke en Nessy zich van de goede kant laten
zien. Op de tweede wedstrijddag in juni stond het zoeken
naar slachtoffers in puin als extra oefening op het
programma. In een puingebied van ongeveer 1000 m2,
moesten de honden twee verstopte personen opzoeken en
geheel zelfstandig verwijzen (bijvoorbeeld door te blaffen,
te krabben en/of te proberen in het puin te dringen).
De finale was 7 september. Deze werd gelijktijdig
gehouden met de finale van PH 1, PH 2 en
Objectbewaking. Dit zijn de andere onderdelen die getraind
worden bij de KNPV. Tijdens de finale kwamen de extra
onderdelen vlakterivieren (het zoeken naar 2 slachtoffers in
een bosperceel van 10.000 m2 tot 15.000 m2) en sorteren
aan bod. Bij het sorteren moet de hond een buisje
apporteren, dat uitsluitend de geur draagt van een persoon,
een ‘verdachte’ die ligt tussen 4 andere, gelijke buisjes, die

Meierijstad wil een gemeente
zijn waar inwoners kunnen
wonen en leven in een prettige
en veilige omgeving. Om te
weten waarop we samen –
inwoners, gemeente en maatschappelijke partners – moeten
inzetten om dit verder te verbeteren, is het goed om te
weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat.
Wat gaat er goed, waar liggen de verbeterkansen en in
welke gebieden. De gemeente houdt daarom een groot
onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.
Enquête
Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat
met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online
enquête. Hierin wordt deze inwoners gevraagd wat zij
vinden van hun eigen buurt. Aan de orde komen thema's
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zoals vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen
en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van
voorzieningen.
Voor verbetering van de leefbaarheid
De groep van zo’n 19.000 inwoners is een steekproef onder
alle inwoners. Niet alle inwoners krijgen dus een enquête.
De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke
onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad
verbeterd kunnen worden. Een hoge respons is dus
belangrijk. Om dit te stimuleren worden 10 cadeaubonnen
van 40 euro onder de deelnemers verloot.
Tot 2 oktober de tijd
De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de
enquêtes in te vullen Dat kan online, maar er kan ook gratis
een papieren versie aangevraagd worden. Companen, het
bedrijf dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft
een helpdesk waar de geënquêteerden terecht kunnen met
vragen.
Leefbaarheidsmonitor
De opgehaalde gegevens worden samen met cijfers en
informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties,
welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een
leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier
een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van
zo’n 40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting
begin 2020 online te raadplegen. In diezelfde periode
bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook
samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke
partners.
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VBZIJTAART

Kienen
Datum: dinsdag 24 sept.
Plaats: Zaal
Aanvang:
Zaal open:

Kleijngeld

De kosten zijn € 8,00

20.00 uur
19.30 uur
(alle 90 nummers)

16 Rondes en 1 hoofdprijsronde
Een gezellige avond voor iedereen!

Dus: neem een buur of familielid
mee
We kienen voor
vlees prijzen

(slagerij:
A. van Kessel)
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de vraag: wat is vrijheid eigenlijk? Wat zegt de literatuur
over dit thema?
Hoogleraar Mathijs Sanders zal tijdens zijn lezing ingaan
op literatuur en samenleving aan de hand van
toekomstromans (zoals 1984 van George Orwell en De
goede zoon van Rob van Essen) en herinneringsromans
(zoals Het bittere kruid van Marga Minco). Daarbij zal ook
het ter gelegenheid van de P.C. Hooftprijs verschenen
Ik zie wel hoe het loopt…… (over
boekje Het adres aan bod komen.
communicatie en assertiviteit)
De lezing op 24 september begint om 20.00 uur. Kaarten
Als je iets wilt bereiken wat belangrijk voor je is, moet je je kosten € 5,- voor leden van de Bibliotheek en € 7,- voor
goed voorbereiden. Logisch toch? Toch zijn er veel mensen niet-leden en zijn verkrijgbaar aan de balie in de
die dat niet doen. Ik hoor zo vaak tijdens mijn
Bibliotheek en via de online kaartverkoop op
assertiviteitscursussen: “ik zie wel hoe het loopt…” Vaak
www.bibliotheekmeierijstad.nl.
zijn dat degenen die voor hun gevoel vaak “verliezen”.
Men denkt vaak dat een gesprek “spontaan” zal
plaatsvinden. Maar je kunt het lot wel stevig beïnvloeden.
Men denkt vaak dat men onaardig moet zijn om het lot naar
de hand te zetten. Maar je kunt het uiterst vriendelijk
Progressieve
aankaarten: “ik wil zo meteen even praten over…” of “we
moeten nog wat afspreken over….” Of “zullen we…..”
blues-rock met een funky pop- en
Daarmee bepaal jij welke kant het gesprek op gaat. Door
het aan de ander over te laten, geef je je kaarten uit handen. soul-sausje
Op zondag 22 september is het podium van De Afzakkerij
Op den duur, als je gewend bent om assertief te
communiceren, kun je daar wat losser in worden, maar juíst op CHV Noordkade in Veghel voor Ten Stories High. Het
is een nieuwe naam voor een muzikaal collectief waarvan
als je iets moet leren vraagt het meer voorbereiding.
de meeste leden al ruim dertig jaar muziek maken met
Onderhandelen doe je dagelijks. Denk maar aan hoe laat
elkaar. Achter die nieuwe naam schuilen de bands The
gaan we eten: “ik wil eerst dit nog even afmaken” Of wie
Mission Blues Band en Goofy and The Regulars: twee
heeft vandaag de auto nodig: “ik moet de boodschappen
toonaangevende bands die hun sporen in de blues en
doen…..”
Americana al ruimschoots verdiend hebben. Maar deze
Waarom voelen we ons zo vaak de verliezer na een
band staat niet te lang stil bij het muzikale verleden en
onderhandeling? Omdat we er onvoldoende bij stilstaan,
met eigentijdse blues-rock hebben ze weer een flinke
ons niet goed voorbereiden.
fanbase opgebouwd. De toegang tot het optreden is
gratis, een vrije gift is altijd welkom.
Tips ter voorbereiding:
De band rond zanger Ruud Junggeburth is een echte
1. denk na over je doel (wat wil je bereiken);
2. welke argumenten wil je gebruiken (en verwacht je vriendenclub. Met Jaap Dörr op basgitaar, Ron van Beijnen
op gitaar, Richard van den Dool op toetsen en Jan Michiel
tegenargumentatie);
Hoog Antink op harmonica is er een stevige muzikale basis
3. welke kritische vragen kun je verwachten en wat
met een bak aan ervaring in de studio en op het podium.
zou je antwoord daarop kunnen zijn;
Zo’n vijf jaar geleden kwam daar drummer Scott Klerkx
4. wat zijn de belangen van je opponent.
bij, nadat Goofy drummer Roan Segers naar Denemarken
En zodra je daadwerkelijk gaat onderhandelen:
emigreerde. Voor zijn vertrek prees hij zijn beste leerling
1. lsd (luisteren, samenvatten, doorvragen);
aan als beoogd opvolger. Dat bleek een Scott in de roos!
2. luister ook naar datgene wat die ander niet zegt,
Scott gaf de toenmalige Goofy and The Regulars een frisse
maar misschien wel bedoelt;
3. kijk of je iets kunt bereiken waar je allebei wat aan boost waarin geëxperimenteerd werd met andere
muziekstijlen. Tegelijkertijd werden de thema’s serieuzer.
hebt (win-win).
Vandaar de behoefte om de bandnaam te veranderen naar
Ten Stories High. Het zijn de liedjes, de verhalen die altijd
En nog iets: zeg niet “jij bedoelt zeker….”, maar: “begrijp
blijven bestaan.
ik je goed, wil jij ……?” Dus vraag of je de ander goed
begrepen hebt.

Hoogleraar Mathijs Sanders vertelt over
vrijheid in de literatuur

Professor Mathijs Sanders van de Rijksuniversiteit
Groningen geeft op dinsdagavond 24 september in
Bibliotheek Veghel een literaire lezing rond het thema
vrijheid. Sanders is gespecialiseerd in Nederlandse
literatuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw in
internationale context en in literatuur- en
cultuurtheorie.
Deze maand is dit deel van Nederland 75 jaar 'vrij'. Dit
wordt natuurlijk groots gevierd op allerlei manieren. De
Bibliotheek draagt hier ook aan bij en stelt haar bezoekers

Opening watertappunt in Zijtaart
Op woensdag 25 september is het
Kraanwaterdag. Deze middag gaat
wethouder Rik Compagne samen met
Marlies Liebregts (programmamanager
Meierijstad Gezond Sportief) per fiets drie watertappunten
openen in Zijtaart, Keldonk en Boerdonk.
Zij worden vergezeld door medewerkers van de gemeente
die zich bezig houden met sportbeleid.
De opening van het watertappunt op het pleintje in Zijtaart
is om 14.00 uur

Belangstellende zijn welkom.
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blijft er ruimte voor aanvullingen en correcties, zodat de
eregalerij altijd actueel blijft. Immers kan nieuw onderzoek
tot nieuwe inzichten leiden. Helaas betekent dit ook dat er
in de toekomst ook nieuwe oorlogsslachtoffers aan de
galerij toegevoegd kunnen worden...
Help mee
Zolang we ze blijven herdenken,
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te
reageren, zodat we de eregalerij zo volledig en actueel
blijven ze leven…
mogelijk kunnen houden. Mocht je op deze site dus een
In Memoriam: Eregalerij van Brabantse gesneuvelden
bekende of een familielid aantreffen waar je iets meer over
1940 – 2019
kunt vertellen, of van wie je een foto kunt laten zien,
schroom dan niet om een bericht achter te laten, of om
De dertigjarige Frans Aarts uit Bergen op Zoom is
stuurman aan boord van het koopvaardijschip S.S. Kota contact met ons op te nemen. Daarnaast is er ook
Tjandi als dit schip op 30 april 1943 wordt geraakt door gelegenheid om voor hem of haar een kaarsje aan te steken.
een torpedo van een Duitse onderzeeër en hij overlijdt.
Expositie Eregalerij
Zo zijn er ruim 2100 Brabantse militairen en
verzetsstrijders gevallen voor vrijheid en gerechtigheid. Van zaterdag 7 september tot en met zondag 22 september
is in Het Waalres Museum een expositie over de Eregalerij
Op 11 september 2019 is het 75 jaar geleden dat de
te bezichtigen, met daarin een selectie van de opgehaalde
bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting
verhalen en foto’s van de gesneuvelden en achtergronden
begon. Om dit te herdenken, presenteert het Brabants
Historisch Informatie Centrum samen met de Stichting over de conflicten waarin ze zijn omgekomen. De expositie
is tot stand gekomen i.s.m. de Stichting Herdenking
Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre een
Brabants Gesneuvelden, Het Waalres Museum.
digitale Eregalerij voor alle omgekomen Brabantse
De expositie “Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden” is te
militairen en verzetsplegers.
zien in:
Tijdens de provinciale dodenherdenking op 14 september
2016 kondigde BHIC-directeur René Bastiaanse aan dat het Het Waalres Museum
Willibrorduslaan 4
BHIC samen met de Stichting Herdenking Brabants
5581GE Waalre
Gesneuvelden het initiatief zou nemen om een Eregalerij
voor Brabantse gesneuvelden samen te stellen. Het streven 040 – 221 69 85 | www.hetwaalresmuseum.nl
was deze tijdens 75 jaar Brabant in vrijheid te lanceren. Met
dank aan de betrokken heemkundekringen en nabestaanden De expositie is dagelijks geopend van 13:30 tot 17:00 uur;
de toegang is gratis.
is deze eregalerij nu een feit.
Tijdens de openingsuren kan worden gebeld voor een
Het gaat bij dit digitale monument niet alleen om de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de afspraak voor bezichtiging buiten de openingstijden. Dat
kan ook per mail hetwaalresmuseum@gmail.com
Brabantse militairen die zijn omgekomen in NederlandsIndië, Nederlands-Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog
en tijdens missies in VN- en NAVO-verband.
Belangstellenden kunnen de eregalerij
raadplegen via:
www.brabantsegesneuvelden.nl.
Op de eregalerij zijn de gegevens verzameld
van de ruim 2100 slachtoffers die bij het BHIC
in beeld zijn. Allemaal hebben ze een verhaal
en staan ze genoemd met de gegevens die bij
ons bekend zijn. Van ruim 1000 slachtoffers
kunnen we bovendien een of meerdere foto's
laten zien. Op die manier zorgen we ervoor dat
we niet alleen namen herdenken, maar ook de
personen erachter. Immers waren het allemaal
op de eerste plaats mensen; vaders, zoons,
broers en vrienden die plots aan het leven zijn
ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke
keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar
geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun
verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of
bescheiden ook. Dat hun offers nooit worden
vergeten.
Een levend document
Fotobijschrift: Een paar portretten van Brabantse
Omdat de eregalerij digitaal is, kan deze ideaal dienen als
gesneuvelden uit de nieuwe digitale Eregalerij. Dat hun
levend document. De namen, verhalen en gegevens zijn niet
offers nooit worden vergeten (foto: BHIC)
in steen gebeiteld. Ook na de presentatie in september 2019
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Op 23 september bestaat Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang 28 jaar!!!
&
Oud redactielid Rita
wordt op deze dag 50 jaar!!!

50
jaar

