Buurtcompetitie Keezen gaat weer van start!
Vrijdagavond 4 oktober om 20.00 uur in Het Klooster
De “Huiskamer van Zijtaart” zal goed gevuld zijn met meer dan 100 spelers van het
gezellige spel “Keezen”. Na 3 speelrondes zijn de winnaars van de avond bekend. Maar dan
begint het grote spel pas echt! Wie houdt de leidende positie vast? Het is natuurlijk een
kaartspel met sterk wisselende kansen, maar tegelijkertijd ook een spel van wachten,
inschatten en teamtactiek. Er komt heel wat bij kijken om kampioen buurtkeezen Zijtaart te
worden. Tot begin april 2020 zal elke eerste vrijdagavond van de maand het spel gespeeld
worden.
Maandwinnaar Zes!” heeft besloten de buurtcompetitie nóg aantrekkelijker te maken.
We gaan elke speelavond uitzoeken welk team die avond het beste team is geweest. Welk
team heeft alle wedstrijden gewonnen? Vervolgens kijken we naar de stand van het aantal
pionnen. De laagste stand van de tegenpartij bepaalt de winnaar. Elke speelavond extra
spannend!
De zaal is open om een kijkje te nemen en sfeer te proeven, en misschien wel de
gelegenheid om een rondje mee te spelen.
“Zes!” van de EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 6 oktober 10.30 uur H.Mis Pater Issag Jesudass (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mientje van den Tillaart- van de Ven (vanw.verjaardag): Piet en Martina
Vervoort- van Kessel: Jaargetijde José Schepers- van Meel: Piet Vissers (nms.Kath.Bond
van Ouderen): Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo:
Intentie Uit Dankbaarheid
Mededelingen: a.s.Vrijdag 4 oktober, op de naamdag van de Heilige Franciscus wil de
Franciscusparochie heel graag samen met zo veel mogelijk mensen uit de hele parochie bij
elkaar komen, om samen eucharistie te vieren en samen na te genieten met een kopje koffie
en iets lekkers. Het team met pastoor Rombauts gaat voor. Terpsichore, uit Erp zingt oude
en moderne muziek, Rini Kersten werkt mee aan de overweging.
De viering is om 19.00 uur in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Veghel
Iedereen is van harte welkom
Maandag 7 oktober 19.30 uur Lezing Marieke van der Velden in de H.Hartkerk in
Veghel. De lezing wordt door de werkgroep Vorming en Toerusting van onze parochie
georganiseerd. Marieke van der Velden is fotografe. Ze komt oorspronkelijk uit Mariaheide
maar reist nu al jaren de wereld rond en ontmoet overal mensen. Zij kan
prachtig vertellen en is zich steeds meer gaan verwonderen over al dat leven.
"Wat weten we nou eigenlijk van elkaar?", dat is haar thema.
Aarzel niet kom luisteren en kijken op maandag 7 oktober.

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
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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.
Gezocht:

Huishoudelijke hulp in Veghel voor 3 uur per week.
Voor Informatie, tel (06) 338 444 04 of (06) 407 143
43.

Gezocht:
Huishoudelijke hulp in Veghel
voor 3 uur per week.
Voor Informatie,
tel (06) 338 444 04 of (06) 407 143 43.
INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
Als u mee wilt doen aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen, dan kunt u zich nog tot en met
morgen (3 oktober) inschrijven bij:
- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Ook voor nadere inlichtingen kan men hier terecht.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 (voor de jeugd € 4,00) en
moet bij inschrijving 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 buurtcompetitie, maar nog niet
aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen is het een
overweging waard. Doe mee voor de gezelligheid.
De Zwijntjes en Poedelpret

Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september
stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting.
Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 11
oktober 2019.
Laat jou stem niet verloren gaan. Alvast bedankt
namens onderstaande Zijtaartse deelnemers.

De deelnemende verenigingen en stichtingen uit
Zijtaart zijn:
Carnavalsvereniging De Reigers
De Vrolijke Zangers
EHBO Zijtaart
Evenementen Groep Zijtaart
KBO Zijtaart
Muziekvereniging Sint Cecilia
Ruitersport Zijtaart
Stg. Jong Nederland
Stichting VOW-Promotion
Straal Open Zijtaart
Tennis vereniging Zijtaart
Vereniging Vivace Zijtaart (zangkoor)
Voetbalvereniging Oranje-Wit
Wieler Toerclub Zijtaart
Zijtaarts Belang Dorpsnieuws
Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Zijtaartse Ondernemers Vereniging (ZOV)
Zijtaartse Toneelvereniging
Heb je nog geen persoonlijke stemcode ontvangen
en ben je wel lid van de Rabobank neem dan
contact op met de Rabobank.
Laat je stem niet verloren gaan!!!!!!!!.

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur
tot 11:00 uur.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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HET ONDERONSJE
LANGER THUIS WONEN
EN HULP NODIG??
Maandag 7 oktober komt Ilse de Kock ons
vertellen over zorgboerderij “De Lisse”, die al meer dan 12
jaar actief is voor ouderen met zorgbehoefte, oftewel
dagzorg.
Voor wie is een zorgboerderij geschikt?
Cliënten die naar
de dagzorg komen,
wonen vaak nog
thuis. Het zijn
ouderen met bv
dementie,
psychische of
lichamelijke
klachten.
Wat kunnen
cliënten verwachten van een zorgboerderij?
Ze kunnen bijv. op de boerderij helpen met het verzorgen
van de dieren.
Er zijn veel activiteiten: onder andere biljarten,
geheugenspelletjes spelen, een cake bakken of een
fietstochtje met de duofiets. Maar ook gezellig koken en
kletsen met andere cliënten.
Waarom komen cliënten naar de zorgboerderij? Het is voor
de cliënten een mooie afleiding van het dagelijkse ritme en
het is voor de verzorgenden een moment om eens aan
zichzelf te kunnen denken, dus het ontlasten van de
mantelzorger.
Ilse de Kock kan ons alles vertellen wat we van een
zorgboerderij willen weten. Met al de vragen die we
hebben, krijgen we een beeld van “De Lisse”.
Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers.
Wanneer: maandagmorgen 7 oktober 2019 van 10.00 tot
11.00 uur.
Waar: Het Klooster.
Kosten: gratis.
Koffie en thee voor eigen rekening.
U komt toch zeker ook!?

Update dienstenveiling

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Sitostick
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
Er zijn al diverse leuke diensten binnen gekomen. Zo
zijn er 2 pizzabakkers die voor 50 mensen pizza gaan
bakken met een originele pizza oven. Ook wordt er
een originele Jamie Oliver barbecue aangeboden en
kunt u diverse tickets voor grote festivals hier in de
buurt op de kop tikken. Mocht u zelf nog een dienst
willen aanbieden, laat het ons dan weten of maak
gebruik van het inschrijfformulier wat u elders in dit
Dorpsnieuws vindt.
Om alles in goede banen te leiden sluiten de
inschrijvingen op 15 oktober a.s..
Noteer alvast in je agenda: zondag 17 november.
Graag tot dan.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op
met een van de commissieleden
Op zondag 17 november
• Björn van der Heijden
2019 is het zo ver. Die
dienstenveiling die door
• Hans Habraken
Carnavalsvereniging de
• Rob Kuijpers
Reigers en Muziekvereniging
• Franc Kleijngeld
Sint Cecilia wordt
• Gerard Hooijmans
georganiseerd, vindt voor de
• Albert van Grootel
6e keer plaats.
De organisatie is druk bezig Of via: dienstenveilingzijtaart@outlook.com
met het verzamelen van de
diensten en met succes.
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Gitaarclub Pizzicato viert jubileum

Bij de start van 2019 werd er een programma
opgesteld met allerlei unieke, gezellige en bijzondere
optredens die nog niet eerder een podium waren voor
Pizzicato. Voor Pizzicato is 2019 een jubileumjaar
waarin het 15 jarig bestaan gevierd wordt. Optredens
in de Kersouwe, in de kerk in Zijtaart bij de
presentatieviering van de Vormelingen, de Efteling en
als afsluiter op 26 oktober in Berlicum tijdens Live On
Stage. Ook hebben we een zangworkshop en een
drumworkshop gehad waardoor we als club nog meer
eenheid hebben gecreëerd.
De gitaarclub heeft momenteel 27 leden in de leeftijd
van 15 tot 70 jaar en repeteren op donderdagavond in
het Dorpshuis van Zijtaart. Onder leiding van Dayenne
Barten worden er steeds weer mooie liedjes
ingestudeerd en zijn de 15 jaar voorbijgevlogen. Vele
trouwe leden zijn lid sinds de start van de gitaarclub..
De gitaar blijft een mooi en uitdagend instrument.
De Efteling was afgelopen zaterdag een hoogtepunt
waarbij de twee optredens in het park zeer
gewaardeerd werden door de parkbezoekers.
In januari 2020 zal er een nieuwe beginners groep
gevormd gaan worden. Vanaf 14 jaar kunnen
enthousiastelingen die altijd al gitaar hebben willen
leren spelen zich aanmelden om deel te nemen aan de
proeflessen die in de oneven weken gaan plaatsvinden
in het Dorpshuis in Zijtaart. Email:
pizzicato@live.nl,bij voldoende animo zal er gestart
worden.
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4 oktober
Feest van Franciscus
van Assisi.
Chronologie van Franciscus leven.
1182 Geboorte van Franciscus.
1202 Ten strijde tegen Perugia.
1203 Krijgsgevangen, vrijgekocht, ziekte.
1204 Genezing en eerste stadium van bekering,
ontmoeting met de melaatse.
1206 Bedevaart naar Rome, de stem van het kruisbeeld in
San Damiano en proces voor bisschop Guido.
1208 Franciscus herstelt de kapellen van San Damiano,
San Pietro en Maria ter Engelen.
1209 Evangelie van de uitzending der apostelen.
Zijn eerste gezellen sluiten zich aan.
1210 Op bezoek bij paus Innocentius III en mondelinge
Goedkeuring van de levenswijze.
1212 Clara volgt Franciscus.
Missiereis naar Syrië, schipbreuk in Dalmatië.
1214 Missiereis naar Marokko.
1219 Franciscus reist naar het Oosten en bezoekt de sultan.
1220 Hij bezoekt de heilige plaatsen.
1221 5000 broeders die met Franciscus samen zijn op het
Mattenkapittel, aanvaarden de Leefregel.
Franciscus treedt af als minister-generaal.
1223 Goedkeuring van de definitieve Regelredactie door
Paus Honorius III.
Kerstviering te Greccio.
1224 Stigmatisatie op de Alverna.
1226 Dood van Franciscus.
1228 Heiligverklaring door paus Gregorius IX.

KBO
AGENDA

Maandag 7 oktober 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 7 oktober 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 7 oktober 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 8 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 8 oktober 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 8 oktober 14.00 uur: Line dansen
Wat kunnen wij van Franciscus leren in deze moderne Woensdag 9 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 9 oktober 13.30 uur: Kienen
tijd van geloven in de kerk?
Donderdag 10 oktober 09.00 uur: Wandelen
Christus zei tegen Franciscus: “Herstel mijn huis”. Dit Donderdag 10 oktober 12.00 uur: Eetpunt
kan ook toegepast worden op ons allemaal. Wij gewone Donderdag 10 oktober 13.00 uur: Comp.biljarten
mensen zullen het moeten overnemen van Franciscus. Donderdag 10 oktober 13.30 uur: Kaarten
Iemands werk voortzetten kunnen wij hier in Zijtaart
Vrijdag 11 oktober 13.30 uur: Bridgen

ook. In ons dagelijks leven kunnen we het allemaal
meemaken. Alleen al door iets voor anderen te doen of
Kaarten
te betekenen. Dan al bouw je mee aan hartelijke
Uitslagen van 26 sept.2019.
verhoudingen, waaraan eerbied en
Rikken:
Bert Vissers
respect ten grondslag liggen. Op
Jan
v.Zutphen
deze manier deed Franciscus dat ook.
Poedelprijs:
Chris
v.Helvoirt
Hij had zilver noch goud, maar hij
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
bracht Christus onder de mensen.
Cisca Coppens
Franciscus was een levend evangelie.
Poedelprijs: Nolda v.Zutphen
En wij? Zijn feestdag is 4 oktober.
Loterij:
Bets Oppers

163 pnt.
70 pnt.
- 56 pnt
161 pnt.
119 pnt.
17 pnt.
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Bridgen:
Uitslagen van 24 sept.2019.
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
71.88 %
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 66,15 %
3.Toon & Marietje v.Scxhaijk
57.81 %
4.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
51,25 %
5.Harrie & Rina v.Berlo
50,73 %
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
68,33 %
2.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 59,24 %
3.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
52,29 %
4.Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert51,04 %
Uitslagen van 27 sept..2019.
A-lijn:
1.Tonnie Kivits & Toos v.Berlo
61,25 %
2.Cees & Riet v.Hout
59,58 %
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 55,83 %
4.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
52,50 %
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
51,67 %
6.Helma & Rien v.d.Heuvel
51,25 %
7.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
50,83 %
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
58,85 %
1.Petra & Albert v.d.Hurk
56,25 %
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
55,21 %
4.Huub vd.Heuvel & pieter v.Kaathoven54,69 %
5.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
50,00 %

2 okt. 2019 – 9 okt. 2019
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Wijbosch d.d. 23-09-2019
Hans v Erp
Toon Cissen
Frans v Leuken
Wim vd Sanden
Andre Schepers
Tonnie v Uden
Toon Opsteen
Cor Coppens

66
52
44
36
36
32
28
21

46 - Wim Gevers
22 - Gerard v Alebeek
27 - Huub vd Eerden
38 - Tjeu vd Westelaken
39 - Jos v Tartwijk
40 - Toon Schouten
31 - Hans v Gaalen
32 - Ad Verhoeven

43
38
36
35
25
20
15
12

38
39
43
47
23
19
12
8

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 24-09-2019
Partij :
Mies Gibbels - Chris v Helvoirt
Tonnie v Uden - Frans v Leuken
Toon Cissen - Toon Nelissen
Frans vd Broek - Andre Schepers
Jan de Wit - Toon vd Oever

Uitslag
1-5
5-0
5-4
5-1
2-4

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 39
Toon Nelissen

34 32 - Annemieke vd Linden

16 17

Cor Coppens
Wim Kremers
Theo v Eert
Hans v Erp
Annemieke vd Linden
Cor Vissers
Jan vd Oever
Henk vd Ven
Frans v Leuken
Toon Cissen
Andre Schepers

21
27
36
63
16
12
18
18
41
58
38

20 - Chris v Helvoirt
7 - Jan vd Oever
50 - Ad vd Ven
81 - Tonn Verbruggen
15 - Jan de Wit
15 - Cor Coppens
21 - Harrie vd Hurk
21 - Martien v Eert
32 - Toon Opsteen
50 - Wim Kremers
22 - Toon vd Oever

18 10
18 28
32 26
25 23
25 22
21 16
20 29
19 29
27 27
27 10
30 34

Martien Verbruggen

64

66 - Willy vd Berkmortel 25 30

Theo vd Laar
Wim vd Sanden
Tonnie van Uden

18 22 - Frans vd Broek
39 38 - Rien van Tiel
32 27 - Toon Nelissen

20 20
30 34
34 20

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondagtocht 6-okt. tijd 9:00u Tocht Kraaijenbergse
Plassen Pauze Wapen van Beers Plaats Beers Afst. 75km
Woensdagtocht 9 oktober 2019 starttijd 9:00 uur Tocht
Raamvallei Pauze Mill "De Tienmorgen" afst. 70km

V.O.W. Senioren 5 okt. 2019
16:30u

VOW VETERANEN

RKSV Volkel

V.O.W. Senioren 6 okt. 2019
14:00u
12:00u
11:00u
11:00u
10:00u
11:30u
12:00u

RKKSV 1
Blauw Geel'38/JUMBO 4
VOW 3
VOW 4
Irene 3
VOW VR1
Boekel Sport VR2

VOW 1
VOW 2
UDI'19/CSU 9
Avanti'31 6
VOW 5
DAW Schaijk VR1
VOW VR2
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VOW Jeugd 5 oktober 2019
Schijndel/DE WIT JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3
VOW JO15-1
VOW JO13-1
Avanti'31 JO13-2
VOW JO11-1G Sparta'25 JO11-2
Nijnsel/TVE Reclame JO10-1G VOW JO10-1
WHV JO9-1
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-4
VOW MO19-1
Festilent MO19-1
VOW MO15-1
S.V. Brandevoort MO15-1
Boskant MO13-1 VOW MO13-1
Mierlo Hout MO11-1 VOW MO11-1
VOW JO7-1M
VOW JO7-2 G
Boskant JO7-1
VOW JO7-3 G
Keldonk/Boerdonk J07-1

2 okt. 2019 – 9 okt. 2019
15:00u
14:30u
vrij
11:30u
9:30u
9:45u
10:00u
10:45u
14:30u
13:00u
12:00u
10:00u
vrij
10:30u
10:30u

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

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Senioren 28 sept 2019
Venhorst
VOW VETERANEN
2-0
UDI'19/CSU VR30+1 VOW VR30+1
uitgesteld

V.O.W. Senioren 29 sept 2019
Avesteyn 1
VOW 1
ELI 2
VOW 2
VOW 3
Irene 2
Blauw Geel'38/JUMBO 14 VOW 4
VOW 5
Schijndel/DE WIT 9
VOW VR1
ST Avesteyn/Heeswijk VR1
Boerdonk VR1
VOW VR2

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Jeugd 10 t/m 14 jaar:
Park Hoeven – Zijtaart
4-2
Heren:
Hopbel - Heren Vrijdagavond
Heren 50+ - De Krekel

2-2
3-1

Dames:
Best - Dames Donderdag
Dames Vrijdag - Stokeind
Valkenswaard - Dames Zaterdag

3-1
3-1
0-4

Gemengd:
Donderdag 1 - Dierdonk
Donderdag 2 - Gemert
Nederwetten - Vrijdag

2-2
0-4
0-4

1–0
4–2
1–4
4–0
2–5
3–6
4-3
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HERFSTWANDELING,
voor iedereen die iemand mist
Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen
die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 6
oktober. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor
De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is
gratis.
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen
is er een nieuwe wandeling.
Tijdens de wandeling van
ongeveer een uur door de
bossen van 'Het Hurkske'
kunnen herinneringen,
ervaringen en gevoelens met
elkaar worden gedeeld. Een wandeling waarbij je jezelf kan
en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt delen. Maar ook een
wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn.
Op zondag 6 oktober a.s. is de herfstwandeling.
Samenkomst om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp.
Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje
koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf
aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail
sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar
(0413) 32 25 27. Je bent van harte welkom!
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Beste EHBO'ers, AED-bedieners of
andere bekenden van EHBO Zijtaart,

Ook dit jaar doen we als muziekvereniging mee aan de
jaarlijkse actie van de Rabobank. De stemprocedure is
gewoon hetzelfde gebleven. Als lid van de Rabobank kan
jij je stem uitbrengen tussen 27 september en 11 oktober op
één of meerdere organisaties en natuurlijk hopen wij er dit
jaar bij te horen.
Om goede muzikanten op te leiden heeft onze jeugd
jarenlang een goede scholing en instrumenten nodig. Deze
investering is noodzakelijk om uiteindelijk op hoog niveau
leuke en goede optredens te verzorgen.
Elke stem kan ongeveer € 3,00 waard zijn. Laat uw stem
dus niet verloren gaan.

Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Afgelopen week zijn de stemkaarten voor de Rabobank
Clubkas weer verzonden aan de leden van Rabobank Uden
- Veghel.
Wij kunnen deze inkomsten als EHBO vereniging wederom
goed gebruiken, om te kunnen bijdragen aan het behoud
van AED apparaten in Zijtaart en het verzorgen van
trainingen tegen een betaalbare prijs.
Wij vragen jullie dan ook om je stem niet verloren te laten
gaan en te stemmen op de EHBO!
Dit is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging,
zodat wij onze inzet ook tegen een minimale vergoeding
kunnen blijven aanbieden.
Ook de leden van andere verenigingen hebben dus plezier
van een stem aan onze vereniging!
Verzamel ook de stemmen van vrienden / ouders / kinderen
en laat deze niet bij het oud-papier belanden.

Bedankt alvast!
EHBO Zijtaart
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LUISTERCAFÉ OVER JOHNNY CASH

2 okt. 2019 – 9 okt. 2019

Hij stond bekend als the man in black en was één van de
invloedrijkste zangers van zijn tijd: Johnny Cash. De in
2003 overleden zanger, gitarist en singer-songwriter staat
op vrijdag 4 oktober centraal tijdens het Luistercafé in De
Apotheek op de Noordkade.
Johnny Cash (1932-2003) wordt gezien als een van de
grootste sterren van de rock-’n-roll ooit. Kenmerkend
waren zijn donkere stemgeluid en teksten die recht uit het
hart leken te komen. Met nummers als I Walk the Line,
Ring of Fire en A Boy Named Sue scoorde hij grote hits.
De muziek tijdens het Luistercafé Noordkade wordt
verzorgd door rootsmuzikant Robert den Hartigh uit Uden.
Een gesprek is er met popjournalist Rob van Scheers uit
Utrecht. Hij schreef het boek Drie akkoorden en de
waarheid waarin Johnny Cash de rode draad vormt.
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur. De entree is
gratis. De volgende editie is op vrijdag 8 november.
Centraal staat dan Jimi Hendrix. Het Luistercafé Noordkade
is een samenwerking tussen Bibliotheek Meierijstad en
Cultuur Haven Veghel.
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(duo)fiets met unieke sporters uit Meierijstad van Zijtaart
via Keldonk naar Boerdonk, om daar samen met de
dorpsraden de watertappunten officieel te openen.
Iedere kern een watertappunt
Stichting Meierijstad Gezond Sportief, Rotary Veghel,
Brabant Water en gemeente Meierijstad hebben
gezamenlijk gekozen om in JOGG te investeren met de
“DrinkWater campagne”. In iedere kern van Meierijstad
komt een zichtbaar, toegankelijk en aantrekkelijk
watertappunt. Veel van de tappunten komen in de buurt van
scholen, speel- en sportplekken te staan, zodat jongeren hun
dorst makkelijk kunnen lessen met kraanwater in plaats van
met frisdrank. Brabant Water is nauw betrokken bij de
realisatie van de watertappunten. De locatie van de
watertappunten is afgestemd in overleg met de
buurtadviseurs, en wijk- en dorpsraden.

Korte lontjes (door het lint 'om niks')

Kraanwaterdag: feestelijke opening
drie watertappunten Meierijstad
Op 25 september 2019 was het zover: nationale
kraanwaterdag. Op kraanwaterdag wordt extra aandacht
besteed aan het belang van drinken van kraanwater.
Kraanwaterdag is een initiatief van 6 drinkwaterbedrijven,
waaronder Brabant Water. Al vele honderden scholen
hebben er een gewoonte van gemaakt om op één vaste dag
in de week alleen kraanwater te drinken, in plaats van
gezoete drankjes. Dat is gezond, goed voor de concentratie
en het bespaart veel verpakkingsafval. Andere scholen zijn
uitgenodigd om ook mee te doen.
Opening watertappunten Zijtaart, Keldonk en
Boerdonk
Omdat gemeente Meierijstad, Rotary Veghel en stichting
Meierijstad Gezond Sportief (MGS) graag hun steentje
bijdragen aan een gezond Meierijstad, dragen zij ook graag
bij aan kraanwaterdag door hier extra aandacht aan te
besteden. In navolging op de eerdere watertappunten in de
diverse kernen van Meierijstad, zijn maar liefst drie
watertappunten geopend.
Wethouder Rik Compagne, programmamanager MGS
Marlies Liebregts en Eric Rath Rotary Veghel fietsten per

Het geweld op straat lijkt toe te nemen. Ouderen worden
met geweld overvallen, ook politie- en
ambulancemedewerkers hebben er last van. Volgens mij
heeft dit vaak te maken met gevoelens van machteloosheid
en onrecht. Er is veel onrecht in de wereld en daar kunnen
we vaak niks aan doen. Men voelt zich machteloos, soms
meer dan nodig is. Want machteloosheid heeft te maken
met enerzijds dingen die niet te veranderen zijn, maar ook
met niet weten hoe je (sommige) dingen wel kunt
veranderen.
Aanvaarden of niet?
We hebben niet altijd inspraak. We moeten dingen
accepteren, zelfs soms als ze niet eerlijk zijn. En veel
mensen voelen zich achtergesteld, of dit nu terecht is of
niet. Er is ook veel oneerlijkheid. De verdeling tussen arm
en rijk in de wereld is totaal onevenwichtig, maar ook in
Nederland geldt dat. Verslechtering
In veel landen is de ellende groter dan hier, maar ook hier
worden mensen systematisch ontkend, worden mensen
onmachtig gemaakt. Ik heb ook een willekeurige greep
gedaan uit dingen die het welbevinden verslechteren:
- Afschaffing gratis juridische bijstand
- Woningtekorten, steeds minder (netto) per maand over,
gezondheidszorg is enerzijds geweldig, anderzijds ook
weer een tekort aan medicijnen, wachttijden die
onaanvaardbaar zijn
- Graaiende politici of ministers en nutteloze geld-overde-balk-smijters
Uit de underdogpositie
Mensen zijn boos. Niet geheel onterecht. Die boosheid
stapelt tot de grens bereikt is. Mensen gaan door het lint
“om niks”. Omdat oude overtuigingen (de wereld is slecht,
ik krijg nooit wat ik wil) worden gevoed. In een dergelijk
geval denkt men dat assertief worden hen niet helpt. Maar
dat doet het wel. Kom dus naar de informatiemiddagen op 3
en 4 oktober.
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allerlei mooie jeugdboeken met thema ‘Reis mee!’ te
vinden, kinderen kunnen ook nog deelnemen aan een
wedstrijd. Ze mogen hun eigen fantasievoertuig tekenen of
beschrijven. De origineelste inzending wint een leuke prijs.
Meer informatie over de verschillende activiteiten is te
vinden op onze website www.bibliotheekmeierijstad.nl.

Reis mee met de bibliotheek tijdens de
Kinderboekenweek
Riemen vast en houd armen en benen binnenboord: de
Kinderboekenweek met thema ‘Reis mee!’ gaat woensdag 2
oktober van start. Dit jaar staat alles in het teken van
voertuigen. Van éénwielers tot helikopters en van
teletijdmachines tot skateboards: hoe gekker het voertuig,
hoe leuker. Ook de Meierijstadse bibliotheken laten de
Kinderboekenweek natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
Miljonairsfeest
De Kinderboekenweek wordt ingeluid met een heus
Miljonairsfeest. Alle kinderen van Meierijstad konden
hiervoor een ticket verdienen door deel te nemen aan
zomerleesproject ‘Leesmiljonairs’. Iedereen die voldoende
leesminuten verzameld heeft, mag met Biblio Airlines mee
vliegen naar een spetterend feest. Het Miljonairsfeest vindt
plaats op vrijdag 4 oktober van 18.00 tot 20.00 uur in
Bibliotheek Veghel. Feestgangers mogen verkleed komen
in het thema van de Kinderboekenweek.
Workshops micro:bit als kompas
Daarnaast vinden er in Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel workshops ‘Micro:bit als kompas’ plaats voor
kinderen tussen 8 en 11 jaar. Deelnemers aan de workshop
gaan zelf aan de slag om een digitaal kompas te maken van
de micro:bit. Dat is een mini-computer, speciaal ontwikkeld
om kinderen te leren programmeren. Deelnemen aan de
workshop kost € 2,50 per kind.
Wedstrijd: alle fantasievoertuigen verzamelen
Ook toevallige bibliotheekbezoekers hoeven zich niet te
vervelen tijdens de Kinderboekenweek. Niet alleen zijn er

Leer veilig werken met uw mobiel of
tablet (Android)
Heeft u een nieuwe telefoon of tablet of werkt u er al een
tijdje mee en heeft u nog twijfels over bepaalde
handelingen van uw apparaat? Doe mee met de cursus
Omgaan met je “slimme” telefoon/tablet. De cursus wordt
gegeven in het Pieter Breughelhuis in Veghel op
maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Door een cursus te volgen krijgt u meer zekerheid in het
omgaan met uw apparaat. Daarnaast bent u minder
afhankelijk van uw familie en/of vrienden als het om uw
mobiel gaat. U krijgt van ons rustig uitleg en we laten uzelf
de handelingen doen: u leert door het ZELF te doen. Twee
ervaren vrijwilligers gaan u in 2 bijeenkomsten alles leren
over uw apparaat. Thema’s die behandeld gaan worden zijn
o.a.: veilig internetten, hoe werken Apps, mailen en zeker
worden ook de vragen behandeld die u heeft.
De cursus is alleen voor Android tablets of telefoons
bijvoorbeeld Samsung, HTC, Huawei enz. GEEN IPHONE
OF IPAD.
De cursus omgaan met je mobiel is
op maandag 21 en 28 oktober van
13.30 uur tot 15.30 uur bij het Pieter
Brueghelhuis, Middegaal 23 in
Veghel. Kosten zijn € 10,00. Breng
je eigen toestel mee.
De cursus omgaan met je tablet is op
maandag 4 en 11 november van
13.30 uur tot 15.30 uur bij het Pieter
Brueghelhuis, Middegaal 23 in
Veghel. Kosten zijn € 10,00. Breng
je eigen tablet mee.
Aanmelden voor deze cursus kan via
mieke.pepers@ons-welzijn.nl of tel
(06) 143 424 35 of loop binnen bij
het Pieter Brueghelhuis op
woensdagochtend tussen 11.00 uur
en 12.00 uur.
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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 beheerG 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
BjRrn v.d. Heijden, tel.nr.: (0413) 368893
E-mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Paraaf Commissielid
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Open dag/ opening
Fysio- en Manuele Therapie Zijtaart
Leinserondweg 18, 5465 RV Zijtaart
www.fysiotherapiezijtaart.nl
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