Letterlijk grote finale Rooise Catan Club
Eindelijk konden de leden van de Rooise Catan Club elkaar ontmoeten. Het pakte groot(s)
uit.
Op 26 maart in de corona-tijd startte Ed Sabel met enkele buurtgenoten een sociaal
alternatief voor in de lockdown: een online vereniging voor het spelen van het bordspel
Kolonisten van Catan. Omdat fysiek samen spelen bij elkaar niet meer mocht, werd online
verder gegaan. Al snel sloten, na een oproep op social media, tientallen Rooienaren zich
aan. Internet is onbegrensd, dus er kwamen ook meldingen vanuit de hele wereld. Van
Tokio tot Toronto en van Caïro tot Washington; iedereen wilde meedoen met de Rooise
Catan Club.
"Het liep al snel uit de hand", lacht Ed "waardoor ik de competitie in twee delen heb
moeten opsplitsen."
Via een Engelstalige whatsapp-groep strijden dagelijks zo'n 60 buitenlanders om de 'Rooise
World Cup'. Daarnaast spelen tientallen mensen een lokale competitie om de Rooise Catan
Cup. De splitsing is niet alleen gedaan voor de taalbarrière; deelnemers aan de lokale
competitie worden geacht fysiek eens per maand aanwezig te zijn op de Markt in SintOedenrode om gezellig met elkaar de finalerondes te spelen. Hoewel de meeste deelnemers
uit Rooi komen, doen aan deze lokale competitie ook mensen mee uit Eindhoven, Veghel
en Schijndel. En zelfs een Vlaming is erg enthousiast en komt graag elke maand naar ons
mooie Rooi voor de apotheose.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag 23 augustus 10.30 uur Eucharistieviering Pater Wim Holterman
Wij gedenken: Overleden ouders van der Linden- van der Asdonk; Jaargetijde Jan
Nikkelen; Tonny Rijkers- van Zutphen (vanw.verjaardag); Henk en Adriaan Brugmans;
Overl.ouders Brugmans- van den Biggelaar; Overl.ouders van Asseldonk- van Roosmalen;
Cor Coppens (nms. de Buurt); Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk; Vincent
Kremers.
Vieringen in de Kerk
Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten we de 1,50 meter regel aanhouden en kunnen
er 70 mensen plaats nemen in onze kerk. Vooraf reserveren is niet nodig.
Tijdens deze viering zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van onze kerk.
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"Helaas was het niet iedere maand mogelijk om te spelen
vanwege allerlei regels vanuit het kabinet", aldus Ed. "Er
moest iets creatiefs verzonnen worden waardoor we tóch
het spel zouden kunnen spelen met elkaar, zonder de app."
Een oproep om een levensgrote versie te maken van het
Catan-spel werd gedaan in de groepsapp en laten daar nu
nét twee fanatieke Catan-leden van de Evenementengroep
Zijtaart in zitten. Twan vd Meerakker en Martijn vd
Wetering wisten zelfs een sponsor te vinden: de gemeente.
Door vrijwilligers werden gezaagd, geprint en geverfd. Dit
alles in rap tempo om alles op tijd klaar te krijgen voor de
finale op 14 augustus. Ed: "Alles stond nog in de grondverf
toen het uur U naderde, maar met de hete zon erop was de
verf nét op tijd droog voor de finale." Resultaat was een
eerste fantastische avond met eerst de halve finales in
eetcafé Oud Rooi. Vervolgens werd de finale gespeeld
(naast de kiosk) op het levensgrote spel dankzij een mooie
samenwerking tussen de Rooise Catan Club en de
Evenementengroep Zijtaart!
De winnaar bleek uiteindelijk Maikel van Overdijk uit
Veldhoven te worden. Bianca Sanders uit Boskant pakte de
tweede plek. Twan vd Meerakker uit Zijtaart werd nummer
drie en Bart Sabel uit Sint-Oedenrode werd vierde.
Tour de Meierij
Ed: "Dit is nog maar het begin."
Vanaf komende maand gaan we met het spel naar alle 13
dorpskernen van Meierijstad. Eens per maand gaan we op
een zaterdag spelen in een ander kern. We gebruiken 2020
en 2021 om overal nieuwe leden uit met name Meierijstad
te werven. We starten de 'Tour de Meierij' in Zijtaart op 12
september, gevolgd door Boerdonk op 10 oktober, Olland
op 14 november en Keldonk op 12 december. In 2021 gaan
we vervolgens naar Wijbosch, Eerde, Mariaheide, Boskant,
Nijnsel, Erp, Veghel en Schijndel.
"In 2022 verwachten we een mooie competitie tussen de 13
kerkdorpen van Meierijstad te kunnen spelen", aldus Ed,
die er wel snel aan toevoegt: "maar daarnaast zal de Rooise
competitie óók blijven. Naast de rondtour door Meierijstad
op zaterdagen, spelen we élke 2e vrijdag van de maand ook
de Rooise finale om 20.00 uur op onze Markt in SintOedenrode."
Mensen die meer informatie willen omtrent deelname aan
deze gratis gezellige club kunnen 'INFO' appen naar 06 270 208 44.
We spelen het spel online via de website
www.catanuniverse.com waarvan ook een app te
downloaden is.

BELANGETJES
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
06-15276074.
Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen kunnen
worden ingeleverd bij het Dorpshuis. Aanmelden van
gevonden (of verloren) voorwerpen kan ook via een email
naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.
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Natuurcursus
IVN Veghel, IVN Uden, IVN OSS en
IVN Bernheze organiseren de
Herfstcursus 2020.
Op woensdag 16 september 2020 start
natuurvereniging IVN Veghel een korte natuurcursus voor
beginners. In deze najaarscursus, het jaargetijde van de
voorbereiding op de winter, wordt aandacht besteed aan
typische herfst onderwerpen zoals: trekvogels, bladval,
paddenstoelen, gallen, bodemdiertjes. De kosten bedragen €
35,00 (leden IVN € 25,00) en zijn inclusief koffie of thee.
Het aantal deelnemers is afgestemd op de beschikbare
ruimte om te voldoen aan de corona voorschriften.
Aanmelden tot 5 september via info@ivn-veghel.nl of via
www.ivn-veghel.nl. Na aanmelding ontvangt u een bericht
met nadere informatie.
De cursus bestaat uit 3 lessen op woensdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in het PieterBreugelHuis in Veghel en 4
excursies op de zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. De
excursies gaan naar bekende en minder bekende
natuurgebieden in Noord-Oost Brabant zoals
Wijboschbroek, ’t Hurkske, Vlagheide en ‘t Creijspot.
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
Binnenlessen: wo. 16 sept., wo. 23 sept, wo. 30 sept.;
Excursies:
zon. 20 sept., zon.27 sept., zon. 4 okt., zon.
11 okt.
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DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK
Aan Petrus worden de sleutels gegeven.
Hij heeft een belangrijke plaats verworven
in het koninkrijk.
Met vallen en opstaan,
door twijfel en ontkenning heen,
is hij tot geloof gekomen.
Hij erkent, dat Jezus
door God is aangeraakt en gezonden.
Hij is meer dan een profeet,
Hij is de enige, de unieke,
door wie het Rijk van God oplicht.
Vanuit dit geloven
krijgt Petrus een sleutelpositie.
Hij neemt als het ware
de sleutel van Jezus over.
Hij mag de deur naar het Koninkrijk openen:
een opdracht om evenals Jezus
bevrijdend en genezend te leven.
Jezus kan op hem bouwen,
een rots in de branding.
Op grond van ons geloven
wordt ook tegen ons gezegd:
"Jij bent Petrus, een rots;
jij bent een sleutelfiguur.
Aan jou geef Ik de macht over
om bevrijd en bevrijdend te leven.
Zet de deur naar het koninkrijk
maar op een kier.
Je kunt het, je mag het.
Op jou wil Ik bouwen!"
Wim Holterman osfs

Voor al uw friet en snacks!

Iedere vrijdag vanaf 16.30 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: 16:30 uur - 20:00 uur
Zo: 12:00 uur - 20:00 uur
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KBO Toernooi 2020
Afgelopen zaterdag 15 augustus is de inschrijftermijn voor deelname aan het KBO toernooi 2020 gesloten. Voor
deelname aan dit onderlinge biljarttoernooi hebben zich 32 deelnemers aangemeld (plus 1 reserve speler ingeval er
iemand alsnog gaat uitvallen). Opdat eenieder zich alvast kan voorbereiden, staat hieronder de poule-indeling met het
aantal te maken caramboles, berekend over 25 x het bekende gemiddelde. De partijen zullen gespeeld worden op de
biljarts van Dorpshuis Het Klooster en gaan over 25 beurten. De voorrondepartijen worden gespeeld van maandag 24
augustus tot en met vrijdag 27 augustus. Op deze dagen zal er gebiljart worden in de middag van 13.00 tot 17.00 uur en
op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Op maandag 2 september vinden de achtste finales plaats (van 13.00 tot
17.00 uur) en op woensdag 4 september zullen de kwartfinales gespeeld worden (van 13.00 tot 17.00 uur).
Op woensdagavond 4 september vanaf 19.00 uur volgen dan halve finales en de finale en daarna zal de prijsuitreiking
plaatsvinden. De deelnemers krijgen het wedstrijdschema, het reglement en het protocol omtrent de coronamaatregelen
uiterlijk 20 augustus a.s. toegestuurd dan wel thuisbezorgd. Publiek is uiteraard van harte welkom om de spelers te
komen aanmoedigen.
Namens het bestuur wens ik alle spelers een sportief en succesvol toernooi.
Poule A
Toon Verbruggen
Theo van Eert
Willy vd Berkmortel
Chris van Helvoirt

98
45
31
22

Poule B
Martien Verbruggen
Toon Nelissen
Wim Kremers
Bert Welte

80
42
30
22

Poule C
Hans van Erp
Toon vd Oever
Adriaan vd Tillart
Cor vd Aa

77
42
27
19

Poule D
Toon Cissen
Ad vd Ven
Martien van Eert
Jan van Boxmeer

70
41
26
18

Poule E
Cor van Zutphen
Piet vd Hurk
Frans vd Broek
Annemieke vd Linden

69
40
25
18

Poule F
Harrie vd Rijt
Tonnie van Uden
Jan vd Oever
Henri vd Linden

58
39
24
15

Poule G
Frans van Leuken
Rien van Tiel
Henk vd Ven
Albert van Dinter

54
38
24
13

Poule H
André Schepers
Tonn Verbruggen
Theo vd Laar
Frans van Rooijen

49
31
22
12

Toon vd Oever en Toon Cissen, wedstrijdleiding
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Je moet kiezen!
Als ouders kun je het oneens zijn met de keuze van je kind
als het gaat om een levenspartner. En soms kan ik me de
zorgen goed voorstellen: je ziet je kind de afgrond in
glijden omdat de nieuwe partner verslaafd is, te lui om te
werken, of dicht tegen het criminele milieu aan zit. Soms is
ook de leeftijd een groot bezwaar. De partner is veel ouder
of veel jonger dan je kind. Dat kan ook best lastig zijn.
Soms is er een groot verschil in achtergrond waar deze
nieuwe partner is opgevoed of zijn er cultuurverschillen op
het gebied van geloofskwesties. En inderdaad: zo’n verschil
kan op den duur ellende geven, maar het hóeft niet.
Natuurlijk wil je je kind behoeden voor de boze
buitenwereld. Tegelijkertijd kún je dat niet, want een kind
moet zijn eigen lessen leren. Soms dwingen ouders hun
kind te kiezen, soms ook doet de nieuwe partner dat.
Gedwongen worden tot een keuze geeft het gevoel van
splitsing; keuze voor de een is automatisch een keuze tegen
de ander. En je houdt van allebei! Een keuze is zelden de
beste weg, maar soms kan het niet anders. Wat ik meestal
zie, is dat een verbod slecht werkt. Ik heb wel eens
meegemaakt dat een dochter het contact met haar ouders
verbrak om met een man te trouwen. Ze kregen kinderen en
uiteindelijk na jaren volgde een echtscheiding. Haar ouders
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sloten haar weer in de armen en samen gingen ze het
gevecht aan met de ex-man, de vader van de kinderen, en
hij werd dus door zowel dochter als ouders als “de
slechterik” gezien. De ouders hadden het idee het gelijk aan
hun kant te hebben en voerden een oorlog op leven en dood
met de vader van hun kleinkinderen.
Op deze manier kun je een leven lang vechten met alles en
iedereen. Kortom: vechten is meestal niet de meest
aangewezen weg. Leren de juiste vragen te stellen, zonder
te oordelen. Geen kritische opmerkingen over de nieuwe
partner, geen onaardige acties, maar correct en aardig
blijven en verwachten dat ook de ander correct gedrag
vertoont. En uiteindelijk hopen dat het gezonde verstand
zegeviert. Zo niet? Dan is je kind verantwoordelijk, ook
wanneer het onverhoopt misloopt. Natuurlijk kan de partner
een onaardig persoon zijn, maar je kind blijft
verantwoordelijk voor zijn/haar daden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Doorstart Q-café met een Q-kske op
zaterdag 29 augustus
Beste Q-koorts-genoten, partners en overige
belangstellenden uit Meierijstad,
Vanwege corona konden de twee vorige Q-cafés van
afgelopen maart en juni helaas niet doorgaan. Als de
corona-sterren ons gunstig gezind zijn, zal het volgende Qcafé plaatsvinden op: zaterdag 29 augustus van 10.30 uur
tot 12.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur in het Pieter Brueghel
Huis, Middegaal 25 in Veghel. U bent van harte welkom en
de koffie/thee (met het Q-kske natuurlijk) staat voor u
klaar.
Ook deze keer staat de informele bijeenkomst geheel in het
teken van elkaar ontmoeten, informeren, ervaringen delen
met anderen en gewoon gezellig buurten. Komt u voor het
eerst, maar voelt de drempel nog wat hoog, bedenk dan: we
zitten allemaal in hetzelfde schuitje en contact met andere
Q-genoten kan je verder helpen.
We zullen samen met Pieter Brueghel zorgen voor een zo
corona-veilig mogelijke omgeving. Binnen is er voldoende
ruimte en ventilatie en we kunnen ook gebruik maken van
het buitenterras. Er is geen gezamenlijk kringmoment aan
het begin en ter afsluiting. Verder vertrouwen we op ieders
verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander. Na zoveel
contactarme maanden zal de behoefte elkaar weer te
ontmoeten en te spreken waarschijnlijk gegroeid zijn.
Daarentegen zullen er vanwege corona begrijpelijke
reserves zijn. Toch hopen we op een naar deze
omstandigheden zo groot mogelijke opkomst. Voor de
korte lijntjes en de praktische vragen zal wederom een
vertegenwoordiging van WMO aanwezig zijn.
I.v.m de organisatie graag een aanmelding per e-mail naar
q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Q-koorts werkgroep Meierijstad
in samenwerking met WMO Gemeente Meierijstad
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Glasvezel in
de kleine kernen
van Meierijstad
en Boxtel is
dichterbij
dan ooit
Kom naar
een van de
Glasvezel
infoavonden!
Wat ons betreft binnenkort ook in de kleine kernen van Meierijstad en Boxtel:
het allersnelste internet! Dat kan als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de
aanleg van een glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór
21 september 2020.
Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen,
voorwaarden, kosten en planning tijdens één van de Glasvezel infoavonden.
Deze worden gehouden op;
Data en locaties:
• Maandag 24 augustus
• Woensdag 26 augustus
• Donderdag 27 augustus
• Dinsdag
1 september

in Het Hof, Liempde
in Ontmoetingscentrum de Loop’r, St. Oedenrode
in Dorpshuis Zijtaart, Zijtaart
in Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel

De ontvangst is vanaf 19.00 uur.
Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie plaats en
van 20.30 - 21.30 is de informatiemarkt.
U hoeft zich niet aan te melden maar we hebben een beperkt aantal plekken,
dus vol is vol.

gavoorglasvezel.nl
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