BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL
Aanstaande zondag 19 september, aanvang 10:30 uur
Het bestuur van Stichting Mariakapel Zijtaart organiseert de jaarlijkse buitenviering bij de
Mariakapel. Deze keer is dat aanstaande zondag 19 september. Tevens is het
Lambertusdag, de patroon van onze parochie.
Pater Holterman is de voorganger in deze dienst en de muzikale ondersteuning wordt
verleend door ons parochieel dames- en herenkoor. Aan het einde van de dienst is er nog
een speciale afsluiting.
Het is een echte buitenviering zonder overkapping, omdat vanwege de RIVM-richtlijnen
het hele parkeerterrein gebruikt zal worden om de stoelen op de juiste afstand op te stellen.
We hopen op een flink aantal bezoekers, zoals we dat andere jaren ook gewend zijn. Na
afloop worden koffie en thee aangeboden.
Als de weersomstandigheden niet gunstig zijn, vindt de viering plaats in het dorpshuis. Wij
hopen echter wel op goed buitenweer, zodat de viering buiten naast de Mariakapel
gehouden kan worden.
Tot zondagmorgen 19 september a.s.
Bestuur Mariakapel Zijtaart
P.s.: Zaterdagmiddag 18 september mogen er vanaf 17:00 uur geen auto’s meer op de
parkeerplaats bij de Mariakapel geparkeerd worden.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 september, feest van onze patroonheilige de H.Lambertus
10.30 uur. Buitenviering bij de Mariakapel, Pater Holterman
Wij gedenken: Jaargetijde Frankie Coppens; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender,
Mien Vonk en Senna van der Heijden; Jaargetijde Mientje van den Tillaart- van de Ven;
Overleden ouders Jonkers- van Asseldonk en overl.familieleden;
Martina Jonkers- Verbruggen; Marion Jonkers- van Zoggel; Hans van Zoggel; Mies en
Anneke van Zoggel- van der Linden; Henk en Marietje van der Linden- van Schaijk;
Piet en Truus van Boxmeer- van de Ven.
Vrijdag: 24 september 14.45 uur Huwelijksviering van Joop de Bekker en Anouk Welte
Mededeling: a.s. Zondag 19 september om 10.30 uur buitenviering bij de Mariakapel

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
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
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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
Gezocht: Wij zoeken een ervaren interieurverzorgster.
Uren in overleg. Tel. 06 - 830 086 26. Grt. fam. van
Hoesel Bijvelds.

Het was hartverwarmend te ervaren hoe velen
hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na het
overlijden van Cor.
Een ieder koos hiervoor een eigen manier om
ons te troosten, te steunen en met liefde te
omringen. Het doet ons beseffen dat Cor niet
alleen voor ons maar ook voor anderen veel
heeft betekend.
De collecte rondom de afscheidsbijeenkomst
van Cor heeft het mooie bedrag € 1427,92
opgebracht. Het bedrag komt rechtstreeks ten
goede aan het onderzoek naar
alvleesklierkanker in het Catharina Ziekenhuis
in Eindhoven.
Onze dank daarvoor.
Maria van der Aa, kinderen en kleinkinderen

We starten weer met het Eetpunt in het dorpshuis
Vanaf dinsdag 21 september gaan we weer starten met het
Eetpunt in het dorpshuis. Na anderhalf jaar is het gelukkig
weer zover. Tijdens de gehele corona periode heeft de
Reiger ( Mike Versantvoort) eten bereid voor de mensen
die graag hun maaltijd aan huis wilden gebruiken. Mensen
van werkgroep Zorg en Welzijn brachten de maaltijden aan
huis.
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Heel dankbaar ben ik voor het
hartverwarmende medeleven dat U heeft
getoond na het plotselinge overlijden van
mijn man Joop en de overweldigende
belangstelling in de vorm van bezoek en de
vele condoleancekaartjes.
Ook een woord van dank voor de zorgcentra
Madeleine in Boxmeer en de Nieuwe Hoeve in
Schaijk, waar Joop de laatste 2 maanden
liefdevol is verzorgd.
Een speciaal woord van dank voor de
tennisclub, de wandelclub en de countryclub,
die ervoor gezorgd hebben dat Joop - voor
zover mogelijk was - betrokken kon blijven bij
de activiteiten.
Jo de Bie- Rooijakkers

dorpshuis op te starten. Komt u alleen of met tweeën,
iedereen is welkom. In samenwerking met het dorpshuis is
dit al sinds jaren een succesvolle ervaring.
Het Eetpunt is op dinsdag en/of vrijdag om 12.00uur in het
dorpshuis in de ontmoetingszaal. Er worden drie gangen
geserveerd, die bereid zijn door De Reiger voor het bedrag
van € 10,00. Uit enthousiasme en ook om de drempel laag
te houden heeft Dorpsraad Zijtaart een leuk aanbod gedaan.
Een ieder die zich nu aanmeldt voor het Eetpunt krijgt de
eerste vier maaltijden voor het symbolisch bedrag van €
2,50 per maaltijd. Daarna kunt u beslissen om verder te
gaan met het Eetpunt voor een of twee keer per week.
Aanmelden drie dagen voor aanvangsdatum dat u wilt gaan
starten.
Degene die graag gebruik wil maken van dit aanbod voor
het Eetpunt kan zich opgeven bij Annie Pennings.
Telefoon: 06 - 423 504 89 email: marienannie@home.nl U
mag ook een briefje in de bus doen bij Pater Thijssenstraat
30 in Zijtaart.
Start:
Plaats:
Tijd:
Wanneer:
Opgave:

dinsdag 21 september
Dorpshuis Zijtaart, Ontmoetingszaal
12.00 uur
dinsdag en vrijdag
bij Annie Pennings

We hopen op een mooie opkomst en een gezellige maaltijd
en ontmoeting.

Het Eetpunt heeft als doel ontmoeting te stimuleren en
mensen de gelegenheid te bieden samen een maaltijd te
Werkgroep Zorg en Welzijn
nuttigen. We zijn dan ook blij dat er nu weer mogelijkheden Zijtaart
zijn om met hulp van vrijwilligers het Eetpunt in het
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Deze week ontvangt u de retourenveloppe voor de
Goede Doelen Week.
Op dinsdag 21 en woensdag 22 september komen
onze collectanten bij u aan de deur voor het
ophalen van de enveloppe.
Wij verzoeken u vriendelijk uw retourenveloppe tijdig
klaar te maken en alvast bij de voordeur neer te
leggen.
We willen bewoners van het buitengebied vragen er
rekening mee te houden dat onze collectanten bij
voorkeur bij de voordeur komen. Mocht dit bij uw
woning lastig zijn, probeert u ze dan, bij gelegenheid,
tegemoet te lopen? De collectanten zullen uiteraard op
gepaste afstand blijven staan.
Heeft u onze collectanten gemist, dan kunt u de
retourenveloppe ook inleveren bij de receptie van
Garage Van der Heijden.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

ROUTES EN COLLECTANTEN:

Route 10: Corsica, Reibroekstraat
Fridy Verwegen en Ans Schuurmans

Route 1: Doornhoek, Hemel, Lage Biezen
Bert vd Tillaart en Annie vd Berkmortel

Route 11: Grootveld
Rien van Zoggel en Anita van Uden

Route 2: Past. Clercxstraat 1 tot 34
Ton Rietbergen en Christine vd Heijden

Route 12: De Bresser, Boskamp
Ria Vissers en Jacqueline van Asseldonk (21 sept.) en
Greet Bosch (22 sept.)

Route 3: Past. Clercxstraat 31 tot 68
Jacqueline van Nunen en Beppie Nikkelen
Route 4: Past. Clercxstraat 85 tot 109,
Zondveldstraat 1 tot 16
Karin van Eindhoven en Monique Bekkers
Route 5: Korenmolenweg, Hoge Biezen, Erpsesteeg,
Heisteeg, Spierbos, Zondveldstraat 9 tot 40
Jo van Lankveld en Thea Brugmans
Route 6: Jekschotstraat, Hool, Het Gerecht, Jekschot
Carien vd Hurk en Tonny vd Tillart
Route 7: Krijtenburg
Sjaan vd Linden en Nolda van Zutphen
Route 8: Biezendijk, Weievenseweg, Zijtaartseweg
Jo de Bie en Jan Dortmans
Route 9: Laarsweg, Het Helligt, Logtenburg
Astrid vd Heijden en Annet Gibbels

Route 13: Keslaerstraat
Petra vd Hurk en Mieke Klok
Route 14: Mr. v d Venstraat, Pater Vervoortstraat
Anja van Boxmeer en Marjan Kandelaars
Route 15: Pater Thijssenstraat
Ad vd Acker en Ine Habraken
Route 16: Leinserondweg, Hoolstraat
Bets Dortmans en Fien Coppens
Route 17: Cecilliastraat, Edith Steinplein
José vd Meerakker en Lenny Rooijakkers
Route 18: De Voortstraat, Past. Kampstraat
Agnes van Nunen en Tiny van Zutphen
Route 19: Pater de Koning, Past. vd Bultstraat
Rita Raaijmakers en Marianne vd Acker
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een mooi gespeeld toernooi. De andere halve finale ging
tussen Harrie vd Rijt (63 car,) en Toon Cissen, die 71 car.
moest maken. Harrie wist de gehele partij een nipte
Activiteiten week 38:
voorsprong te behouden, maar ook hier zou het aankomen
• Maandag fietsen. Verzamelen
op de laatste beurt. Na 25 beurten stond Harrie op 61
bij de kerk. Vertrek 13.30u.
caramboles en lag de druk volledig bij Toon, die in de
• Maandagmiddag kaarten
nabeurt minimaal 1 car. diende te maken. Dat lukte en met
• Op dinsdagmorgen repetitie
een serie van 5 stelde hij de overwinning veilig (73-61).
Senioren Koor!
Ook Harrie kan met zijn 3e plaats terugkijken op een
• Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en
geslaagd toernooi. Onder ruime publieke belangstelling
Jeu de boules!
werd vervolgens de finale gespeeld tussen Henri vd Linden
• Woensdag 13.30u Kienen en vrij biljarten
• Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet en Toon Cissen. Mede door een serie van 20 gaf Toon flink
gas, maar Henri wist goed bij te blijven. Door het missen
leden)
van enkele mooie ballen, kwam hij echter op het einde net
• Donderdagmiddag kaarten en competitie biljarten
te kort en in de laatste 3 beurten ging Toon met de winst
• Vrijdagmiddag Bridgen
aan de haal (81-13). Met deze overwinning mocht Toon
zich de kampioen van het KBO-toernooi 2021 noemen.
KBO
Toon, van harte gefeliciteerd met het behaalde
Uitslag kaartmiddag 9 september:
kampioenschap! Ook Henri vd Linden kan terugkijken op
Rikken: Willy v.d. Berkmortel 141 pnt.
een goed gespeeld toernooi en proficiat gewenst met de 2e
Jokeren: Bert Vissers 185 pnt.
plaats. Ook een prima resultaat.
Loterij: Anneke v.d. Braak
Vervolgens werden door Toon vd Oever de bekers
overhandigd en tot slot sprak de wedstrijdleider zijn
waardering uit voor de medewerking om dit toernooi weer
KBO Toernooi 2021
tot een succes te maken. Met de toezegging, dat het
Woensdag 8 september is het onderlinge toernooi voor de
toernooi volgend jaar wederom georganiseerd zal gaan
leden van de KBO Zijtaart afgesloten met het spelen van de
worden, werd de 6e jaargang van dit toernooi afgesloten en
finale. Aan het toernooi is deelgenomen door 32 spelers,
werd er onder het genot van een drankje nog wat nagepraat.
welke ingedeeld werden in 8 poules van 4 spelers. De
voorrondepartijen zijn vanaf maandag 30 augustus in één
Namens de toernooileiding,
week gespeeld en tot grote tevredenheid van de
Toon vd Oever en Toon Cissen
wedstrijdleiding zijn er maar enkele wedstrijden verzet
hoeven te worden. Van elke poule gingen de nummers 1 en
2 door naar de achtste finales. Maandagavond 6 september
werden deze gespeeld en bij sommige spelers begon de
spanning al toe te nemen. Na het spelen van de kwartfinales
op woensdagmiddag 8 september waren nog 4 spelers over
met kans op de titel : Diny vd Oever, Henri vd Linden,
Toon Cissen en Harrie vd Rijt (Kampioen 2020).

KBO

In de 1e halve finale moest Henri vd Linden (15 car.) het
opnemen tegen Diny vd Oever (38 car.). Halverwege de
partij had Diny een kleine voorsprong, maar met een serie
van 5 kwam Henri sterk terug. Na 24 beurten stond Diny
nog voor in punten maar in de laatste beurt maakte Henri
nog een serie van 3 en wist daarmee de overwinning binnen
te slepen. Diny kan met haar 3e plaats trots terugkijken op
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WIE ZEG JIJ DAT IK BEN?
Een moeilijke vraag!
Ook al denk je Hem nog zo goed te kennen:
er is nauwelijks een goed antwoord te bedenken.
Petrus probeert het wel: “de Christus”.
Het lijkt een prachtige vondst,
maar hij heeft er wel een verkeerde voorstelling van!
Er is geen politieke of religieuze macht aan verbonden.
Voor Hem is er geen andere troon
dan een pijnlijke kruisboom.
Zijn kroon is er een van stekelige dorens;
zijn ros een eigenwijze ezel!
En Zijn rijk: de wereld op z’n kop.
Hij heeft geen ander leger dan van mensen,
die het aandurven om te verliezen.
Zijn sterkste wapen is liefde,
zelfs voor zijn vijanden!
Zijn plaats is niet bij de groten der aarde,
maar Hij wordt gelijk aan de minste der minsten.
Wie zeg jij dat Ik ben?
Het enig mogelijke antwoord
moet teleurstellend klinken.
Maar tegelijk hoopvol:
Zijn naam, Zijn manier van leven
is sterker dan de dood.
Wie Hij is, is voor ons een uitdaging
om te leven, Hem achterna.
In Zijn naam, in Zijn leven klinkt
een eeuwig Pasen door.
Hem volgen is leven voorgoed!
Wim Holterman osfs

Interpunctie

Ik ga bij papa wonen!!
Uw puberzoon of -dochter is weer eens dwars. En telkens
slaat de schrik u om het hart als uw kind roept: “Jij doet zó
stom… Ik ga bij papa wonen!”. Soms is het een prachtig
chantagemiddel dat uw kind gebruikt, soms is het meer dan
een dreigement.
Het is natuurlijk het beste als u goed overleg heeft met uw
ex-partner. Uw kind zal al gauw merken dat er ook bij uw
ex-partner regels zijn, waar hij zich aan dient te houden.
Maar er zijn (helaas) ook situaties waarbij de andere ouder
verslaafd is, of totaal niet kan zorgen voor een kind. Of zal
hij het kind geen grenzen bieden, geen opvoeding geven,
kortom: verwaarlozing! Dan kan uw zorg zeer begrijpelijk
zijn.
Toch heeft het niet altijd zin om ten koste van alles uw kind
tegen te houden als het eenmaal dat soort plannen heeft.
Sommige kinderen moeten eerst de ervaring opdoen, dat het
bij de andere ouder ook geen feest is. En dat die regels van
mama (of papa), ook al zijn ze vervelend, zo gek nog niet
zijn.
Sommige ouders zijn bang voor het duiventil-effect: dán
weer bij jou, dán weer bij de andere ouder. En natuurlijk
moet je er voor zorgen dat tenminste één van beiden zicht
heeft op je kind. Je moet dus mogelijk paal en perk stellen,
maar dat betekent niet dat het altijd verstandig is om te
zeggen: je gaat nu weg, dat is jóuw keuze, maar dán ook
niet meer terug komen! Een kind overziet de gevolgen van
zijn/haar keuze onvoldoende.
Afhankelijk van hoe jouw kind in elkaar zit, kun je bekijken
hoe te reageren. Het ene kind is
avontuurlijk of wil eigenlijk ook
niet meer naar school, waarbij het
risico bestaat dat hij met verkeerde
mensen in aanraking komt. Het
andere kind probeert alleen maar
zijn zin te krijgen en wil eigenlijk
helemaal niet weg. Nog andere
kinderen zijn geneigd om uit
schaamte/schuldgevoel/verdriet
zich op te sluiten op een kamertje
en te vereenzamen.
Ieder kind heeft zijn eigen aanpak
nodig.
Mw. N. Timmermans-van de
Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467
CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
15 sept. 2021
thuis VOW JO19-1
ELI JO19-1
19:00u
uit
SJO Juventud JO18-1 VOW JO18-1
19:30u
RKVV Keldonk JO16-1 VOW JO16-1
18:30u
uit
UDI'19/CSU MO17-1 18:30u
thuis VOW MO17-1
18 sept. 2021u
uit
SV Unitas'59 JO19-5 VOW JO19-1
16:00u
uit
RPC JO18-1
VOW JO18-1
15:00u
SJO Vianen Vooruit HBV JO16-1 VOW JO16-1 13:00u
uit
uit
UDI'19/CSU JO13-5 VOW JO13-1
10:15u
uit
Mariahout JO11-1JM VOW JO11-1JM
10:30u
thuis VOW JO10-1 ST Boerdonk/RKVV KeldonkJO10-1 9:30u
thuis VOW JO9-1JM Nijnsel/TVE Reclame JO9-1 10:45u
thuis VOW JO8-1JM
UDI'19/CSU JO8-6 10:45u
thuis VOW JO8-2JM
SBC JO8-3JM
10:45u
uit
Wilhelmina Boys MO17-1 VOW MO17-1 13:00u
uit
OSS'20 MO13-1
VOW MO13-1
10:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1 VOW MO10-1 9:00u
uit
Reusel Sport/CoTrans MO10-1 VOW MO10-2 10:15u
uit
thuis VOW JO7-1
V0W J07-2JM
10:30u
uit
V0W J07-2JM
VOW JO7-1
10:30u
22 sept. 2021
thuis VOW MO13-1
Erp MO13-1
10.30u

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart
d.d. 07-9-2021
Partij :
Uitslag
Adriaan vd Tillart - Toon vd Oever
3-5
Hans van Erp - Toon Cissen
2-4
Theo van Eert - Andre Schepers
3-2
Rien van Tiel - Willy vd Berkmortel
1-4
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
week 36
TMC GMC
Tonn Verbruggen 25 21
Toon Nelissen
33 14
Cor Vissers
12 11
Tjeu Dortmans
8 7
Theo v Asseldonk 24 26
Ton de Rooij
18 18
Ad v.d. Ven
33 13
Frans v.d. Broek 20 20
Cor van Zutphen 57 49
Tonnie van Uden 31 18
Theo van Eert
36 34
Martien van Eert 21 24
Hans van Erp
62 51
Toon Verbruggen 75 71
Rien van Tiel
29 35
Andre Schepers 38 48

PNT
TMC GMC
8 Chris van Helvoirt
18
4 Henri vd Linden
12
9 Jan v.d. Oever
18
8 Annemieke v.d. Linden 14
10 Theo v.d. Laar
18
10 Hans van Erp
62
3 Willy v.d. Berkmortel 24
10 Albert van Dinter
10
8 Ton de Rooij
18
5 Toon Cissen
57
9 Toon v.d. Oever
31
11 Wim v.d. Sanden
39
8 Adriaan vd Tillart
22
9 Theo van Asseldonk 24
12 Martien Verbruggen 64
12 Jan v.d. Oever 18
23

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren uitslagen weekend 11 en 12 september
2021:
Thuisteam
Uitteam
3 - 1 VOW 1
HVV Helmond 1
2 - 7 VOW 2
Heeswijk 3
4 - 1 VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 6
8 - 0 VOW VR1
Mariahout VR1
2 - 5 Vorstenbossche Boys VR2
VOW VR2
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51.597645.5.545301

PNT
14 7
14 11
19 10
10 7
23 12
70 11
15 6
6 6
25 13
53 9
41 13
18 4
18 8
38 15
68 10
12
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Afscheid erevoorzitter Cor van der Aa

Afgelopen zaterdag hebben we met velen afscheid
genomen van onze erevoorzitter Cor van der Aa. De
dienst in het dorpshuis was op groot scherm te zien op
het hoofdveld van sportpark De Vonders. Na de dienst
werd Cor naar het sportpark gebracht. Zijn laatste
gang over de velden van VOW werd begeleid door een
oranje erehaag van jeugdspelers. Op de middenstip
was er voor alle aanwezigen gelegenheid Cor een
laatste groet te brengen.
Het was een bijzondere eer om op deze manier
medewerking te kunnen verlenen aan de laatste
wensen van Cor. Met hem verliezen we een echte
clubman met een oranje-wit hart.
Wij wensen Maria, Ruud en Rianne, Bas en Laura,
Sven, Lars, Maud en overige familieleden heel veel
kracht en sterkte toe.
Bestuur, leden en vrijwilligers
Voetbalvereniging Oranje-Wit
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Hoe meer leden er sparen, hoe hoger het bedrag dat
we kunnen ophalen. Breng dus ook je familie,

vrienden en collega’s op de hoogte van deze actie en
vraag hen mee te sparen.

Nieuwe dug-outs gesponsord door
VOW-Promotion
Vanaf heden kan er ook gebruikt gemaakt worden van de
dug-outs op veld 3. Mede dankzij deze schenking is veld 3
binnen twee jaar getransformeerd naar een volwaardig
voetbalveld met sproeiers, veldverlichting en nu dus ook
met dug-outs. VOW bedankt het bestuur van VOWPromotion heel hartelijk voor deze prachtige aanwinst.

Spaar vanaf deze week mee voor onze
club bij Albert Heijn!
Spaar jij ook mee voor onze club? Met het spaarprogramma
Voetbalpassie van Albert Heijn spaar je van 13 september
t/m 3 oktober 2021 Voetbalpassiepunten. Elke bestede euro
aan de deelnemende producten levert één punt op. En met
iedere volle spaarkaart van
tien punten sponsor je onze
club al met één euro. We
proberen zoveel mogelijk
geld op te halen voor
nieuwe voetbalmaterialen.
En daar hebben we jullie
hulp bij nodig!
Sparen doe je via de AH
app. Geef hier aan dat je
voor VOW wilt sparen.
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groenvoorziening werkzaamheden zich behoren aan te
passen aan weersomstandigheden.
De gemeente maakt periodieke afspraken met een
ondernemer om groenvoorzieningen, paden, bermen etc.
etc. te onderhouden. HIER vindt dat afspraken in
Vanaf maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november
groenonderhoud zodanig flexibel behoren te zijn dat er snel
hopen de biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret
gereageerd kan worden op onveilige en andere overlast
voor de 35e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen
veroorzakende situaties. Net zoals we ook vaker zout laten
libre te organiseren.
strooien als het vaker glad is in een winter.
Zoals twee weken geleden is bekendgemaakt is de opzet
HIER vindt dat op hele korte termijn gewerkt dient te
anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. We
brengen het aantal klasse terug van 4 naar 2. In de A klasse worden aan de paden en
komen de spelers met een gemiddelde van 1,40 en hoger. In groenvoorzieningen
waarover klachten zijn
de B klasse de spelers met een gemiddelde van 0,50 tot en
ingediend.
met 1,39. De halve finalisten van beide klasse strijden om
het algeheel kampioenschap van Zijtaart. Dus 4 spelers van
Erik de Vries
de A en 4 spelers van de B klasse.
Alda Gloudemans
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
t/m vrijdag 1 oktober a.s. bij café Kleijngeld, Past.
Veghelse Intersport
Clercxstraat 55.
Tenniskampioenschappen
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 25 oktober
Afgelopen weken stonden op het
t/m maandag 1 november kunnen we hiermee rekening
tennispark van Frisselstein in
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van
Veghel de Veghelse
verhindering op te geven, omdat het voor ons anders
onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden. Tenniskampioenschappen op het
programma. Dit jaar voor het
Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
eerst met Intersport als
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
hoofdsponsor. Verschillende
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
spelers van TV Zijtaart hebben
en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen
hieraan deelgenomen. Op zondag
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
12 september waren de
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij het
finalewedstrijden en ook hier waren we ruim
inschrijven worden voldaan.
vertegenwoordigd. Uiteindelijk zijn het de volgende leden
Denk je er maar half aan om mee te doen, zet dan toch de
van TV Zijtaart die zich een jaar lang Veghels kampioen
stap en doe mee. Aan het te spelen gemiddelde hoeft het
mogen noemen:
niet te liggen, want men kan al meedoen met een
gemiddelde van 0,50. Voor de mensen die meedoen aan de
Heren Dubbel 7 45+: Cor Egelmeer en Hans van Zuijlen
buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
Dames Dubbel 6 45+: Monique van den Hurk en Jolanda
biljartkampioenschappen is het een overweging waard,
zeker met de nieuwe opzet. Doe mee, al is het maar voor de van Zutphen
Dames Dubbel 7: Anouska van der Heijden en Ivonne vd
gezelligheid
Ven
We hopen op versoepelingen, maar we houden ons tijdens
het toernooi aan de dan geldende corona regels.
Mooie tweede plaatsen waren er voor:
De Zwijntjes en Poedelpret
Heren Dubbel 8/9 45+: Louis van de Bilt en Piet van den
Hurk
Heren Dubbel 6: Rini Raaijmakers en Martijn vd Rijt
Maaibeleid Gemeente Meierijstad
Gemengd Dubbel 6: Jolanda van Zutphen en Martijn vd
Rijt
De politieke partij “Wij zijn HIER” heeft aan het college
Heren Dubbel 7: Adri Schepers en Wilco van Tiel
vragen gesteld over het maaibeleid in de Gemeente
Dames Dubbel 7: Karin vd Heijden en Evelien vd Ven
Meierijstad. Naar aanleiding van de klacht die is ingediend
over de groenstrook Doornhoek (foodpark) waarbij de
Woord van dank gaat uit naar Piet vd Hurk en Monique van
overlast werd beschreven die door de distel-woekering is
den Hurk. Zij zitten namens onze club in de commissie die
ontstaan.
elk jaar ervoor zorgt dat dit toernooi weer succesvol kan
Tevens komen er steeds meer klachten binnen over het
verlopen.
slechte maaionderhoud bij uitgelijnde wandelpaden.
Daarover heeft de partij HIER technische vragen gesteld
aan college en beleidsambtenaren omdat ook wij vinden dat

INSCHRIJVEN
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
ZIJTAART
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Afsluiting zomerseizoen Ruitersport
Zijtaart
Het buitenseizoen zit er
weer bijna op voor de
Ruitersport.
We hadden de afgelopen
weken nog een aantal
leuke dingen op het
programma staan. Zo
waren daar natuurlijk eerst de Nederlandse
kampioenschappen, waaraan een aantal van onze ruiters
deel mochten nemen. Een hele eer om bij de beste ruiters
van Nederland te mogen rijden! De uitslagen waren als
volgt:

In de klasse L1 haalde Dena Lammers met Coelenhage’s
Handsome King een 7e prijs met 68,278%. Milou Kemper
met Naza reed in dezelfde klasse naar een mooie 12e plaats
met 66,389%. In de klasse M reed Robin van Vugt met Den
Ostriks Sjors naar een 14e plaats met 65,778%. Claire
Vermaes reed met Crème de la Crème in de M2 naar een
15e plaats met 65,222% en met Macho ‘D’ van Prinsenhof
wist zij in de Z2 een 7e prijs te behalen met 67,179%.
Allemaal superknap gedaan en een mooie ervaring rijker.
Een week geleden organiseerde Ruitersport Zijtaart een
springconcours waarbij de nieuwe grote buitenbak geopend
werd door de wethouder. Het was de eerste keer dat er op
ons terrein een dergelijk springconcours georganiseerd
werd en het was een groot succes. Op zaterdag kwamen er
60 ponyruiters aan de start en op zondag 70 paarden. Het
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weer zat helemaal mee. Ook konden we als ruitersport nog
wat profiteren van de JAZ dagen, die de dagen daarvoor op
het terrein waren. Zo was daar nog een prachtig decor van
een trein wat mooi als achtergrond diende in het parcours.
De deelnemers waren zeer positief over de organisatie en
vooral ook over het prachtige terrein dat we nu hebben. Dit
was dus zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan alle
vrijwilligers en sponsoren, want zonder jullie was dit niet
mogelijk geweest!
Afgelopen weekend was de afsluiting van het seizoen en
hadden we op ons terrein de clubkampioenschappen met
aansluitend een BBQ. Gezelligheid ten top, waarbij de
teams streden om de befaamde Cor Coppens bokaal.
Hiertoe werden door de jongste leden een Bixie
dressuurproef gereden en door de oudere leden een gewone
dressuurproef. Uiteindelijk werden ook de niet-rijdende
leden (of ouders/supporters) ingeschakeld om in een
spannend behendigheidsparcours de snelste tijd neer te
zetten. Uiteindelijk won het team met Maud v Asseldonk,
Milou Kemper, Ramon vd Vorst, Erica vd Stadt, Rick
Embregts, Pieter van Dijk en Corné Gideonse de Cor
Coppens bokaal. Niek Embregts won de Iris bokaal omdat
hij als enige Bixie ruiter al zonder begeleiding zijn proefje
reed. Op naar het nieuwe seizoen!!
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16 september 21.00 uur tot maandag 20 september 05.00
uur.
• Oprit (11) Veghel van de A50 richting Eindhoven
• Op- en afrit (10) Eerde van de A50 richting
Eindhoven
• Op- en afrit (9) Sint Oedenrode van de A50 richting
Eindhoven
• Afrit (8) Son en Breugel van de A50 richting
Eindhoven
A50 vanaf oprit (11) Veghel tot en met afrit (8) Son en
Breugel richting Eindhoven. Vrijdag 24 september 21.00
uur tot maandag 27 september 05.00 uur.
• Oprit (11) Veghel van de A50 richting Eindhoven
• Op- en afrit (10) Eerde van de A50 richting
Eindhoven
• Op- en afrit (9) Sint Oedenrode van de A50 richting
Eindhoven
• Op- en afrit (8) Son en Breugel van de A50 richting
Eindhoven

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij
slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen
doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

A50: Weekendafsluiting oprit
(11) Veghel tot Ekkersrijt
(richting Eindhoven)
Van 16 tot 20 september en van 24 tot 27
september 2021
Rijkswaterstaat voert
onderhoudswerkzaamheden uit aan de A50.
Hierdoor is de A50 tussen oprit (11) Veghel en
Ekkersrijt afgesloten voor het doorgaande
verkeer
• van donderdag 16 september 21.00 uur
tot maandag 20 september 05.00 uur
en
• van vrijdag 24 september 21.00 uur tot
maandag 27 september 05.00 uur.
Weggebruikers dienen door omleidingen
rekening te houden met extra reistijd die kan
oplopen tot 20 minuten.
Afsluitingen
A50 vanaf oprit (11) Veghel tot en met afrit (8)
Son en Breugel richting Eindhoven. Donderdag
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De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 1,5 Meter afstand
houden is noodzakelijk en bij klachten blijft u a.u.b. thuis.
Het Alzheimer Café is afwisselend in de even maanden in
Uden en de oneven maanden in Veghel. Op beide locaties
zijn mensen met dementie en/of hun naasten uit Uden,
en omliggende dorpen van harte welkom.
Grote Clubactie – Muziekvereniging Meierijstad
Vanwege het beperkt aantal mensen dat wij mogen
ontvangen is aanmelden vooraf noodzakelijk.
Sint Cecilia
U kunt hiervoor mailen naar:
Op maandag 20 en dinsdag 21 september wordt door
Muziekvereniging Sint Cecilia de jaarlijkse Grote Clubactie noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen naar
gehouden. Op deze avonden zullen onze jeugdleden in ons ONS welzijn: (088) 374 25 25.
dorp langs de deuren gaan met loten á € 3,- per stuk,
waarvan 80% ten goede komt aan onze vereniging. Indien u
World Cleanup Day Zijtaart 2021 a.s.
loten koopt sponsort u ons niet alleen, u maakt ook kans op
zaterdagmiddag 18 september
de hoofdprijs van € 100.000,- en staan er enkele
kortingsacties op de achterkant van de loten, die voor u
mogelijk interessant kunnen zijn.
Indien u niet thuis bent gedurende de bovengenoemde
dagen/momenten, en wilt u toch loten kopen, dan kunt u na
de dagen altijd aankloppen bij een van onze leden. De actie
loopt nog enkele maanden door.
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 9 december aanstaande. Wij zullen de einduitslag
plaatsen in het Zijtaarts Belang, zodat u gemakkelijk kunt
We gaan a.s. zaterdagmiddag samen het zwerfafval in en
controleren of u prijs heeft.
om Zijtaart opruimen.
Wij danken u bij voorbaat.
Om 13.00 uur verzamelen we bij Eethuis de Reiger, waar
Bestuur Muziekvereniging Sint Cecilia.
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 bij Café-zaal Kleijngeld.
Wil je mee opruimen of wil je op de hoogte blijven, meld je
dan nu aan via
https://www.worldcleanupday.nl/kaart.htm?language=NL&
actie=28512, stuur een mail of scan; houd je camera voor
de QR code in het logo.
Meer info volgt in het Zijtaarts Belang en via Facebook.
Aanmelden is vrijblijvend, maar wordt zeer op prijs gesteld,
Gedragsveranderingen bij mensen met
zodat we weten hoeveel opruimers we ongeveer kunnen
verwachten.
dementie
Samen voor een schoner Zijtaart! Geef je snel op en graag
e
Op dinsdag 21 september bent u weer van harte welkom in tot ziens op de 18 .
Vriendelijke groet,
het Alzheimer Café in Het Klooster aan de Deken van
Evenementen Groep Zijtaart
Miertstraat in Veghel.
E-mailadres: WCD-Zijtaart@hotmail.com
Het thema deze avond is: “Omgaan met
gedragsveranderingen”
-- Veranderingen in het gedrag van mensen met dementie
zijn vaak niet te begrijpen en kunnen voor veel verdriet en
machteloosheid zorgen. Hoe ga je om met boosheid of
achterdocht? Of met iemand die niets wil? Wat kun je dan
het beste doen? Er wordt uitleg en advies gegeven over het
omgaan met onbegrepen gedrag--

