INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART
Vanaf dinsdag 25 oktober tot en met vrijdag 4 november organiseren de biljartverenigingen
De Zwijntjes en Poedelpret voor de 36e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre.
Vorig jaar is de opzet gewijzigd en het aantal klassen is teruggegaan van 4 naar 2. In de A
klasse spelers met een gemiddelde van 1,40 en hoger, in de B klasse de spelers met een
gemiddelde van 0,50 tot en met 1,39. De halve finalisten van beide klassen strijden om het
algeheel kampioenschap van Zijtaart. Dus 4 spelers van de A klasse en 4 spelers van de B
klasse. Deze opzet is door veel deelnemers positief ontvangen, daarom gaan we in deze
opzet door.
Inschrijven
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan t/m maandag 3 oktober a.s. bij
café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55. Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van dinsdag 25 oktober t/m maandag 31 oktober 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. Het toernooi duurt slechts 11 dagen en in die periode moeten toch alle wedstrijden
worden gespeeld. De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Op zaterdag en zondag
kunnen de wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het
inschrijfgeld bedraagt € 10,00 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 0,50. Voor de mensen die meedoen aan de buurtcompetitie, maar nog niet aan de
Zijtaartse biljartkampioenschappen is het een overweging waard, zeker met deze nieuwe
opzet. Doe mee, al is het maar voor de gezelligheid en om dit evenement voor het dorp te
behouden.
De Zwijntjes en Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 september 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Gem.koor)
Wij gedenken: Cor en Cisca Coppens- van Asseldonk en zoon Frank; Jaargetijde Riek van
de Wetering; Overl.ouders van den Tillart- van Doorn en overl.familieleden.
Overleden: Désirée Durinck in de leeftijd van 88 jaar.

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
De Vonders (VOW)
35.03.77
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
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De “24 uur van Zijtaart” gehalveerd!
Nieuwe formule, nieuwe uitdaging, vertrouwde teamgeest.

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

De 24 uur van Zijtaart wordt vernieuwd
Na goed geluisterd te hebben naar de captains van vele
deelnemende teams uit het verleden, heeft onze werkgroep
besloten een andere formule te gaan gebruiken voor “De 24
uur van Zijtaart”. Diverse teams gaven aan graag mee te
willen doen aan dit bijzondere evenement, maar zagen op
Werkgroep 150 jaar Zijtaart
tegen de nachtelijke uren. Het bleek steeds moeilijker voor
de teams om voldoende menskracht voor die zware uren bij
elkaar te krijgen. De teams waardeerden wel de goede sfeer,
Kapelletjestocht op de fiets de uitdagende opdrachten en spellen en het teamgevoel.
Voor ons duidelijke redenen om toch door te gaan en de
op zondag 2 oktober
boel om te gooien.
Nieuwe formule
Hallo dorpsgenoten,
Als belangrijkste wijziging werd gedacht aan het
terugbrengen van de 24 uren naar 12 uren. Er wordt dan
Fietstocht
gestart op zaterdag om 12.00 uur en de opdrachten lopen
De werkgroep 150 jaar Zijtaart heeft een mooie fietstocht
door tot 24.00 uur in de nacht. Dat zorgt meteen voor een
uitgezet langs vele kapelletjes in de omgeving van Zijtaart.
beduidend minder aantal opdrachten. De variatie blijft wel
De tocht is circa 45 kilometer en gaat alleen over verharde
bestaan, dus: denken, doen en sportiviteit blijven
wegen en fietspaden. Er kan gestart worden tussen 12.00 en
gewaarborgd. Wij denken daardoor een groot aantal teams
13.00 uur bij de Mariakapel in Zijtaart aan Meester van de
te mogen verwelkomen.
Venstraat. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Bij
Stel uw team samen
slecht weer wordt de fietstocht verplaatst naar andere
Op zaterdag 14 januari 2023 om 12.00 uur kunt u met uw
datum.
team meedoen aan de eerste opgave (wél even aanmelden
op zondag 30 oktober!).
Filmavond
Om iedereen in de gelegenheid te stellen actief deel te
De historische films zijn goed bezocht en we kregen dan
nemen, adviseren we een team dat bestaat uit 15 tot
ook veel verzoeken of deze nogmaals getoond kunnen
maximaal 20 personen. Goed is het om een team te hebben
worden. We hebben goed nieuws: op vrijdag 14 oktober
met mannen vrouwen, jongens en meisjes en ook
gaan we de films nogmaals tonen. U kunt weer kaartjes
gevarieerd in leeftijd. Ga eens na of je met je vereniging,
kopen á € 3,00 tijdens de openingstijden van het dorpshuis.
vriendenclub of buurtvereniging een veelzijdig team kunt
Bij veel belangstelling kan er nog een avond aan
samenstellen. Het zorgt voor nieuwe ontmoetingen,
toegevoegd worden. Tevens zijn de films inmiddels geheel
aanspreken van onvermoede kwaliteiten en vooral het
herzien en met ondertiteling en namen aangevuld.
gevoel samen iets bijzonders te presteren!
Werkgroep 150 jaar Zijtaart

Verhuisbericht:

Aanmelding
Op zondag 30 oktober 2022 staat de inschrijving open.
Vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur kunnen de teams zich komen
inschrijven. Wij hopen op een ouderwets grote toeloop!

gaat u verhuizen, stuur dan een verhuisbericht met uw oude
De 24 uur van Zijtaart.
en nieuwe adres naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl,
Van EGZ - Evenementen Groep Zijtaart
zodat wij dit kunnen verwerken in de adressengids van
Zijtaart.
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Actief 50+ KBO Zijtaart
Agenda week 40 (3 t/m 7 oktober 2022)
· Maandag Regiobiljarten
· Dinsdagmorgen repetitie koor
· Dinsdagmiddag EETPUNT, Jeu de Boules, kaarten,
biljartcompetitie
· Woensdag kienen en vrij biljarten
· Donderdagmorgen sportief wandelen
· Donderdagmiddag kaarten en biljartcompetitie
· Vrijdagmiddag EETPUNT
Hebt U hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@kbo-zijtaart.nl
Uitslagen kaartmiddag 20 september:
Rikken:
Jokeren:
Loterij:

Lenie Henst
Mieke v.Uden
Anneke v.d.Braak
Riek v.d.Tillaart

67 pnt.
105 pnt.

Uitslagen kaartmiddag 22 september:
Rikken:
Jokeren:
Poedelprijs:
Loterij:

1.Piet v.d.Hurk
2.Willy v.d.Bermortel
1.Anneke v.d.Braak
Bert Vissers
Rieky v.Zutphen

97 pnt
73 pnt.
315 pnt.

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 23 september:

SPORTAGENDA

A-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Christ Verhoeven
2.Ad & Riet Koevoets
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Gerard Bekkers & Huub v.d.Heuvel
5.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
6.Mari v.Berlo & Mien Verhoeven
7.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
8.Ad & Nellie Vervoort

57,64 %
54,86 %
54,86 %
53,47 %
48,61 %
47,92 %
46,53 %
36,11 %

B-lijn:
1.Harrie & Rina v.Berlo
2.Trudy Smulders & Jo de Wit
3.Lida v.Houtum & Jo Verhoeven
4.Adriaan v.d.Tillart * Jo Rijkers
5.José van Kempen & Maria Rooijakkers
6.Anneke Jans & Maria Pepers
7.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
8.Bert & Anneke v.Helvoort
9.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
10. Anny vd.Berkmortel & Marietje vd.Wijgert

60,42 %
58,33 %
57,81 %
56,25 %
55,73 %
52,60 %
43,75 %
43,23 %
37,50 %
34,38 %

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.30 uur

VOW Senioren zondag 2 oktober 2022
14:30u VOW 1
Boskant 1
12:00u Rhode/VSB 3
VOW 2
11:00u VOW 3
Erp 5
11:00u VOW 4
Mariahout 5
11:00u VOW 5
SV de Braak 5
10:00u WEC 35+1
VOW 35+1
11:00u Boerdonk VR1
VOW VR2

VOW Jeugd zaterdag-1 oktober 2022
VOW JO19-1
SV Unitas'59 JO17-3JM

Zwaluw VFC JO19-4
VOW JO17-1

14:30u
16:00u

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys
JO15-1 VOW JO15-1JM
12:30u
ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO13-1JM VOW JO13-1 12:30u

VOW JO10-1
Boekel Sport JO10-2
Rhode/VSB JO10-4
VOW JO10-2JM
VOW JO9-1JM Vorstenbossche Boys JO9-2JM
UDI'19/CSU JO9-7
VOW JO9-2JM
Boxtel JO8-1
VOW JO8-1JM
VOW JO8-2
SBC JO8-5JM
Rhode/VSB MO17-2
VOW MO17-1
VOW MO15-1
SBC MO15-1 (9-tal)
VOW MO11-1
Marvilde MO11-1
VOW MO11-2
Rhode/VSB MO11-1
Rhode JO7-2
VOW J07-1

9:30u
10:30u
11:00u
9:00u
8:45u
11:00u
13:30u
13:00u
9:30u
9:30u
9:00u
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Biljartclub Actief 50+ KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
Actief 50+ KBO Zijtaart week 38
Toon vd Oever
Jan de Wit
Rien van Tiel
Jan vd Oever
Ton de Rooij
Albert van Dinter
Tonnie van Uden
Chris van Helvoirt
Theo vd Laar
Thieu Dortmans
Toon Nelissen
Frans v.d. Broek
Mari Jonkers
Andre Schepers
Hans van Erp
Toon Cissen
Wim Kremers
Cor Vissers
Cor van Zutphen
Toon Verbruggen

33
24
30
19
18
9
32
16
18
8
37
20
19
44
60
57
24
12
55
73

30
18
23
19
17
12
30
13
15
10
28
14
17
29
78
82
12
9
44
115

Willy vd Berkmortel 27

Frans v.d. Broek
Martien van Eert
Jan van Boxmeer
Wim vd Sanden
Ad vd Ven
Adriaan vd Tillart
Henri vd Linden
Mari Jonkers
Tonn Verbruggen
Rien van Tiel
Cor Kremers
Frans van Leuken
Toon vd Oever
Piet vd Tillaart
Tonnie van Uden

20
20
17
33
31
23
14
19
25
30
15
42
33
29
32
Martien Verbruggen 64
Theo vd Laar
18
Henri vd Linden
14
Chris van Helvoirt 16

Aan de poort van de rijke
Overdaad en bittere armoe:
ze worden hier met elkaar geconfronteerd.
De een alles, de andere niets.
Het maakt indruk op ons.
Lazarus heeft onze sympathie.
Bijna vanzelfsprekend komen we in verzet
tegen het egoïstisch gedrag van de rijke.
Hij is een vrek, naamloos en veracht.
In het Rijk van God
worden de rollen echter omgekeerd.
De arme krijgt de voorkeur,
de rijke is onbereikbaar geworden.
Daar helpen geen Wet en Profeten aan.
Hij was voldoende gewaarschuwd.
Aan de poort van onze rijkdom
liggen ook vandaag de armen.
Voor hen is er nauwelijks toekomst.
Honger en onrecht is voor hen weggelegd.
Ze worden veracht en vernederd.
Als ze hun stem verheffen
dan wordt hen de mond gesnoerd,
soms zelfs voorgoed.
En toch: wij zijn gewaarschuwd.
De wet en de profeten, Jezus van Nazareth,
zij hebben ons aangezegd,
dat het anders kan en anders moet.
Wordt het geen tijd, dat wij,
mensen uit het rijke westen
ons laten overreden?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wim Holterman osfs

22
7
15
16
34
29
19
10
10
12
32
5
40
17
18
21
47
21
16
7

Tussenstand Grote Clubactie
Vorige week, op maandag 19 en dinsdag 20 september
hebben onze jeugdleden zich weer met veel enthousiasme
ingezet voor onze vereniging. We hebben wederom een
mooi resultaat behaald. We willen alle lotenkopers en onze
jeugdleden en de begeleiders hiervoor hartelijk bedanken.
Mocht u niet thuis zijn geweest, of zijn onze jeugdleden
niet bij u aan de deur geweest, maar wilt u ons alsnog
steunen, dan is dit zeker mogelijk. U kunt dan een van onze
leden benaderen om bij hen of haar loten te kopen, of u
kunt online een of meerdere loten kopen van onze
vereniging. In dat geval betaalt u digitaal en ontvangt u per
mail uw lotnummers.
Daarnaast moedigen wij het natuurlijk aan om deze
informatie te delen met familie, vrienden en kennissen die
onze vereniging een warm hart toedragen.
Online loten kopen kan via de
https://lot.clubactie.nl/lotkopen en daar te zoeken op
Muziekvereniging Sint Cecilia,
of door de QR-code te scannen.
Wij danken u bij voorbaat.
Bestuur Muziekvereniging Sint
Cecilia

Sjors Sportief en Sjors Creatief
gaat weer van start!

Met Sjors Sportief kunnen kinderen (012 jaar) allerlei nieuwe sporten en
creatieve activiteiten (vaak gratis)
uitproberen zoals hockey, dans,
harmonie en theater. Een leuke manier
voor kinderen om zich te oriënteren op
het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Dit jaar
is er in het boekje speciale aandacht voor het aanbod voor
kinderen met een beperking. Met een speciaal logo is
aangegeven of de activiteit geschikt is voor deze doelgroep.
Zorg dat je erbij bent en ontdek je talent
Met Sjors Sportief en Sjors Creatief hoeven kinderen niet
direct lid te worden van een club of vereniging, maar
kunnen ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier
kennis maken met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname
kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit
groep 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven vanaf 28 september
voor activiteiten via www.sjorssportief.nl!
Meer informatie
Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten en
graag een Sjors Sportief – Creatief boekje willen ontvangen
kunnen contact opnemen met bewegen@meierijstad.nl.
Boekjes zijn ook verkrijgbaar op het gemeentehuis in
Veghel, het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Voor meer
informatie, neem alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar
bewegen@meierijstad.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 32 nr. 01

28 sept. 2022 – 5 okt. 2022

pagina 5

Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek
Meierijstad
Er zijn tegenwoordig steeds meer zaken van de
overheid die digitaal geregeld moeten worden. Het is
dan fijn als iemand u hierbij op weg helpt. Het
Informatiepunt Digitale Overheid staat voor u klaar.
Zo heeft het Informatiepunt de laatste tijd al veel
mensen kunnen helpen bij de aanvraag van de
eenmalige energietoeslag. Mogelijk heeft u ook recht
op de eenmalige energietoeslag. U vindt de
voorwaarden op de website van Gemeente Meierijstad.
De aanvraag kunt u daar digitaal invullen, daarvoor
moet u inloggen met DigiD. Heeft u ook vragen over
het aanvragen van de eenmalige energietoeslag? Het
Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek
legt u uit hoe de aanvraag werkt en waar u de
benodigde documenten kunt opvragen.
Heeft u nog geen DigiD? Ze laten u graag zien hoe u
dat regelt.
Mocht de digitale aanvraag toch nog een stapje te ver
zijn, dan kunnen zij u ook op weg helpen met een
papieren aanvraagformulier.
Ga er eens langs en maak kennis met het
Informatiepunt Digitale Overheid. U kunt gelijk uw
vragen stellen. Hulp nodig met de energietoeslag? Dan
is het fijn als u een afspraak maakt, dat kan telefonisch
of in de Bibliotheek. Wees op tijd: u kunt de
eenmalige energietoeslag nog tot 1 november
aanvragen. U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek
om gebruik te maken van het gratis spreekuur.
Praktisch
Het Informatiepunt Digitale Overheid is op de
volgende locaties geopend:
Bibliotheek Veghel: maandag t/m vrijdag van 10.00 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur;
Bibliotheek Sint-Oedenrode: dinsdag van 13.00 17.00 uur;
Bibliotheek Schijndel: maandag van 14.00 - 17.00 uur
en donderdag van 10.00 - 17.00 uur.
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En dan nog zal de stiefouder zich vaak eenzaam voelen bij
feestjes van de familie van de natuurlijke ouder, omdat
iedereen het nog steeds heeft over de ex-partner (die
immers als moeder/vader) al zo lang bekend is in de
familie.

Hoe ziet de buitenwereld ons (als
samengesteld gezin)?

Sterren en andere hemellichamen

Vroeger reageerde men vaak negatief: een scheiding en
zéker een nieuwe liefde was egoïstisch. Je “hoorde” voor de
kinderen desnoods bij elkaar te blijven, maar als dat niet
lukte, mocht je niet opnieuw verliefd worden.
Behalve bij een overlijden van bv. de moeder (of vader),
dan vond men het juist wél goed dat men de kinderen een
nieuwe papa of mama gunde. Het had meer voordelen: de
verantwoordelijkheid voor de kinderen kon worden
gedeeld, het was vaak financieel aantrekkelijker, en er leek
minder te veranderen, voor de kinderen, want het leek op
een “normaal” gezin.
Het leek hetzelfde, maar het was anders
Er veranderde wél veel voor de kinderen. Ik heb gehoord
van een mevrouw die nog moest huilen omdat zij haar grote
meisjeskamer moest afstaan aan haar 2 stiefbroertjes en er
kwam een nieuwe man, die zij helemaal niet mocht.
Nadelen maar ook voordelen
Tegenwoordig wordt er vaak gescheiden, en helaas zijn
veel kinderen daarvan beslist de dupe. Maar niet elk kind
heeft een onaardige stiefvader of -moeder, er zijn ook
kinderen die elkaar juist vinden. Bv. het meisje wat bij haar
stiefzusje veel begrip ontmoet over het gemis van haar
vader.
Medelijden met kids, weinig begrip voor stiefouder
Toch zijn er nogal wat mensen die zeggen: die árme
kinderen, toch…. En helaas is dat nogal eens waar, maar
lang niet altijd. En er wordt tegelijk weinig begrip getoond
voor de stiefouder, die zijn best doet. De stiefvader die
denkt: jouw kinderen vernielen
mijn spullen, of: ze doen niks
in huis. De stiefmoeder die zich
niet op haar gemak voelt als de
kinderen van haar partner
komen. Pas als ze weer weg
zijn kan zij rustig ademhalen.
Belangrijk voor kinderen
Het is voor de kinderen
belangrijk, ook als hun ouder is
overleden, dat zij loyaal mogen
zijn naar hun overleden ouder.
Bv. het contact opzoeken met
de familie van die overleden
ouder, foto’s uit het verleden
bekijken. Op zoek naar je roots.
Belangrijk voor de
stief/bonusouder
Voor stiefouders (bonusouders)
is het belangrijk dat de
natuurlijke ouder de opvoeding
naar zich toetrekt, en de
stiefouder “uit de wind” houdt.

Een sterrenhemel is magisch: planeten,
sterren, melkwegstelsel….
Voor een ieder wel bekend en toch weten
de meeste mensen er maar weinig van af.
Heel interessant om meer hierover te
weten. Daarom organiseert natuurvereniging IVN
Veghel een cursus ‘Sterren en andere hemellichamen’.
Deze cursus probeert op een begrijpelijke wijze de
complexiteit van de sterrenhemel, de bewegingen van de
hemellichamen en de processen in de kosmos uit te
leggen. Veel tijd zal besteed worden aan het zich
oriënteren op en waarnemen van de sterrenhemel.
De cursus bestaat uit 5 lesavonden (dinsdag 8, 15, 22 en 29
november en 6 december) van 20.00 tot 22.00 uur en is
inclusief een bezoek aan Sterrenwacht Halley. Kosten: €
45,00 en € 35,00 voor leden IVN Veghel; daarin is
inbegrepen het bezoek aan de sterrenwacht en digitale
syllabus. Docent is Emile Weijters. Aanmelden info@ivnveghel.nl. Maximum aantal deelnemers 20 personen.
Onderwerpen die aan bod komen: de diverse
hemellichamen (sterren, planeten, manen, kometen,
meteoren, sterrenstelsels), naamgeving van sterren, ons
Zonnestelsel, de Dierenriem, de levensgang van sterren
(Rode Reuzen, Witte Dwergen, Neutronensterren en Zwarte
Gaten), de Oerknal, het werken met een sterrenkaart,
wanneer is welke planeet waar te zien, app’s en
computerprogramma’s voor sterrenhemel-simulatie. Meer
informatie: www.ivn-veghel.nl of 06 - 182 754 63.

Cursus IVN Veghel o.l.v. Emile Weijters
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ZIJTAARTSE KAMPIOENSCHAPPEN EN
REUNIE GESLAAGD
Afgelopen zaterdagmiddag zijn de Zijtaartse
clubkampioenschappen gehouden. Na de wedstrijd was er
een overkamping. Lieke Blokx, Maud van Asseldonk en
Joep van Asseldonk mochten overkampen. Joep werd
kampioen en mocht de Cor Coppens bokaal in ontvangst
nemen. Deze werd uitgereikt door Jeanne, Anita, Francy en
Harry en Annie Coppens.

De Irisbokaal (een aanmoedigingsprijs) werd gewonnen
door Lynn de Wildt, die erg veel heeft bij geleerd met haar
nieuwe pony.
‘s Avonds was er een drukbezochte barbecue met
aansluitend de reünie vanwege 40 jaar ponyclub De
Reigertjes. Het was erg gezellig om elkaar weer te zien en
leuk om foto’s en filmbeelden terug te zien van de
afgelopen 40 jaar.
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Café Brein Uden/Veghel en Oss –
Goed slapen; meer energie
Het hebben van Niet Aangeboren
Hersenletsel kost je de hele dag veel
energie. Zoveel zelfs dat je niet
uitgerust naar bed gaat en door alle
overprikkeling en vermoeidheid niet
goed inslaapt en of niet goed doorslaapt. Je begint je
volgende dag met weinig energie terwijl je die juist zo
nodig hebt om aan je dag te beginnen, aan je herstel te
werken, of je dagelijkse dingen te doen. 's Avonds ga je
weer doodmoe naar bed. Goed slapen is nodig om energie
op te doen; alle indrukken te verwerken, te ontspannen en
rust te krijgen in je lichaam en geest. Dát bevordert je
herstel.
Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten Café
Brein op maandag 3 oktober in Uden en op dinsdag 4
oktober in Oss. Café Brein is een trefpunt voor mensen met
een niet aangeboren hersenletsel(NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en professionals.
Tijdens deze bijeenkomsten zal er een spreker zijn die dit
onderwerp behandeld.
Deze bijeenkomst gaat vooral over wat Goed Slapen is, wat
het met je doet, hoe je dit kunt bevorderen en wat het
betekent voor je uiteindelijke herstel.
We nodigen u uit om te komen luisteren en/of mee te praten
in Uden of in Oss.
Café Brein Uden/Veghel is er op maandagavond 3 oktober
van 19.30 uur-21.30 uur (zaal open 19.00 uur). Locatie:
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Muzerijk Klarinetstraat 4 Uden. Aanmelden via:
cafebreinuden@ons-welzijn.nl.
Café Brein Oss is er op dinsdagmiddag 4 oktober van 14.00
uur-16.00 uur (zaal open 13.30 uur). Locatie: De Meteoor
Oude Litherweg 20 Oss. Aanmelden via:
cafebreinoss@ons-welzijn.nl.

Beste allemaal,
Kennismakingsactiviteit van
roeivereniging RV de Meierij
Op zaterdag 1 oktober nodigen we jullie van harte uit om
kennis te maken met de vereniging en met elkaar.
Waar: Sluishoek in Zijtaart (langs het kanaal ter hoogte van
de passeerhaven).
Tijd: 10:00 - 12:00 uur.
Wat neem je mee: een foto met je naam er op (aan de
voorzijde).
Gepast schoeisel (er is daar alleen gras). Kom, indien
mogelijk, met de fiets.
We willen je vragen je aan te melden door een mail te
sturen naar info@roeiverenigingdemeierij.nl
Hopelijk tot dan!
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Bestel nu het fotoboek 150 jaar
parochie Zijtaart
Door de vele reacties die wij mochten
ontvangen op onze oproep, - wie er
belangstelling heeft in het mooie fotoboek
van de tentoonstelling 150 jaar Zijtaart -,
konden wij van de drukker een gunstige
offerte krijgen voor een oplage van 200 of 250 exemplaren.
Op basis van deze offerte kunnen wij u nu meedelen dat het
boek te koop zal zijn voor het luttele bedrag van € 14,95.
Van de 134 aanmelders hebben inmiddels meer dan 90
mensen definitief besteld. De aanmelders zijn door ons
zoveel mogelijk
persoonlijk
benaderd met een
mail of een
folder in de
brievenbus.

Nu bestellen
Hierbij herhalen wij nu de oproep om je bestelling te
plaatsen voor het boek Zijtaart 150 jaar. Wie graag een
exemplaar wil aanschaffen kan dus definitief reserveren
(ook als je je nog niet had aangemeld). Dat kun je doen
middels onderstaand bestelformulier, dat je dan ingevuld
inlevert bij het dorpshuis, of per e-mail stuurt naar
Dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl.

N.B.: Als u onlangs (na 28 augustus) al een
definitieve bestelling hebt verstuurd of ingeleverd,
dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.
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PRONKZITTINGCOMMISSIE
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'''D
'DE REIGERS
REIGERS GLORIE''
GLORIIEE
20 & 21 JANUARI 2023

KAARTVERKOOP 6 JANUARI
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CRUISESCHIP

''DE REIGERS GLORIE''
Cruiseschip ''De Reigers Glorie'' meert aan.
Op 20 & 21 januari 2023 in Reigerland.
Jullie laten dit weekend toch niet voorbij varen?
Iedereen is van harte welkom aan boord van
dit prachtige pareltje!
Met de bekwame bemanning aan boord varen
we grote wateren af, op zoek naar avontuur.
Het wordt een reis die u niet snel zal vergeten.
U kunt genieten van geweldig entertainment programma.
De woeste golven op zee kunnen mee-deinen veroorzaken.
Maar onze matrozen zorgen ervoor,
dat niemand buiten de boot valt tijdens deze vaart.
(of tussen wal en schip)
Laat je verrassen, zorg dat je de boot niet mist en jullie
zien wel waar het schip strandt.
Reserveer deze datums alvast in uw logboek,
en houdt social media & Zijtaarts belang in de gaten.

AHOY!
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TV Zijtaart
Clubkampioenschappen Enkel en Mix
Afgelopen weken stonden op het
Tennispark van TV Zijtaart de
clubkampioenschappen op het
programma. Eerst werden de
poulewedstrijden gespeeld. Dit
leverde al veel leuke wedstrijden
op; veel spelers waren erg aan
elkaar gewaagd. Op zondag 25 september werden de finales
gespeeld onder een stralend zonnetje. Op het terras was het
aardig druk.
Natuurlijk konden de
jeugdspelers van de tennisclub
niet ontbreken. In de finale was
Jaap v.d. Linden in een
driesetter te sterk voor Teun
v.d. Hurk (4-6, 6-4, 6-4).

In de Heren Enkel 5/6 moest
Tommy Klein Breteler zijn
meerdere erkennen in Niels
van Dommelen. Hij wist met
6-1 en 7-6 te winnen.
In de Dames Enkel 7 werd het
in de tweede set nog
spannend, maar uiteindelijk wist
Ilona Verstraaten de winst te
pakken tegen Karin v.d. Heijden.
Ook in de 8/9 was er
een finale. Helaas was
het verschil in deze
klasse vrij groot:
Janette van Asseldonk
was te sterk voor
Maud van Stiphout.
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In de finale van de Gemengd
Dubbel 45+ moest er een 3e
set aan te pas komen om
uiteindelijk tot de winnaar te
komen. Mark van Bakel en
Diny v.d. Linden wisten deze
3e set naar zich toe te trekken
(6-3, 5-7, 6-4).
Hierna mocht Mark van Bakel
nog een keertje aantreden in
een finale.
In de Gemengd
Dubbel 7 waren hij en
Manuela Elissen te
sterk voor Gerard van
Zutphen en Diane
Biemans (7-5, 7-5).
De laatste wedstrijd
op deze finaledag was
de Gemengd Dubbel
5/6. In deze finale
traden Martijn v.d.
Rijt en Jolanda van
Zutphen aan tegen Frank
van Leuken en Monique
v.d. Hurk. In de eerste 2
sets moest er steeds een
tiebreak aan te pas
komen. Er moest een
derde set gespeeld
worden om tot een
winnaar te komen. Na
bijna twee en een half
uur mochten de handen
de lucht in voor Martijn
en Jolanda (7-6, 6-7, 6-3).
De organisatie kan terugkijken op geslaagde
clubkampioenschappen. Alle winnaars zien we
graag terug op het Meierijstad
Tenniskampioenschap waar zij zich zullen
meten met de clubkampioenen van de andere
verenigingen binnen Meijerijstad. Dit zal
plaatsvinden van 9 t/m 13 november op de
banen van TC Skinlo in Schijndel.

De finale in de Gemengd
Dubbel 8/9 werd speeld door
Theo van Zutphen en Drea
Donkers tegen Jorg Gibbels
en Kyara van Roessel. Met 76 en 6-4 wonnen Theo en
Drea deze finale.

Uitslagen Externe Competitie
Heren Dubbel
BOKT - Vrijdagavond
Park Hoeven - Heren 50+

1-3
4-0

Dames Dubbel
Vrijdagavond - De Kienhoef
HTC Son - Zaterdag

1-3
4-0

Gemengd Dubbel
Donderdagavond - KPJ Tennis
De Goudhoek - Vrijdagavond 35+
Vrijdagavond 17+ - TOS Bergeijk

4-0
3-1
4-0

