Samen aan Tafel
De werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart nodigt iedereen uit om deel te nemen aan
het gezellig maandelijks samenzijn “Samen aan Tafel”.
De maaltijd bestaat uit een heerlijke drie gangen menu, bereid door Mike
Versantvoort van ons welbekende eethuis De Reiger.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:

19 oktober
17.30uur
Dorpshuis Zijtaart (Ontmoetingszaal)
€ 11,00 p.p.

Als er mensen zijn die graag willen deelnemen, maar geen vervoer hebben, laat het
dan even weten. De werkgroep kijkt dan naar een oplossing hiervoor.
Voor een notitie in de agenda is het goed om te weten dat de eerstvolgende eetmomenten van “samen aan Tafel” op elke derde woensdag van de maand zijn met
uitzondering van de maand december. Te weten: 16 november en 14 december.
Opgave voor woensdag 19 oktober kan t/m maandag 17 oktober bij Rieky of Annie.
Zijn er eventuele andere vragen, dan kan je ook met een van beiden contact opnemen:
Rieky van der Heijden, tel. 06 - 102 557 82, e-mail: vanderheijdenrieky@gmail.com of
Annie Pennings, tel. 06 - 423 504 89, e-mail: marienannie@home.nl
Namens de werkgroep
Zorg en Welzijn Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 oktober 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Gem.koor)
Wij gedenken: Jan en Johan Schoenmakers (jaargetijde en verjaardag)

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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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

Bedankt!
De redactieleden willen graag alle mensen bedanken
die tijdens de Rabo ClubSupport actie op het Zijtaarts
Belang hebben gestemd. Deze stemmen hebben het
mooie bedrag van € 732,15 opgebracht.

EHBO ZIJTAART
bedankt de Rabobank stemmers !!!
Op 10 oktober 2022 hebben we de uitslag ontvangen van
Rabobank Clubsupport 2022. De EHBO Vereniging heeft
maar liefst 179 stemmen mogen ontvangen, waardoor we
een bedrag van € 1.248,00 tegemoet kunnen zien. Met dit
bedrag kunnen we de activiteiten van onze vereniging
voortzetten en nog belangrijker, voelen we ons gesteund
door heel veel mensen in ons mooie Zijtaart. Namens alle
vrijwilligers van onze vereniging danken wij jullie voor de
stem en zullen wij ons best doen om jullie wederom te
ondersteunen bij evenementen in Zijtaart en (al is dit
hopelijk niet nodig) eerste hulp verlenen in geval van een
ongeval.
Dank jullie wel,
Namens EHBO Zijtaart
Het bestuur

Herhaling AED bediener
Naar aanleiding van een eerdere oproep hebben we 5
aanmeldingen ontvangen voor het volgen van de cursus
AED bediener. Als je deze cursus in het verleden gevolgd
heb, mag je jezelf ook voor deze cursus aanmelden. Wij
hopen natuurlijk dat er nog voldoende aanmeldingen
komen, zodat we de cursus voor jullie kunnen verzorgen.
Indien u geïnteresseerd bent in deze opleiding en nog meer
informatie wilt of u wilt zich aanmelden voor de opleiding,
dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons
op te nemen.
We hopen u te zien op de AED cursus!
E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com
Henry Brugmans, tel. 06 - 125 682 40
Gerard Hooijmans, tel. 06 - 230 308 80
EHBO Zijtaart
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Laatste kans:
Opleiding EHBO in 3 zaterdagen!
Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u machteloos
moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet
wist wat er moest gebeuren? Vanaf volgend jaar hoeft dat
niet meer… EHBO Zijtaart is namelijk op zoek naar nieuwe
leden.
Om lid te kunnen worden van de EHBO vereniging en de
vereniging bijvoorbeeld te kunnen helpen bij evenementen
in ons prachtige Zijtaart, moet je wel in het bezit zijn van
een EHBO diploma.
Als je dit nog niet bezit, is dit je kans. We hebben op dit
moment 6 aanmeldingen voor de nieuwe cursus, maar dat
zijn er nog een paar te weinig. Meld je dus snel aan en volg
komende winter nog de cursus.
In 3 zaterdagen gaan onze kaderinstructeurs je meenemen
in de wereld van de EHBO en leren je hoe te handelen in
bepaalde situaties. De reanimatie met een AED apparaat,
aanleggen van verbanden en het behandelen van
brandwonden zijn voorbeelden van zaken die worden
behandeld.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer
informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te
nemen.
We hopen u te zien op de cursus.
E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com
Henry Brugmans, tel. 06 - 125 682 40
Gerard Hooijmans, tel. 06 - 230 308 80
EHBO Zijtaart
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Actief 50+ KBO Zijtaart
Raboclubsupport
Hartelijk dank voor Uw steun. 97 Mensen hebben op
ons gestemd. Daardoor ontvangen wij het mooie
bedrag van € 676,37. Geweldig!! Ook de Vrolijke
zangers mogen een bedrag van € 111,57 ontvangen.
Agenda week 42 (17 t/m 22 oktober 2022)
• Dinsdagmorgen repetitie koor
• Dinsdagmiddag EETPUNT, Jeu de Boules, kaarten,
biljartcompetitie
• Woensdag van 14.00u – 16.30u themabijeenkomst
“Goed oud worden”
• Donderdagmorgen sportief wandelen
• Donderdagmiddag kaarten en biljartcompetitie
• Vrijdagmiddag EETPUNT
• Zaterdag 22 oktober 14.00u try-out
accordeonconcert door Tutta La Forza
Tutta La Forza speelt een concert “Sous le ciel de Paris”
(onder de Parijse hemel) voor leden van Actief50+Zijtaart.
Het begint om 14.00 uur in het dorpshuis en de toegang is
gratis. Het concert staat onder leiding van Marianne van
Eeten en Antonet van der Heijden zal erbij zingen.

Hebt U hulp nodig of gewoon een vraag, neem gerust
contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@kbo-zijtaart.nl
Uitslag kaartmiddag 6 oktober:
Rikken:
Jokeren:
Poedelprijs:
Loterij:

Piet v.d.Hurk
Anneke v.d.Braak
Annie v.d.Berkmortel
Tiny v.Kasteren

130 pnt.
137 pnt.
-132 pnt.

Zijtaartse Bridge Club 2001
Uitslagen van 7 oktober:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Ad & Nellie Vervoort
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
4.Ad & Riet Koevoets
5.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
6.Ben v.d.steen & Christ Verhoeven
7.Toon & Marietje v.Schaijk
8.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
9.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
10.Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
B-lijn:
1.Clasien Nolle & Mari v.Berlo
2.Harrie & Rina v.Berlo
3.Anneke Jans & Maria Pepers
4.Jo v.Boxtel &Mien Vermeulen
5.Annie v.d.Berkmortel & Marietje v.d.Wijgert
6.Chris & Christien v.Helvoirt
7.José v.Kempen & Maria Rooijakkers
8.Adriaan v.d.Tillart Jo Verhoeven
9.Trudy Smulders & Jo de Wit
10.Bert & Anneke v.Helvoort

67,19 %
65,63 %
57,81 %
55,21 %
51,04 %
48,96 %
40,10 %
38,54 %
38,54 %
36,98 %
68,75 %
61,98 %
61,46 %
50,52 %
47,92 %
45,83 %
44,27 %
41,67 %
41,67 %
35,94 %

Themabijeenkomst “Goed oud worden in
Zijtaart”; toekomstig wonen begint nu.
Het is algemeen bekend dat wij in Brabant, ook in onze
dorpen, in een rap tempo vergrijzen. Er komen steeds meer
65+ers bij. Dat zal de komende 20 jaar nog veel harder
gaan, ook in Zijtaart. Dan is het goed om samen na te
denken wat wij belangrijk vinden om goed oud te worden
in ons dorp. En hoe willen we dan wonen? Veel senioren
willen in hun huidige woning blijven wonen, en het is ook
het beleid van de overheid dat we steeds langer gewoon
thuis blijven wonen. Maar is die woning daarvoor geschikt,
of eenvoudig geschikter te maken? Of is verhuizen toch
slimmer? Ook zal er ooit meer zorg nodig zijn, maar hoe
doen we dat als er steeds minder zorgmedewerkers en
mantelzorgers beschikbaar zijn? Wat kunnen we dan voor
elkaar betekenen? En missen we dan nog iets in onze
dorpen? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek op
de bijeenkomst van 19 oktober.
Els van Daal van KBO-Brabant zal die middag meer over
dit onderwerp vertellen, met de boodschap dat het
belangrijk is om tijdig over al dit soort zaken na te denken
om daarmee zo lang mogelijk de regie over het eigen leven
te houden. De titel van de bijeenkomst is dan ook:
toekomstig wonen begint nu!
Kom op 19 oktober naar het Dorpshuis in Zijtaart. Deze
themabijeenkomst begint om 14.00 uur en zal uiterlijk om
16.30 uur afgelopen zijn.
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Biljartclub Actief 50 KBO Zijtaart
Uitslag regionale biljartcompetitie Zijtaart - St
Oedenrode B d.d. 03-10-2022Zijtaart
Zijtaart
St Oedenrode B
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Wim vd Sanden
Diny vd Oever
Henri vd Linden

57
55
42
37
35
32
27
14

60
43
38
27
35
43
31
10

Jan van Thienen
Pieter van Kaathoven
Jan vd Elzen
Ben van Genugten
Karel der Kinderen
Noud Pouwels
Jan Latijnhouwers
Martien Vogels

75 70
52 54
31 24
30 19
25 27
23 22
24 17
21 19

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie
KBO Zijtaart week 40
Jan de Wit
Martien van Eert
Rien van Tiel
Jan vd Oever
Adriaan vd Tillart
Ton de Rooij
Martien Verbruggen
Andre Schepers
Tonn Verbruggen
Albert van Dinter
Frans v.d. Broek
Toon Nelissen
Adriaan vd Tillart
Theo van Asseldonk
Hans van Erp
Toon Cissen
Toon Verbruggen
Mari Jonkers
Theo van Eert
Chris van Helvoirt

24
20
30
19
23
18
64
44
25
9
20
37
23
26
60
57
73
19
35
16

26
10
29
12
27
14
64
32
21
8
21
18
20
23
48
52
61
16
45
12

Toon vd Oever
Jan van Boxmeer
Wim vd Sanden
Ad vd Ven
Henri vd Linden
Thieu Dortmans
Cor van Zutphen
Frans van Leuken
Theo van Eert
Theo vd Laar

33
17
33
31
14
8
55
42
35
18
Willy vd Berkmortel 27
Cor Kremers
15
Jan vd Oever
19
Tonnie van Uden 32
Cor van Zutphen 55
Piet vd Tillaart
29
Ton de Rooij
18
Wim Kremers
24
Cor Vissers
12
Tonn Verbruggen 25

25
26
35
35
24
5
46
49
61
11
19
6
30
32
45
31
13
36
20
21

MAANDAG 17 OKTOBER: INLOOPAVOND
OVER DE MILIEU EFFECT RAPPORTAGE
VOOR OPWEK WINDENERGIE
De gemeente wil dat elektriciteit in de toekomst duurzaam
wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zon en wind. We
onderzochten daarom de mogelijkheden voor het opwekken
van windenergie binnen de gemeentegrenzen. Er zijn nog 4
gebieden in beeld waar mógelijk ooit windmolens kunnen
komen: langs de ZuidWillemsvaart/ N279 bij het Lijnt;
langs de ZuidWillemsvaart/ N279 bij het Wijboschbroek;
Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de
Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten
van de Schijndelseweg. Eén van de onderzoeken gaat over
de gevolgen die windmolens op het milieu hebben. De
resultaten staan in het PlanMER.
Uitnodiging voor de inloopavond
Graag informeren we u over de uitkomsten van het
milieuonderzoek en de Plan-MER. Ook horen we graag uw
reactie. Op maandag 17 oktober organiseren wij een
inloopavond voor alle inwoners, bedrijven en organisaties.
U bent tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom op het
gemeentehuis in Veghel.
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Dankbaarheid
Het is niet vanzelfsprekend,
dat je een dankbaar mens bent.
In het evangelie is er sprake
van één op de tien.
Die ene die ziet wat er gebeurt.
Hij heeft een open oog en hart,
hij gelooft en dat betekent redding.
Hij breekt door de gewone ordening
van het alledaagse heen.
Het gewone wordt voor hem buitengewoon.
Hij keert zich om naar Jezus
en daardoor wordt hij écht genezen.
Hij wordt een nieuwe mens.
Dankbaarheid is meer
dan zomaar een dank-je-wel zeggen.
Het is eerder een kwestie van zien
dat je zoveel is gegeven
en dat heel je leven een geschenk is.
Dankbaarheid kan tot uiting komen
in talloze kleine dingen,
maar dan wel in dingen,
die door onze manier van zien
buitengewoon zijn geworden.
We zien ze in het licht
van ons leven, van ons geloven.
Als je ziet met heel je hart
dan kun je pas echt dankbaar zijn.
Wim Holterman osfs

ZOV Kalender 2023
We zijn bezig met de voorbereiding van de
Zijtaartse kalender 2023. Binnenkort zullen de
contactpersonen, die in de kalender staan,
worden benaderd voor controle van de
contactgegevens en de geplande activiteiten
(deze kunnen ook nu al worden doorgegeven).
Als er contactadressen of activiteiten zijn die
nog niet in de kalender staan, maar wel
vermeld moeten worden, dan kunnen die voor
31 oktober a.s. worden opgegeven bij Martien
Verbruggen, Keslaerstraat 29, tel. 06 - 543 788
32, of verstuurd worden naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
De kermis voor 2023 ligt inmiddels vast;
deze zal zijn van vrijdag 19 mei (daags na
Hemelvaart) tot en met maandag 22 mei.
ZOV/EGZ
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Politienieuws
Het is alweer even geleden dat ik een artikel voor het
Zijtaarts belang heb geschreven. Dit heeft natuurlijk ook te
maken met de vakantieperiode die nu bijna voorbij is.
Daarentegen gaat het politiewerk gewoon door en komen er
dagelijks vele meldingen binnen.
Ik moet zeggen dat reeds vele inwoners van Zijtaart, Eerde
en bedrijven in Veghel mij weten te vinden. Mede doordat
mensen mijn e-mailadres hebben en ik vragen of verzoeken
krijg op diverse vlakken. Goed voorbeeld is dat, nadat
bewoners mij benaderden over het hard rijden over diverse
wegen in Zijtaart, er ook controles zijn geweest.
De donkere periode zit weer aan te komen. Mensen
vertrekken vaak in het donker vanaf huis richting werk,
school of andere bezigheden en komen in het donker thuis.
De komende tijd zullen er weer controles van met name
fietsers en bromfietsen gaan plaatsvinden. Zorg dat je goede
verlichting hebt en aandoet, zodat je goed zichtbaar bent in
het verkeer. De boetes voor het niet voeren van verlichting
zijn duur en voor dat geld kun je leuke dingen doen.
Niemand zit daar op te wachten, maar wij zitten ook niet te
wachten op ernstige aanrijdingen waarbij
fietsers/bromfietsers betrokken zijn.
Let tijdens de donkere dagen op elkaar. Niemand zit te
wachten op ongewenst bezoek in zijn of haar woning
tijdens afwezigheid. Dan is het spreekwoord: beter een
goede buur, dan een verre vriend zeker van toepassing.
Sociale controle is belangrijk: zie je verdachte personen of
voertuigen, meld dit dan s.v.p.
Ik ben recent nog in het Dorpshuis in Zijtaart geweest,
alwaar ik te gast was bij de plaatselijke KBO. Was een zeer
leuk en goed gesprek met de aanwezigen en ik heb kunnen
vertellen wat ik als wijkagent allemaal doe en meemaak.
Ik hoop mijn gezicht wat vaker te laten zien, maar doordat
ik nu ook nog de Wijk Bunders in Veghel waarneem, is dit
wat lastiger. Ik hoop dat mijn collega wijkagent weer snel
terug is en ik mij weer kan storten op “mijn wijk”.
Heeft u, al dan niet n.a.v. berichten, informatie die voor de
politie van belang kan zijn, neemt u dan s.v.p. contact op
via telefoonnummer 0900 - 8844. In spoedgevallen kunt u
bellen met 112. Ook anoniem kunt u informatie doorgeven.
Belt u daarvoor met nummer 0800 - 7000.
U kunt mij persoonlijk bereiken
via mijn e-mailadres:
mike.mengerink@politie.nl.
Mike Mengerink
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Luistercafe: Bob Dylan tribute
In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel start
vrijdag 4 november om 20.30 uur weer een nieuw seizoen
van Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staat Bob
Dylan. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord
Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Cultuur
Haven Veghel.
Bob Dylan
Bob Dylan behoeft eigenlijk geen introductie meer. De
inmiddels 81-jarige Amerikaanse zanger en tekstdichter is
een van de grote namen uit de popmuziek, die generaties
muzikanten inspireerde. Met persoonlijke en poëtische
teksten brengt hij literatuur en popmuziek bij elkaar. Niet
voor niets kreeg hij in 2016 de Nobelprijs voor de
literatuur. In 2020 verscheen zijn 39e studio album Rough
And Rowdy Ways en op het moment tourt hij met zijn band
de wereld over.
Luistercafé
De muziek op de avond wordt verzorgd door Merijn den
Boer. Deze multi-instrumentalist brengt op eigen wijze een
eerbetoon aan zijn grote held Dylan. Een gesprek is er met
Jochen Markhorst. Sinds hij de plaat Blonde on Blonde
hoorde, is hij groot fan van Dylan. Hij schreef inmiddels al
zeven boeken over de troubadour, waarin hij meer vertelt
over de achtergronden van zijn liedjes.
De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet
nodig.
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VBZijtaart
KIENEN
Plaats: Dorpshuis Het Klooster
Datum: 18 oktober 2022
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle nummers)
16 Rondes en 1 hoofdprijsronde
Iedereen is op deze avond welkom.
Dus, neem gerust je buur of vrienden mee.

SPORTUITSLAGEN

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Heren Dubbel
Vrijdagavond - Mierlo
Alphen - Heren 50+

2-2
2-2

Dames Dubbel
Oosterplas - Vrijdagavond
Telro - Zaterdag

4-0
3-1

Gemengd Dubbel
Donderdagavond - 't Slotje
Uden - Vrijdagavond 35+
Vrijdagavond 17+ - Eresloch

3-1
3-1
3-1

Carnaval staat weer voor de deur.
Ook onze jaarlijkse Loterij en
het 11-11 bal.

12 oktober 2022 – 19 oktober 2022
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd zaterdag-15 oktober 2022
VOW JO19-1 Schijndel/DE WIT JO19-3JM
14:30u
VOW JO13-1
Mariahout JO13-1
11:30u
Sparta'25 JO10-4JM
VOW JO10-1
10:30u
Sparta'25 JO10-5 VOW JO10-2JM
9:15u
VOW JO9-1JM Erp MO9-1
11:00u
Erp JO9-3
VOW JO9-2JM
10:00u
VOW JO8-1JM Wilhelmina Boys JO8-3JM
11:00u
Avanti'31 JO8-2 VOW JO8-2
10:30u
VOW MO17-1
WEC MO17-1
14:30u
VOW MO15-1
SCG'18 MO15-2
13:00u
VOW MO11-1
Nieuw Woensel MO11-1
9:30u
ODC MO11-1
VOW MO11-2
10:15u
VOW J07-1
Blauw geel JO7-4
10:15u
VOW Senioren 15 oktober 2022
17:00u VOW VR30+1
SV Someren VR30+1
VOW Senioren 16 oktober 2022
14:30u VOW 1
Woenselse Boys 1
11:00u VOW 3
Avanti'31 3
10:00u Blauw Geel'38/JUMBO 6 VOW 4
11:00u VOW 5
Schijndel/DE WIT 6
10:00u Rhode/VSB 35+1
VOW 35+1
11:30u Nulandia VR1
VOW VR1
12:00u Erp VR1
VOW VR2
VOW Senioren 18 oktober 2022
19:30
Boerdonk VR1
VOW VR1

Paddenstoelen excursie
Korte excursies op zondag 16 oktober
om 9.30 uur en 11.00 uur
De herfst is boeiend door het prachtige
kleurenspel van afstervend blad. Zeker
zo interessant is echter het
schimmelrijk: paddenstoelen die er
gisteren nog niet waren en er de volgende dag plotseling
volop staan!
Vanaf de parkeerplaats van het café de Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp vertrekt er zondag 16 oktober om
9.30 uur en om 11.00 uur een IVN natuurgids voor een
korte paddenstoelenexcursie van ongeveer een uurtje in het
aangrenzend bos ’t Hurkske. Voor jonge kinderen en hun
(groot)ouders vertrekken er op dezelfde tijdstippen
kinderexcursies.

In de komende weken kunt u
onze leden met loten langs de
deur verwachten.

’t Hurkske is een rijk paddenstoelenbos met paddenstoelen
in allerlei vormen en maten, paddenstoelen die lekker
ruiken of juist stinken, met plaatjes, gaatjes of stekeltjes. De
natuurgidsen nemen u mee in de wonderlijke wereld van
paddenstoelen. Een spiegeltje is handig om onder de
paddenstoelen te kunnen kijken.

Dank je wel voor jullie
bijdrage.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u in de
stemming blijven, in de Boswachter serveren ze
bospaddenstoelensoep.

CV de Reigers

Meer informatie via tel. 06 - 182 754 63 of www.ivnveghel.nl
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Verrassende winnaars van de “Keezen-maandprijs”
Vrijdagavond was het weer een
heerlijk terugzien van de vele teams
voor het “Zijtaarts Buurtkeezen Spel.”
Gezelligheid kende geen tijd en voor
je het weet is er al weer een mooie
speelavond voorbij. Aan de tevreden
gezichten te zien was het voor
iedereen weer een goede speelavond.
De oude vertrouwde teams waren in
de meerderheid, maar ook nieuwe
deelnemende teams meldden zich.
Met succes!
Een nieuwe kopgroep werd gevormd.
Benieuwd hoe het er over een maand
gaat uitzien. Zoals iedereen zijn wij
als “Zes!” erg tevreden over de grote
deelname.
Nieuwe teams kunnen zich nog altijd
aanmelden. Dit kan via ons emailadres zeszijtaart@gmail.com of
kom tijdig naar de volgende
speelavond van vrijdag 4 november
2022.
Je bent van harte welkom. Ook om
eens de sfeer te proeven kan een team
zich aanmelden!
Hiernaast de volledige uitslag van
vrijdag 7 oktober 2022.
“Zes!” van EGZ.
Evenementen Groep Zijtaart

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Naam
(16) Elitairs
(04) Liedo
(41) In Keez of
Import(ance)
(03) Keez & Co
(35) De Pasopperkes
(15) Johchi
(13) Her en Der
(22) Maan
(31) Soffelt (2)
(32) Weieven 2
(23) BeautyKeez
(27) Buurvrouw en ex
Buurvrouw
(07) Strak en Vlak
(01) Leinrecht
(21) HLV
(19) De Akkertjes
(30) Jut en Jul
(06) MieJo
(24) De Achterburen
(11) Chip & Chop
(14) Mari en Nolda
(08) Boskamp
(10) de Wijgeraars
(09) De Clercxjes
(17) KesClercx
(34) PepTeam
(12) Aavis
(20) Bospater
(02) Keez-Moatjes
(38) Toosja
(42) van de Laar
(18) Kampstraat
(44) Klets en Klats
(26) De Kniegroep
(36) een potje Keezen
(43) Brosch
(37) Julianastraat
(39) Burgtzutjes
(33) De Keslaers van Zuid
(40) Keez Erger je niet

Spellen
3
3

Winst
3
3

Verlies
0
0

Punten
6
6

Pionnensaldo
60-39
60-44

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
2
2
2

0
0
0
1
1
1
1
1
1

6
6
6
4
4
4
4
4
4

60-45
60-46
60-53
59-52
50-44
59-53
59-53
53-47
59-54

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

55-50
59-55
55-53
50-48
59-58
59-58
58-58
57-57
51-55
58-56
58-59
57-58
52-54
53-55
55-57
55-58
55-58
52-57
53-59
50-56
51-59
47-58
47-59
44-59
56-60
52-60
51-60
48-60
48-60
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als je een kind hebt word je leven nooit meer als voorheen.
Mensen die nog geen kinderen hebben, zeggen dat vaak te
begrijpen, maar om dit echt van binnen te voelen is vaak
toch lastig.
Altijd blij
Als je kinderen dit weekend zullen komen verheug je je
erop. Je wordt er altijd weer blij van, ook als het lastig is,
ook als het betekent dat je er andere dingen voor moet
Ik kan m’n kinderen toch niet zo maar wegsturen…
opofferen. Maar dat offer is veel groter voor de nieuwe
Stiefouders die zelf geen kinderen hebben, hebben soms de partner, want die had zich juist verheugd op dat weekendje
samen.
behoefte om het kind van hun partner een beetje “weg te
kijken”. Vooral bij een grote belasting van de stiefouder zie Het eigen gezinnetje
Het romantisch idee van het eigen gezinnetje kan het ook
je vaak dat deze denkt (of zegt): “dit weekend was toch
allemaal wat op scherp stellen. Jonge moeders die onlangs
voor óns, waarom moet jouw kind er dan zijn….”
met deze partner kinderen heeft gekregen, willen vaak iets
Egoïsme of iets anders
doen met “hun eigen gezinnetje” (dus zonder de kinderen
Deze gedachte zou je kunnen zien als egoïsme (en
natuurlijk is dat óók mogelijk), maar ik ga ervan uit dat het van de partner). De partner vindt dat zijn kinderen er óók
bij horen. Het conflict is geboren. Bovendien, als de
dit meestal NIET is. Bv. de jonge vrouw, die zelf (nog)
kinderen van de partner horen hoe gezellig het was toen zij
geen kinderen heeft en zich eigenlijk nog niet had
voorbereid op een leven met kinderen. Of de stiefvader, die er niet bij waren, kan dat ook weer onderling tot wrevel
leiden.
lekker af en toe wil gaan stappen, leuke dingen doen.
Wie hoort wanneer waarbij
Onbezorgd een dagje naar zee.
Er is dus ook geen vaste oplossing die bij iedereen past. Het
Als je vader of moeder bent
is maatwerk. Je moet de situatie goed bekijken, vanuit
Als je kinderen krijgt voel je direct de enorme
allerlei perspectieven. Lezen erover kan behulpzaam zijn,
verantwoordelijkheid. Je zult nooit meer kinderloos zijn.
Ook al is je kind ver weg, ook als er geen contact mogelijk maar als je echt tegen dit soort problemen aanloopt is goede
is, zelfs als het is overleden, je blijft de mama/papa van. En hulp, die alles in kaart brengt, geboden.
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Groei & Bloei: Lezing van Marcel de Wagt,
Kwekerij van opvallende vaste planten.
(Ven-Zelderheide)
Groei & Bloei afd. Meijerstad ontvangt op donderdag 20
oktober kweker Marcel de Wagt van “Kwekerij van
opvallende planten”. De naam spreekt al voor zich: Marcel
houdt zich bezig met het bijzondere assortiment, de planten
die je niet overal ziet en die opvallend en interessant zijn.
Het onderwerp van de avond is: De schoonheid van planten
voor en na de bloei. Nog langer genieten van je planten is
een extraatje dat we graag in onze tuin terug zien.
Marcel is een oude bekende van onze afdeling en wij zijn
ervan overtuigd dat hij ons weer veel moois kan laten zien.
Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei &
Bloei afdeling Meierijstad, dan is een bezoek aan onze
website www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen.
Locatie: Wijnu-gebouw Wilgenstraat 15, 5461 EA, Veghel.
Aanvang 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei gratis,
voor niet-leden € 3,50.
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Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de
oneven maanden in Veghel. Het Alzheimer Café is een
ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van
dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere
belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen
(praktische) informatie over dementie maar ook
gezelligheid en sociaal contact. Op beide locaties zijn
geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen
van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via
ONS welzijn: 088 - 374 25 25.

.

Optreden Camilla Blue bij
Noordkade Live
VEGHEL- Op zaterdagavond 22 oktober komt Camilla
Blue naar Veghel voor een optreden in de Afzakkerij op
de Noordkade. Aanvang optreden 21.00 uur. Het
repertoire bestaat uit 'bluesy popsongs met een jazzy
inslag', een mengeling van hip modern, klassiek,
donkere jazz en pop met een expressieve performance.
Camilla Blue stond op grote landelijke podia en festivals
en was onder andere te bewonderen op TV bij VPRO’s
Vrije Geluiden. De toegang tot het luisterconcert is
gratis!

Multi-artieste Camilla Blue nam vorig jaar de videoclip op
van haar single ‘Silver Locks’ op de Noordkade in Veghel.
Camilla Blue is de artiestennaam en het alter-ego van Joyce
Deijnen. Ze schrijft de nummers, teksten en bedenkt de
Op dinsdag 18 oktober gaan we in het Alzheimer Café
arrangementen. Zelf zei ze daarover: 'de muzikanten die het
Uden-Veghel in gesprek over de gevolgen van dementie op instrument beheersen verbeteren de arrangementen, met
het dagelijks leven.
deze samenwerking wordt Camilla Blue gemaakt'. Haar
Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging eraan vooraf, composities associeert en schrijft Joyce Deijnen in kleur: ze
hoe moet je verder? Je toekomst ziet er definitief anders uit, koppelt de manier van spelen, de intensiteit en de expressie
ook voor de mensen in je omgeving. Je wereld staat totaal
van spelen aan een kleur. Op die manier communiceert ze
op zijn kop. We voeren een openhartig gesprek over hoe dit ook met haar bandleden.
is als het je plotseling overkomt en hoe je verder gaat. Lukt Veelzijdige artieste
het om na verloop van tijd de draad van het leven weer op
De 27-jarige Joyce Deijnen, geboren in Uden, groeit op in
te pakken? Wat is hierbij van belang? Voor de bezoekers is een pleeggezin in het Brabantse Lithoijen. Het is al snel
er gelegenheid om te reageren en hun ervaringen te delen. duidelijk dat ze een veelzijdige artieste is. Vanaf haar
Het tweede gedeelte van de avond zal Wilma van de Laar,
zevende is ze voortdurend met bezig met muziek, toneel,
schrijfster van het boek “Alzheimer is om te lachen” een
vormgeving en musicaltechniek. Tijdens haar opleiding bij
lezing houden over haar ervaringen als
het Rock City Institute in Eindhoven richt ze haar band
partner/mantelzorger van iemand met dementie.
Camilla Blue op. In 2018 bracht ze haar debuutalbum Blue
uit. Dit vormt met opvolger ‘Yellow’ een serie van vier
U bent van harte welkom in het Alzheimer Café in Eigen
albums met kleurenthema’s samen één ‘Gesamtkunstwerk’.
Herd, Rooijsestraat 32 in Uden.
Camilla Blue is dus niet alleen fijn om te beluisteren, maar
Het Café heeft vrij entree, de zaal is open om 19.00 uur, het ook om te zien.
programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Mensen met Dementie en hun naasten
aan het woord in het Alzheimer Café
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Geslaagde dressuurwedstrijd in zonnige
Zijtaart

Zondag hadden we een mooie zonnige wedstrijd op ons
eigen prachtige terrein in Zijtaart.
In de L1 wist Anne Welte een eerste plaats te bemachtigen
met 196,5.
Monique van Berkel had een mooie 1e plaats in de klasse
Z2 en Suzanne van Lente behaalde een nette tweede prijs.
In de klasse B-B wist Joep van Asseldonk 2 x een eerste
prijs te behalen.
Claire haalde een 1e prijs in de B-L1
Gefeliciteerd allemaal en dank aan alle

Soul in One covert oude en nieuwe
muziekhelden
Op zondagmiddag 16 oktober om 15.00 uur is er
live-muziek in Cultuurcafé De Afzakkerij aan de
Noordkade in Veghel. Die middag kun je kijken en
luisteren naar Soul in One, een sympathieke
coverband die zorgt voor een gezellige sfeer en een
swingend feest van herkenning! Zowel oude als
nieuwe helden uit de wereld van soul en funk
komen voorbij. De toegang is gratis.
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De Brabantse band Soul in One is in 2008 ontstaan uit een
groep muzikanten met liefde voor het authentieke
soulrepertoire en is inmiddels uitgegroeid tot een band met
professionele allure. Soul in One speelt onder andere
soulklassiekers van Otis Redding, Sam & Dave, Arthur
Conley, Wilson Picket, Stevie Wonder, Ray Charles, Aretha
Franklin, Tina Turner, Etta James en Betty Wright. Het
repertoire wordt aangevuld met covers van nieuwe soulhelden
als Joss Stone, Waylon en Ryan Shaw en disco classics van
bijvoorbeeld Chaka Khan, Donna Summer en de Pointer
Sisters. Met dit gevarieerde repertoire en de brede bezetting
met gitaren, percussie, drums, toetsen, meerstemmige zang en
een energieke blazerssectie wordt het ongetwijfeld weer een
muziekfeestje in De Afzakkerij op zondagmiddag.

Rechtstreeks telefoonnummer voor plannen afspraak
herhaalprik 65-plussers
Ben je 65 jaar of ouder, woon je in het werkgebied van
GGD Hart voor Brabant en heb je nog geen afspraak
voor een herhaalprik? Neem dan rechtstreeks contact
met de GGD Hart voor Brabant via het
telefoonnummer 085 - 087 13 34. Wij helpen je dan bij
het maken van de afspraak bij een van de zeven
vaccinatielocaties in ons werkgebied. Ook roepen we
kinderen, buren of kennissen van deze groep ouderen op
om hen op deze mogelijkheid te attenderen.
Lastig om afspraak te maken
De start herhaalprikcampagne is in volle gang en de
komende periode worden er telkens nieuwe
leeftijdsgroepen opgeroepen om een afspraak te maken.
GGD Hart van Brabant krijgt signalen van 65-plussers die
aan de beurt zijn voor een herhaalprik en een uitnodiging
hebben ontvangen van het RIVM, dat het lastig is om een
telefonische afspraak te maken.
Rechtstreeks nummer GGD Hart voor Brabant
Sommige ouderen vinden het lastig om online een afspraak
te maken, beschikken niet over een DigiD en hebben
weinig tot geen ervaring met internet. Ook lukte het
telefonisch inplannen van de afspraak soms niet omdat het
afgelopen weken lastig was om het Landelijke Vaccinatie
Afsprakennummer te bereiken. Wij willen deze 65-plussers
graag helpen en bieden daarom de mogelijkheid om
rechtstreeks contact op te nemen met GGD Hart voor
Brabant via telefoonnummer 085 - 087 13 34.
Let op: deze mogelijkheid geldt ALLEEN als je 65 jaar
of ouder bent, woont in het werkgebied van GGD Hart
voor Brabant en nog GEEN afspraak hebt voor de
herhaalprik.
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Meierijstad komt met ophaalservice als
alternatief voor snoeihoutverbranding

Ouder worden: luchtige lezing van
Marjan Berk en Jerry Goossens

Vanaf dit najaar is het in Meierijstad niet meer toegestaan
om snoeihout te verbranden in de maanden november en
maart. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente een
ophaalservice. Doel is de luchtvervuiling ten gevolge van
stoken te verminderen.
Via een algemene ontheffing op basis van de Wet
Milieubeheer maakte het college het jarenlang mogelijk
om snoeihout te verbranden. De ontheffing gold voor de
maanden maart en november voor inwoners en
ondernemers in het buitengebied; in maart 2022 was het
de laatste keer.

In de Raadzaal van het RAADhuis/Bibliotheek Schijndel
zijn donderdag 3 november de schrijvers Marjan Berk en
Jerry Goossens te gast. Centraal staat het thema 'ouder
worden' en hoe je daar op een gezonde manier mee omgaat.
Uiteraard luchtig en ludiek verwoord. Deze lezing is een
initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en sluit
aan op Nederland Leest. Dat staat dit jaar in het helemaal in Ophaalservice op afspraak
het teken van 'oud worden in deze tijd'. De aanvang is 20.00 De gemeente komt met een milieuvriendelijker alternatief
voor de maanden november en maart; traditiegetrouw de
uur.
maanden waarin veel gesnoeid wordt: de ophaalservice.
Het zuiver snoeihout wordt gratis op afspraak bij de
Marjan Berk (1932) en Jerry Goossens (1965) schreven
inwoner
opgehaald en afgevoerd; de minimale
allebei over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken.
hoeveelheid is 3 m3 . Kleinere volumes kunnen inwoners
Elk vanuit hun eigen belevingswereld. Marjan over
op een van de milieustraten inleveren. Al het verzamelde
lichamelijke ongemakken die niet meer verdwijnen,
snoeihout wordt als biomassa gebruikt voor
behulpzame voetgangers die je ongevraagd het zebrapad
energieopwekking. Alle informatie over aanmelden,
over sleuren en behandeld worden alsof je morgen dood
voorwaarden en wijze van aanbieden staat op
neervalt. Terwijl Jerry in Het grote ouwe lullen boek
www.meierijstad.nl/snoeihout . Bewoners van het
schrijft over haaruitval, een beginnend buikje, minder
buitengebied ontvangen hierover vóór 1 november a.s.
uithoudingsvermogen en impotentie. Samen gaan ze met
ook nog een brief. Aanmelden voor de ophaalservice
elkaar in gesprek, waarbij ze het publiek trakteren op een
november 2022 is mogelijk vanaf 1 november.
ongedwongen avond met volop humor en relativering.
Wethouder Jan van Burgsteden: “Onze insteek was om
een aantrekkelijk, milieuvriendelijk en laagdrempelig
Kaarten
alternatief
aan te bieden. We verlangen vaak
Kaarten voor de lezing kosten € 10,00. Leden van de
houtwalstructuren
en landschappelijke inpassing bij
Bibliotheek en CJP-leden betalen € 7,00. Kaarten zijn
inrichting
in
ons
buitengebied;
dan moeten we dat ook
verkrijgbaar via de website www.nobb.nl/activiteiten en bij
alle vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. faciliteren. Men mág gebruik maken van deze service,
maar het is geen verplichting. Een andere
Deze lezing is onderdeel van de reeks Tussen de Regels.
milieuvriendelijke manier om het snoeihout (zelf) te
verwerken of af te voeren is ook prima.”
Over de auteurs
Marjan Berk werkte vele jaren in de wereld van cabaret,
musical, radio, toneel en televisie, eerst als actrice, later als Schone Lucht en CO2-ambities
Meierijstad doet mee aan het Schone Lucht Akkoord. Doel
scenariste. In 1980 debuteerde ze met ‘Het
is de luchtvervuiling terug te brengen; vooral fijnstof. Ook
bezuinigingskookboek’ dat ze samen met Jeroen Krabbé
wil Meierijstad in 2050 CO2-neutraal en energieneutraal
maakte. Berk maakt vrolijke literatuur, vaak geïnspireerd
door haar eigen ervaringen. Ze is ook bekend van haar werk zijn, Dat vraagt om minder gebruik van fossiele
als columniste voor onder andere Margriet en het Brabants brandstoffen (zoals olie en gas) en vervanging door schone
duurzame energiebronnen. Eind 2021 is de gemeente ook
Dagblad.
al gestart om inwoners bewust te maken van de overlast
en de negatieve effecten van houtrook op de gezondheid
Jerry Goossens is journalist, columnist en schrijver. Hij is
van mensen in de buurt. Onder de campagnenaam: ‘Je ziet
auteur van fictie en non-fictietitels, een bekende
het niet, maar het is er wel’ vraagt ze inwoners om
popjournalist en een veelgelezen columnist voor onder
andere het Brabants Dagblad. Zijn meest recente non-fictie verantwoord te stoken bij gebruik van de open haard,
houtkachel of vuurkorf. En om niet te stoken bij een
boek ‘Het grote ouwe lullen boek’ werd een instant
Stookalert.
bestseller.
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Concert (try-out) Accordeonvereniging
Tutta La Forza in het Dorpshuis
Houdt u van Franse
accordeonmuziek?
U bent van harte welkom op
zaterdagmiddag 22 oktober
om 14.00 uur in het
Dorpshuis om te genieten in Franse sfeer.
Accordeonvereniging Tutta La Forza uit Schijndel bestaat
eind oktober 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben de
2 orkesten onder leiding van dirigente Marianne van
Eeten het thema Franse muziek gekozen. Als
Nederlandse Edith Piaf treedt Antonet van der Heijden
op. Zij wordt begeleid met accordeonmuziek. Beide
orkesten van Tutta La Forza spelen zowel apart als
gezamenlijk gevarieerde Franse nummers. Met een
accordeon kan heel diverse muziek gemaakt worden en
dat wordt in dit concert volop gedemonstreerd. De
accordeonisten van het orkest Prima spelen bijvoorbeeld
La Valse d’Amelie en Champs Elysees. Het andere
orkest, Secunda, laat u o.a. genieten van Pour un Flirt en
Chanson d’Amour. Natuurlijk worden beide orkesten ook
samengevoegd tot één groot orkest. Dit orkest laat o.a.
een opzwepend Amsterdam horen.
Het belooft een bijzondere middag te worden vol Franse
muziek en zang. Dus kom gerust met meerdere personen
gezellig luisteren en genieten van de accordeonmuziek
van Tutta La Forza. De entree is gratis.
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