ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
Aanstaande maandag 25 oktober gaan in zaal Kleijngeld voor de 35e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre van start. Wie van de 67 deelnemers wordt de opvolger van
André Schepers, de kampioen uit 2019?
De kampioenschappen duren tot en met vrijdag 5 november.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur. Tot en met maandag 2 november zijn de
poule-wedstrijden. Vanaf dinsdag 3 november gaat het toernooi verder volgens een knockout systeem. Op vrijdag 5 november zijn de finales en zal bekend worden wie zich een jaar
lang Zijtaarts biljartkampioen libre mag noemen.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers, maar ook publiek is van harte
welkom. Misschien heb je zin in de toekomst een keer mee te doen, dan moet je zeker een
keer komen kijken. Je zult dan zien dat eigenlijk iedereen kan meedoen.
Wilt u op de hoogte blijven van deze kampioenschappen, stuur dan een mail naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en u ontvangt dagelijks de laatste stand van zaken.
Zaal Kleijngeld is horeca en daar gelden de coronaregels. Spelers en toeschouwers dienen
dagelijks een geldig coronabewijs bij zich te hebben. Daarop zal ook worden gecontroleerd.
De Zwijntjes en Poedelpret

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 oktober 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie van Sleuwen en overl.familie van Sleuwen en van den Elzen, hier en
in Canada: Zus van de Ven en overl.ouders van de Ven-Aarts: Henk en Annie van de Venvan Zutphen: Jaargetijde Johan Schoenmakers: Jan Schoenmakers

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES

ZOV Kalender 2022

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

We zijn bezig met de voorbereiding van de Zijtaartse
kalender 2022. Binnenkort zullen de contactpersonen
die in de kalender staan, worden benaderd voor
controle van de contactgegevens en de geplande
activiteiten.
Als er nog contactadressen of activiteiten zijn die nog
niet in de kalender staan, maar wel vermeld moeten
worden, dan kunnen die voor 10 november a.s.
worden opgegeven bij Martien Verbruggen,
Keslaerstraat 29, tel 06 - 543 788 32, of verstuurd
worden naar m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.

OM U TE DIENEN
Ons leven is meer dan hebben,
meer dan onze bankrekening.
Het is meer dan onze ontspanning
of de prijs van onze vakantie.
Het is iedereen van harte gegund,
dat het ons goed gaat.
We mogen dankbaar zijn
voor onze welvaart.
Maar welvaart alleen maakt ons leven
nog niet waardevol en de moeite waard.
Ons leven wordt pas echt goed,
als we leven met en voor anderen.
Belangrijk is wie we kunnen zijn
om andermans leven goed te maken.
Onze vriendschap, onze liefde
maken het leven van anderen goed.
En we krijgen er veel voor terug.
Want leven is geen eenrichtingsverkeer.
Er is altijd iets van wederkerigheid.
Het is geven en ontvangen,
luisteren en spreken,
horen en gehoord worden.
Leven gaat verder dan onze eigen deur.
We hebben een ‘wereldmissie’.
Ons geven en ons leven
heeft een wereldwijde betekenis.
Echt dienstbaar zijn kent geen grenzen.
Ons leven mag bevrijding uitstralen
in woorden en in daden.
Het is onze taak
om anderen van dienst te zijn.
We mogen geven
om er zelf beter van te worden, meer mens.
Wim Holterman osfs

ZOV/EGZ

Paddenstoelenestafette
Korte excursies op zondag 31 oktober tussen
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 café de Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp vertrekt er zondag 31 oktober vanaf
9.30 uur elke 15 minuten een IVN natuurgids voor een
korte paddenstoelenexcursie van ongeveer een uurtje in het
aangrenzend bos ’t Hurkske. De laatste gids vertrekt om
11.00 uur.
’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.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u in de
stemming blijven, in de Boswachter serveren ze
bospaddenstoelensoep.
Meer informatie: Karin Koppen 06 - 182 754 63 of
www.ivn-veghel.nl.
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KBO
Activiteiten week 43:
Maandag 25 oktober ’s middags kaarten;
Dinsdagmorgen repetitie Senioren Koor;
EETpunt op dinsdag- en vrijdagmiddag
12:00u in het Dorpshuis. U kunt zich nog
aanmelden (06-42350489). De eerste 4 keer
slechts € 2,50 per 3 gangenmaaltijd, gesponsord door de
Dorpsraad. Deze aanbieding geldt nog voor degenen die
zich voor 31 oktober hebben aangemeld!;
Dinsdagmiddag biljartcompetitie, Line Dance en Jeu de
boules;
Woensdag: Keezen, vrij biljarten;
Donderdagmorgen 09.00u wandelen (ook voor niet leden);
Donderdagmiddag kaarten en competitie biljarten;
Vrijdagmiddag bridgen.

Tot 25 oktober, dus nog enkele dagen, kunt u uw stem
uitbrengen bij Rabo ClubSupport
KBO-Zijtaart doet hier aan mee en hoopt van harte op
Uw stem.
Ook seniorenkoor De Vrolijke Zangers doen hier aan mee
en zijn u zeer dankbaar voor uw stem.
Indien u hulp nodig heeft bij het uitbrengen van uw
stemmen, neem dan gerust contact op met een van de
bestuursleden. Laat vooral uw stemmen niet verloren gaan
en besteed een deel van de winst van de coöperatieve
Rabobank aan een goed doel.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Nuenen
Zijtaart d.d. 11 -10-2021
Jozef van Leuken
Henri Smits
Bas vd Berg
Frans Dekkers
Nico Kuijlaars
Jan Donkers
Nico de Visser
Gerrit vd Broek

58 39
56 59
45 44
29 33
24 14
22 16
20 21
11 6

-

Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Diny vd Oever
Toon vd Oever
Tonn Verbruggen

57 62
53 69
43 30
38 46
33 25
31 20
30 33
23 29

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 12-10-2021

Wim Kremers
Henri vd Linden
Wim vd Sanden
Chris van Helvoirt
Jan de Wit
Willy vd Berkmortel
Toon vd Oever
Theo van Eert
Toon Verbruggen
Toon Cissen
Adriaan vd Tillart
Martien Verbruggen
Cor van Zutphen

26 35
12 10
39 39
18 10
24 13
24 32
31 32
36 23
75 59
57 39
22 15
64 72
57 48

- Tjeu Dortmans
- Andre Schepers
- Harrie vd Hurk
- Jan vd Oever
- Rien van Tiel
- Albert van Dinter
- Tonn Verbruggen
- Frans van Leuken
- Ad vd Ven
- Theo van Asseldonk
- Cor Vissers
- Frans vd Broek
- Toon Nelissen

8 13
38 56
22 21
18 17
29 24
10 11
25 28
41 49
33 35
24 27
12 8
20 16
33 22

Autismecafé

Op maandagavond 25 oktober a.s. opent autismecafé
Meierijstad weer haar deuren. Het is een plek voor
Partij :
Uitslag
herkenning en erkenning, maar vooral ook voor de
Toon vd Oever - Frans van Leuken
5-3
gezelligheid.
Jan vd Oever - Adriaan vd Tillart
3-5
Iedere laatste maandagavond van de maand verandert Het
Rien van Tiel - Toon Nelissen
4-6
Pieter Brueghelhuis in Veghel in een ontmoetingsplek voor
Theo van Eert - Tonn Verbruggen
5-4
mensen met (een vermoeden van) autisme en voor hun
familie en bekenden.
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zoals altijd kun je zelf bepalen wat je doet en hoe lang je
blijft. Bij binnenkomst word je welkom geheten door de
Zijtaart week 41
organisatie en als je voor de eerste keer binnen loopt, dan
Theo vd Laar
18 23 - Willy vd Berkmortel 24 41 geven we graag wat meer uitleg als je dat wil.
Indien het weer het toelaat dan kun je ook buiten op het
Jan van Boxmeer
15 11 - Annemieke vd Linden 14 7
Martien van Eert
21 18 - Ton de Rooij
18 16 terras zitten. Binnen zijn er 2 vrij grote ruimtes, die
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verdeeld zijn in verschillende hoeken en het is altijd
mogelijk om de rust op te zoeken.
Je bent van harte welkom en we hopen dat we weer velen
van jullie mogen begroeten.
Praktische info:
Waar: Het Autisme café Meierijstad is gevestigd in het
Pieter BreughelHuis, Middegaal 25 in Veghel,
Openingstijd: vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Later komen of
wat korter blijven is geen probleem.
Drankjes zijn voor eigen rekening (let op: géén
pinmogelijkheid).

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Fijn u te mogen verwelkomen in onze bieb.
Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek Zijtaart
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Uitslagen gespeelde wedstrijden dd. 11 oktober 2021 :
Het Einde vd Straat - Rond de Bulte
49 - 30
Jekschotstraat - Leins./Hoolstraat
44 - 44
Rudebroeck - Rond de Kerk
39 - 39
Den Doornhoek - Krijtenburg
41 - 42
Het Begin vd Straat - Grootveld/Corsica
50 - 34

Tussenstand na 3 speelavonden
Plaats Deelnemer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gespeelde
wedstr.

Het Begin v.d. Straat
Leinserondweg/Hoolstraat
Den Doornhoek
Rudebroeck
Krijtenburg
Het Einde v.d. Straat
Jekschotstraat
Rond de Bulte
Rond de Kerk
Grootveld/Corsica

Punt Punt
Voor tegen gem.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

154
149
147
147
145
143
140
138
135
121

150
132
135
138
144
129
137
158
145
151

51,33
49,67
49,00
49,00
48,33
47,67
46,67
46,00
45,00
40,33
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Stem digitaal bij de Rabobank Clubkas
Campagne op onze verenigingen!
Afgelopen week zijn de stemcodes voor de Rabobank
Clubkas Campagne weer verzonden aan de leden van de
Rabobank. Het is ook mogelijk dat u kunt stemmen door in
te loggen via de rabobank app. Kijk aub goed in uw
rabobank app en anders via uw e-mail (let op evt.
spamfilter) en stem met uw stemcode op onze
verenigingen. Met een minuutje tijd sponsort u al snel €
10,00 aan onze verenigingen.
Elke stem is geld waard en iedere vereniging heeft een
goed doel om dat goed te besteden.
Steun de hieronder genoemde Zijtaartse verenigingen door
tot en met 25 oktober via internet te stemmen met uw
stemcode. Heeft u hulp nodig bij het stemmen via internet?
Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp en laat uw
bijdrage aan ons niet verloren gaan.
Heeft u uw mail met stemcode niet ontvangen; bel de
Rabobank: (088) 722 66 00.

Vergeet niet te stemmen, want u zou geld
weggooien waarmee wij met onze verenigingen ons
dorp bloeiend kunnen houden!!!!
Bedankt voor uw stem!
Namens de deelnemende verenigingen

20 oktober 2021 – 27 oktober 2021
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SPORTUITSLAGEN
TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competities
Heren:
Maaspoort - 50+
Gennep - Vrijdag

1-3
4-0

Dames:
Donderdag - Cash
Vrijdag - Set'77
De Witte Schare - Zaterdag

4-0
3-1
1-3

Gemengd:
Dierdonk - Donderdag
Uden - Vrijdag

1-3
2-2

Clubkampioenschappen Enkel en Mix
Door omstandigheden zijn de Clubkampioenschappen
Enkel en Mix dit jaar op een ander tijdstip van het seizoen
afgewerkt. In 6 onderdelen werden de wedstrijden in poules
gespeeld. Op zondag 17 oktober werden op het Tennispark
de finales gespeeld. De volgende leden van TV Zijtaart
mogen zich een jaar lang clubkampioen noemen:

SPORTAGENDA
VOW Jeugd Zaterdag 23 oktober 2021
VOW JO19-1
vrij
VOW JO18-1
vrij
VOW JO16-1
vrij
SCMH JO13-1JM
VOW JO13-1
VOW JO11-1JM
vrij
VOW JO10-1
vrij
VOW JO9-1JM
vrij
VOW JO8-1JM
vrij
VOW JO8-2JM
vrij
VOW MO17-1
vrij
Nooit Gedacht MO13-1
VOW MO13-1
Schijndel/DE WIT MO10-1 VOW MO10-1
VOW MO10-2
vrij
VOW JO7-1
vrij
VOW JO7-2JM
vrij

Winnaars in de Categorie Enkel:
Dames Enkel 7: Karin van der Heijden
Heren Enkel 7: Erik Groothoff

11:00u

Winnaars in de Categorie Gemengd Dubbel:
Gemengd Dubbel 5/6: Monique vd Hurk en Adri Hendriks
Gemengd Dubbel 7: Diny van der Linden en Mark van
Bakel
Gemengd Dubbel 8/9: Maartje vd Ven en Martijn vd Ven

11:30u
9:15u

Dit jaar waren er helaas wat minder inschrijvingen dan
voorgaande jaren. De organisatie hoopt van harte dat we
volgend jaar weer meer deelnemers mogen begroeten. Een
woord van dank gaat uit naar de Barcommissie en de
Toernooicommissie, die ervoor hebben gezorgd dat de
clubkampioenschappen weer een succes zijn geworden. Tot
volgend jaar!

VOW Senioren 23 oktober 2021
16:30u
16:00

Brabantia
Nooit Gedacht VR30+1

VOW Veteranen
VOW VR30+1

VOW Senioren 24 oktober 2021
14:30
10:30
12:00

VOW 1
VOW VR2
DVG 6

ELI 1
UDI19/CSU Vr2
VOW 5
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Zijtaartse Majoretten plaatsen
zich voor Brabantse
kampioenschappen
Eindelijk mochten de majoretten van
muziekvereniging Sint Cecilia weer optreden. Na
bijna twee jaar geen wedstrijden te hebben gehad
was het afgelopen zondag 17 oktober weer eens
écht optreden voor jury en publiek. Voor de elfde
keer in onze geschiedenis mochten we een
majorettewedstrijd organiseren in samenwerking
met de Brabantse Muziekbond. Al vroeg stonden
de eerste deelnemers in sporthal De Streepen in SintOedenrode te popelen om hun show uit te voeren. Zo ook
de vier teams van onze eigen vereniging.
Als eerste mocht het D-team optreden met hun muizendans.
Wat was het spannend een eerste optreden in zo’n grote
zaal, maar wat hebben ze het goed gedaan! Zij wisten de
jury te betoveren en behaalden 68,4 punten, een hele mooie
score! Als tweede mocht ons C-team optreden met hun
1001-nachtshow. De meiden straalden tijdens hun optreden
en de show ging heel mooi gelijk. Zij behaalden 76,2
punten, een hele mooie prestatie. Daarna mocht het B-team
optreden. Zij namen ons mee naar Ibiza.

Met het vliegtuig en zomerse tintjes die uitgebeeld werden
wisten zij 77,4 punten mee naar Zijtaart te nemen. Tot slot
was het de beurt aan onze A-groep. Op muziek van de
Greatest Showmen lieten zij een hele gave show zien. Om
kippenvel van te krijgen. Zij behaalden 80,2 punten!

Met deze geweldige uitslagen konden we na afloop in
het kleedlokaal vertellen dat alle vier onze groepen
zich geplaatst hebben voor de Brabantse
Kampioenschappen op 13 en 14 november 2021.
Heel gaaf dat we daar met alle
majorettengroepen naar toe mogen!
Tot slot willen we al onze vrijwilligers van
muziekvereniging Sint Cecilia en trainsters
bedanken die afgelopen zondag meegeholpen
hebben om deze dag te organiseren.
Namens bestuur en leden feliciteren we iedereen
van harte met het bereikte resultaat en de goede
organisatie van deze wedstrijd.
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voor haar op te nemen. Ook als dochter haar niet
groette, vond vader het niet nodig zijn dochter te
corrigeren. Hij had er nooit over nagedacht. Zijn
vriendin had hem daarop regelmatig aangesproken
maar deed dat op een zodanige manier, dat hij zich
aangevallen voelde. En zo kregen ze steeds ruzie over
iets, wat ik hem in een half uurtje duidelijk had
gemaakt.
Mevrouw was echt een bonus voor zijn dochtertje,
maar zij beleefde het dochtertje even goed als een
bonus. Zij bedacht regelmatig leuke dingen (knutselen,
naar de Efteling) voor het meisje. Dingen, die haar
moeder niet zo belangrijk vond, maar die het kind heel
leuk vond. Mevrouw verheugde zich (net als vader)
altijd bijzonder op de komst van dochter. Ook dat is
regelmatig anders in een samengesteld gezin (vaak is
men opgelucht en blij als het kind weer naar moeder
gaat).
Het was echt ontroerend om te horen hoe mooi deze
vrouw een aanvulling was voor het kind, maar ook het
kind een prachtige rol in het leven van bonusmoeder
vervulde. Ik hoop van harte voor alle partijen dat dit
goed blijft gaan.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Interpunctie
Ontroerend hoe men een echte bonus voor elkaar was
Het dochtertje van meneer was dol op zijn vriendin.
Natuurlijk was ze ook dol op haar vader en haar moeder,
maar deze vrouw, die ook al jaren samenwoonde met vader,
was echt gaandeweg een bonus geworden. Een echte
bonusmoeder. En dat terwijl deze bonusmoeder toch ook de
nodige dingen had meegemaakt waarvoor ze in therapie
was geweest, en waar ze nog steeds wel door werd
gehinderd.
Een keer hadden bonusmoeder en vader erge ruzie gehad.
Bonusmoeder zei toen: “ik heb er genoeg van, ik ga weg”
en ging naar buiten, niet beseffend dat het kleine meisje dit
voor wáár aannam. Het kind begon hartverscheurend te
huilen, wou haar absoluut niet kwijt. Dit komt zelden voor,
zeker als er ook problemen zijn rondom een samengesteld
gezin. En daarvoor waren zij bij mij terecht gekomen.
Vader had nooit beseft dat hij impliciet zijn dochter
aanmoedigde om zich te verzetten tegen stief/bonusmoeder,
door het bonusmoeder zélf te laten uitzoeken en het niet

