PAASOVERWEGING
A.s. zondag viert de Kerk Pasen, het feest van Jezus Christus als levende mens. Zijn dood
was niet het einde van zijn leven. Het is echter geen geïsoleerd feest, een feest dat wij
alleen op Pasen vieren. Elke zondag is een Paasfeest, omdat we dan samenkomen in de kerk
om zijn leven te gedenken. We zijn dan bezig met de woorden die hij eens gesproken heeft,
met de weg door het leven die hij ons aanwijst, met zijn voorbeeld hoe hij zelf die weg is
gegaan. Als levende mens die ons inspireert, die tot op de dag van vandaag tot ons spreekt,
ons aanspreekt, zo gedenken wij hem elke zondag. Er is nog meer: elke bijeenkomst waarin
zijn woorden en zijn voorbeeld ter sprake komen en waarin mensen samen zoeken naar de
betekenis van Jezus’ leven voor hun eigen leven, is een Paasfeest. Zijn dood was niet het
einde van zijn leven, zo ervaren wij hem, telkens wanneer hij ter sprake komt. Het eerste
Paasfeest dat we a.s. zondag gaan vieren is een duidelijk op de kalender aangegeven begin
van een blijvend wonder, dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is bij ons zoeken naar de
betekenis van zijn leven voor ons nu. Het geloof in dat wonder hangt af van de intensiteit
van ons zoeken. Hoe meer je je verdiept in de betekenis van zijn leven en zijn woorden, hoe
sterker je kunt ervaren dat hij leeft en met ons meeleeft
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KERKBERICHTEN
Donderdag: 28 maart Witte Donderdag 19.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 29 maart Goede Vrijdag 19.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag: 30 maart Plechtige Paaswake 20.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Zondag: 31 maart 1e Paasdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken in deze viering: Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien
Vonk; Tonnie van Erp-van Eert; Johan Oppers (nms. Bert van den Hurk); Jrgt. Henrica van
den Tillaart; Overl.oud. Kanters-Brugmans;
Maandag: 1 april 2e Paasdag 10.30 u. Woord-en Communieviering (Vivace)
Wij gedenken in deze viering:
Fam. van Tiel-van der Heijden en overl.fam.leden;Jrgt. Overl.oud. van Rijbroek-Thijssen;
Annelies van Zutphen; Marietje van der Linden-van Schaijk, Hans en overl.fam.leden.
Vastenaktie
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn geweest of de collectant hebben gemist: die
kunnen het vastenzakje nog inleveren in de bus achter in de kerk of in de brievenbus bij C.
van de Wetering, Hennie van Asseldonk of Nolda van Zutphen.
MOV groep

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Meldpunt Thuiszorg
0900-8803
Vivaan, Ouderenwerk
(0413) 36 73 09
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
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Laat staan over het leven na deze dood. Eerder nog willen
wij het aardse leven rekken, door nog betere
gezondheidszorg en voorzieningen. Mensen willen jonger
blijven qua geest en uiterlijk! En daar is natuurlijk niets mis
mee! Want de wetenschap, die ook uit Gods Schepping is
voortgekomen, schept vaak nieuwe mogelijkheden tot een
langer en gezond leven. Daarmee stijgt ook de gemiddelde
leeftijd van de mensen in deze tijd. Ook dat is een fijn
gegeven, want we zijn nu eenmaal gehecht aan het leven op
aarde! Want ons leven op aarde heeft vele aspecten! Je kunt
je in het leven ontplooien in de breedste zin des woord!
Maar het belangrijkste daarin is toch dat je liefde kan geven
en ontvangen en daarom is de aardse dood van een iemand
die je lief hebt, zo’n definitief einde. Zo was dit ook bij de
dood van Jezus voor zijn leerlingen.
BELANGETJES
Het mooiste vers uit het Paasevangelie van Johannes vind
ik: “Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat Hij
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
uit de doden zou opstaan”. ( Joh. 20, 9) Ook zijn leerlingen,
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
die toch heel lang met Hem hadden opgetrokken, hadden
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
het ook nog niet door. Daaruit kun je concluderen dat zijn
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
volgelingen wel met Jezus hadden meegeleefd, maar zijn
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
uitspraken over lijden, dood en verrijzenis niet hadden
begrepen. Dit grote mysterie was voor hen, zoals nu ook
voor ons mensen in 2013, moeilijk te begrijpen. Daarom
Gevonden: Op 23 maart 2013 is er een mobiel
staat het ook opgetekend in de Heilige schrift….Omdat wij
gevonden, op te halen bij Harie v.d. Rijt
dat steeds weer moeten lezen en overdenken. In alle tijden
durven te getuigen van zijn opstanding.
Gevonden: Autosleutel Volvo, op te halen bij
Wij worden uitgenodigd om dit opgetekende verhaal
Raaijmakers Drukwerk
handen en voeten te geven allereerst in het leven hier op
aarde. Zijn verrijzenis gestalte te geven. In de voetsporen
Bibliotheekpunt Zijtaart
van Hem die opkwam voor rechtvaardigheid, vrede en
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
mensen deed opstaan uit een ellendig leven. In Zijn
dinsdagmiddag
14.00 – 15.30 uur
navolging kunnen wij mensen hier op aarde al nieuw leven
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
geven, een leven over de dood heen. En met dat geloof in
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur
de levende Heer is het ook onze opdracht te werken aan een
wereld waar leven is, waar mensen tot ontplooiing kunnen
komen.
PAASGEDACHTE
Ja, de werken van barmhartigheid beoefenen die ik de
DIAKEN HANS VAN BEMMEL
jongeren in het project.M25, naar Matteus 25, steeds voor
wil houden. Mensen op aarde leven geven over de dood
Een bezinnend woord schrijven over de verrijzenis van de
heen.
Heer, is in onze geseculariseerde tijd niet eenvoudig! Er
Zo kunnen wij samen werken aan dit nieuwe leven, Zijn
wordt in onze tijd waarin wij leven vaak gezegd: dood is
Woord hier op aarde al levend maken tot aan onze
dood. Want een geloof, in een leven over de dood heen, is
definitieve dood. Zo vieren wij de doortocht van zijn dood
voor veel mensen in 2013 ver weg. Daarom blijft het nodig naar het leven. Liefde geven en liefde ontvangen. In dat
te blijven getuigen van zijn verrijzenis.
geloof kunnen wij jubelen en zingen de Heer is verrezen!
Over het leven hier op aarde spreekt men over het algemeen Wens ik u allen een Zalig Paasfeest!
graag, maar over de dood spreekt men niet zo gemakkelijk. Diaken Hans van Bemmel ofm
Het geloof in dat wonder is geen kwestie van je verstand,
van een logische redenering waardoor je kunt verklaren hoe
Jezus’ dood geen einde was van zijn leven.
Het gaat om een ervaring, die je niet krijgt door een lesje uit
een catechismusboekje of door een aantal bijbelteksten bij
elkaar te zetten. Je zult altijd eerst contact moeten leggen
met zijn levensverhaal, in zijn woorden het Woord van God
moeten horen, blijvend bezig moeten zijn met je vragen
over de zin van je leven en van je dood. Dan kan het
wonder gebeuren dat je met hem spreekt als je vriend, als
jouw herder, als de altijd aanwezige, als de levende Heer.
Zalig Paasfeest en vrede voor ons allen.
pater Ben van Delden ss.cc.
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OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD
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Verboden spellen
op vrijdagavond 5 april?

Graag nodigen wij jullie allemaal uit
om het spel “Het verboden eiland” te
komen spelen op onze vaste
spellenavond: de eerste vrijdagavond
van de maand, dus nu op 5 april!
Dit spel is een verassend spel want de tegenpartij is het spel
zelf! Je vormt een team van max. 4 spelers die elk een
kwaliteit hebben ontvangen: je bent ingenieur, navigator,
De AGENDA ziet er als volgt uit:
duiker, koerier, verkenner of piloot. Dit zijn de 4
avonturiers die het verboden eiland gaan betreden en de
1. Opening bijeenkomst.
oude schatten proberen veilig te stellen. (2 kwaliteiten doen
2. De notulen van de openbare vergadering van 7
dus niet mee, wisselend per spel) Want! Het eiland gaat
november 2012.
zeker ten onder; het wordt door het water verzwolgen, maar
3. Mededelingen
voor het zover is moet het team, door goede samenwerking
4. Stand van zaken ontwikkeling “Edith-Stein-locatie
en een slimme strategie zien te ontkomen. Dat lukt lang niet
- Hierbij o.a. uitleg over de inrichting pleintje
- Invulling van de kavels op de Edith Stein lokatie. elke keer, bovendien kun je het telkens moeilijker maken
om de ontsnappingsroute te volgen! Er is dus niets
5. Jaarlijkse vergoeding t.b.v. burgerparticipatie
verbodens aan, het spel heet alleen “Het verboden eiland”.
6. Informatie over de stand van zaken N279.
De moeite waard om het een keer te komen proberen!
7. Informatie invulling van de speelleertuin
Onnodig te melden dat nog tientallen andere leuke spellen
8. Speelvoorziening Rudebroeck
gespeeld kunnen worden. Indien nodig: met uitleg!
9. Inbreng Daniëlle Michiels Wijkagent voor Zijtaart
Aanvang: vanaf 19.00 u. in “Het Klooster” ons dorpshuis
10. Rondvraag en afsluiting.
en woonkamer. Sluiting: 23.00 u.
Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in en om ons dorp, Inschrijven “Zijtaarts Keezen toernooi” van vrijdag 12
zien wij graag uw aanwezigheid, zodat onze achterban goed april!
Er kunnen nog enkele teams geplaatst worden, maar nu is al
vertegenwoordigd
duidelijk dat er een zware – weliswaar gezellige- strijd zal
is door belangstellende dorpsgenoten.
ontstaan over de vraag wie zich kampioen “Keezen” van
Tot ziens op woensdagavond 10 april 2013 in ons
Zijtaart mag noemen!
dorpshuis.
Het toernooi is zo
Dorpsraad Zijtaart.
opgezet dat je de hele
avond kunt blijven
spelen, dus iedereen
maakt tot de laatste partij
kans op de felbegeerde
titel! Ervaring en
tactisch inzicht telt
natuurlijk, maar de
geluksfactor is groot
genoeg om tot verrassende uitslagen te leiden.
Nog nooit gespeeld? Kom dan kennismaken met dit
boeiende spel op 5 april, onze vaste eerste vrijdagavond van
de maand: speelavond van “Zes!”
Dit “Keezentoernooi” is tevens de afsluiting van ons eerste
seizoen als “Zes!”, de (bord)spellenenthousiastelingen van
de EGZ. De speelavonden werden goed bezocht en de 2
speelmiddagen voor de jongere jeugd waren een doorslaand
succes. Wij hebben in dit eerste seizoen véél medewerking
en steun mogen ontvangen vanZijtaartse particulieren,
bedrijven en instellingen. Daar willen we iedereen graag
nadrukkelijk voor bedanken: zonder hun steun zou alles
heel wat moeizamer verlopen zijn! Nu voelen wij ons
gedragen door velen en dat zorgt voor een goed gevoel!
Met trots kondigen wij dan ook de voortzetting van de
speelavonden aan op vrijdag 6 september 2013. Noteer dat
maar vast! Ook voor de jeugd zullen wij ons weer inzetten.
Zes! van EGZ.
Hiermee nodigen wij onze dorpsgenoten uit voor het
bijwonen van onze OPENBARE VERGADERING op
woensdag 10 april 2013 a.s..
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Locatie:
ontmoetingszaal dorpshuis Het Klooster.
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Beste dorpsgenoten,
Hierbij informeren wij u over de werkwijze van de
gezamenlijke collecte op 9 en 10 april.
Elk huis in Zijtaart ontvangt rond 2 april een grote
envelop met logo Goede Doelen Week. Hierin zitten:
begeleidende brief met uitleg, lijst goede doelen en
de retourenvelop.
U heeft één week de tijd om de lijst in te vullen en
deze met het bedrag in de retourenvelop te doen, dicht
te plakken en klaar te leggen voor de collectanten voor
9 of 10 april. Mocht U in die week niet thuis zijn, dan
kunt u de envelop ook inleveren bij: Meester van de
Venstraat 6.
In de week van 15 april volgt publicatie van de
resultaten in het Zijtaarts Belang. De bedragen worden
rechtstreeks overgemaakt naar de goede doelen zonder
aftrek van kosten!
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Geheel kosteloos is mogelijk gemaakt door de
werkgroep met een geweldige ondersteuning van:
- dedigitaledrukker.nl, Johnny van der Sanden, die
al het drukwerk gratis heeft verzorgd en
- binnenhuisstijl.nl, Anja Vissers-van Eert, die de
layout en het fantastische logo gratis heeft ontworpen.
- Zijtaarts Belang, welke alle berichtgevingen
publiceren.
Door de gemeente Veghel is aan ons echter alleen de
vergunning gegeven om te collecteren ten behoeve van
de 14 goede doelen die op de lijst vermeld staan.
Wij hopen dat het een succesvolle week zal worden en
wensen alle collectanten veel succes!
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
de leden zijn:
Willie van Asseldonk
Hanny van Boxmeer
Riek van Dommelen
Fien Verhagen
Maria en May van Hout: email m.hout1@home.nl
lijst goede doelen, zie hiernaast (pagina 5)
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Deinternationaleorganisatiezetzichinvoordeverdedigingvanmensenrechten.
Voorbeeld:slachtoffersvandevrijheidvanmeningsuitingwordendaadwerkelijkbijgestaan.
€
 www.amnesty.nl





Zetzichinvoordiverseaspectenvanbrandwonden:
Preventie,eerstehulp,behandelingenbegeleidingvanpatiëntenenvooronderzoek.
www.brandwonden.nl

€

Maaktzichsterkomdiabetestevoorkomenentegenezen.Wegevenmensenmetdiabetes
nuenindetoekomsteenbeterekwaliteitvanleven.
www.diabetesfonds.nl

€

Deopbrengstwordtbesteedaanactiviteitenenprojectent.b.v.mensenmeteen
verstandelijkehandicap.50%vandeopbrengstisvooronzeregio.
 www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl



















StrijdttegenhartͲenvaatziekteneninvesteertinwetenschappelijkonderzoek(50%),
voorlichtingenPatiëntenzorg.Hetaantalsterfgevallenmoetomlaag.
www.hartstichting.nl

€

Wildatkinderengewoonbuitenkunnenspelenwaarzijdatwillen.Daarombedenken,
financierenenorganiserenweprojectendiehetvrijebuitenspelenbevorderen.
www.jantjebeton.nl

€

Strijdtmetuwsteunvoorminderkanker,meerkansopgenezingenbeterkwaliteitvanleven.
Kankerbetekentlangnietaltijdheteinde.HetKWFgeeftvoorlichtingenondersteunt
 patiënten.www.kwfkankerbestrijding.nl

€

Zetzichinvoorkinderendietemakenkrijgenmetjeugdzorgendoorfinanciëleproblemen
buitenspelkomentestaan.Ditd.m.v.bijdragevoorbijv.fiets,computer,Sportofvakantie.
www.kinderhulp.nl

€

Helptmensenmetademhalingsproblemen,zoalsAstmaendelongziekteCOPD.
GezondelongenzijnvanLevensbelang.
www.longfonds.nl

€

Deorganisatieisactiefopgebiedvanvoorlichting,coaching,onderzoekenbundeltzode
krachtenindestrijdtegenMultipleSclerose;ziektevanhetcentralezenuwstelsel.
www.nationaalmsfonds.nl

€

Zetzichinvooreenoptimalebehandelingenpreventievannierziektenenvoormaximale
kwaliteitvanlevenvannierpatiënten.Ookgeeftzevoorlichting,stimuleertonderzoeken
steuntdepatiënten.www.nierstichting.nl

€

StimuleertcultuurennatuurbehoudinNederland,opgroteenopkleineschaal.Bijzondere
initiatieven,bevlogenheidentalentwordenaangemoedigdmetfinanciëlebijdragen,
opdrachten,prijzenenbeurzen.www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

€

HetReumafondsstrijdtvooreenbeterlevenmetreumavandaageneenlevenzonderreuma
morgen.Wedoendatsamenmetvrijwilligers,donateurs,patiënten,artsenenonderzoekers.
www.reumafonds.nl

€

Heeftalsdoelstellinghetbijdragenaaneenvreedzame,toleranteenhumanewerelddoorhet
helpenvanmensenwiensleven,gezondheid,welzijnofwaardigheidwordtbedreigd.
www.rodekruis.nl

€

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE


€

Totaal €
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Agenda:
Donderdag 28 maart: 19.00 uur; Witte Donderdagviering.
Vrijdag 29 maart: 19.00 uur; Goede Vrijdagviering
Zaterdag 30 maart: 20.00 uur; Paaswake.
Zondag 31 maart: 9.30 uur; 1e Paasdagviering.
Maandag 1 april: 9.30 uur; 2e Paasdagviering m.m.v. koor ‘Vivace’.

Dementie.
Uitnodiging voor Vorming en Toerusting, Parochiële Eenheid Veghel

Maandag 8 april 2013
20.00 tot 22.00 uur
H. Hartkerk, Vondelstraat 9 Veghel
Inleider

Dr. Rieke Mes
christelijk geestelijk verzorger in verpleeghuis
'Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties. De hersencellen sterven af en de hersenen raken
onherstelbaar beschadigd. Uiteindelijk tast dementie alle hersengebieden aan. Niet alle soorten dementie verlopen
hetzelfde. De ene dementie verloopt geleidelijk, een andere juist schoksgewijs. Vaak begint dementie met stoornissen
in het opnemen van nieuwe informatie, soms zijn gedragsveranderingen de eerste verschijnselen. Kenmerkend voor
alle soorten dementie is een voortschrijdend verlies van het geheugen en het verlies van denk- en oordeelsvermogen.'
Op deze wijze wordt dementie beschreven in het boekje 'De wondere wereld van dementie'.
Om goed zicht te krijgen op wat dementie precies is, wordt een film getoond die nader ingaat op bovenstaande
beschrijving van dementie. Er zijn vele vragen te stellen over de ziekte zoals welke vormen van dementie zijn er, wat
is het verloop en hoe gaan mensen en hun naasten ermee om.
Ook vragen als mag euthanasie bij dementie en waarom is deze ziekte zo'n probleem in onze maatschappij komen
aan de orde. Naar antwoorden op deze vragen wordt vooral verhalenderwijs gezocht. Verhalen over het omgaan met
mensen die lijden aan dementie en hun naasten binnen het verpleeghuis.
Dr. Rieke Mes
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KBO Zijtaart neemt vol trots afscheid
van haar voorzitter dhr. Nikkelen!
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AGENDA
Dinsdag 2 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 2 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 2 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 2 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 3 april 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 4 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 4 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 5 april 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 21maart 2013:
Jokeren:
Rikken:

Afgelopen woensdag hebben de leden van de KBO Afd.
Zijtaart in grote getale afscheid genomen van hun voorzitter
dhr. Jan Nikkelen. Na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest,
waarvan 12 jaar als voorzitter, heeft hij aangegeven het
stokje over te willen dragen aan een jonger iemand. Voor
zijn vele verdiensten heeft KBO Brabant hem de Zilveren
Speld toegekend. Vele jaren heeft hij geparticipeerd in
diverse commissies. De heer Nikkelen heeft gedurende vele
jaren van zijn bestuursperiode een meer dan aanwijsbare
bijdrage geleverd aan voor de KBO relevante
ontwikkelingen. De heer Nikkelen heeft zich binnen het
KBO-cluster Veghel en de Kring De Leijgraaf altijd sterk
gemaakt voor de belangenbehartiging van senioren. Zijn
werk naast dat van voorzitter betroffen: belastinginvuller,
bestuur seniorenkoor, lid WMO-raad, ouderenadviseur,
Platform informele zorg, Platform ouderen en mensen met
een handicap, Werkgroep Blijvend Thuis, coördinator
Eetpunt, periodiek deelnemer aan het overleg met de
wethouder van Veghel namens cluster Veghel.
Als blijk van waardering voor al zijn inzet hebben de leden
van de KBO Afd. Zijtaart unaniem tijdens de
jaarvergadering besloten hem te benoemen tot Erelid van de
KBO Afd. Zijtaart, hij is hiermede het eerste Erelid in de
geschiedenis van de afdeling. Met een mooie bos bloemen
voor zijn echtgenote heeft zijn opvolger als voorzitter, Cor
van der Aa, als eerste officiële taak hem namens alle leden
tijdens de vergadering heel hartelijk bedankt en hem de
bijborende versierselen overhandigd. Aansluitend hebben
de aanwezige leden Dhr. Nikkelen gefeliciteerd met zijn
benoeming en bedankt voor zijn zeer betrokken en accurate
manier van besturen.

Poedelprijs:
Loterij:

Mientje Raaymakers
1.Tiny v.Zutphen
2.Henk v.d.Linden
3.Bert Vissers
Harry v.Zutphen
Harry Rooijakkers

95 pnt
99 pnt.
75 pnt.
68 pnt.
-/-12 pnt.

BILJARTEN
Regionaal Zijtaart - Lieshout 25 maart 2013
Cor v.Zutphen
69
Wim v.d.Sanden 51
Frans v.Leuken 32
Tonnie v.Uden 28
Rien v.Tiel
23
Jos Claassen
22
Tonn Verbruggen 20
Jan v.d.Oever
15

65
62
35
27
24
22
24
19

-

Antoon Korsten ob 68
Jozef v.Leuken
57
Bas v.d.Berg
44
Martien vdBiggelaar 28
Huub Spierings
25
Tiny Bevers
24
Gerrie Dekkers
19
Gerrit v.d.Broek
15

81
56
35
27
25
17
40
9

Regionaal Nijnsel - Zijtaart dinsdag 19 maart 2013
Martien v.Kessel 47
Rien der Kinderen 43
Rien v.Haren
27
Rien v.Eertwegh 24
Martien Versantvoort

Coppens
19
Noud v.d.Zanden 22
Piet v.d.Sande
22
Martien v.Nuland 17

46
37
16
15
23
19
18
44
28

30

Cor v.Zutphen
Frans v.Leuken
Jan Rijkers
Tonn Verbruggen
-

69
32
20
20
Cor

50
48
19
31

-

Chris v.Helvoirt
Jan v.Uden
Jan v.d.Oever

17
16
15

15
34
19

- Grard v.Eert
18
- Mies Gibbels
42
- Willy vdBerkmortel24
- Wim Kremers
28
- Chris v.Helvoirt 20
- Piet v.d.Hurk
39
- Jan v.Uden
19
- Jan Rijkers
17
- Jos Claassen
22
- Piet v.d.Tillaart 38
- Wim v.d.Sanden 54
- Jan v.d.Oever
18
- Jos Claassen
22

9
22
24
29
17
36
17
11
12
33
46
11
17

KBO Onderling 21 maart 2013
Frans v.Leuken
Grard v.Eert
Johan v.Zutphen
Johan v.Zutphen
Rien v.Tiel
Willy v.d.Berkmortel
Rien v.Tiel
Tonn Verbruggen
Willy Henst
Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
Cor v.Zutphen
Tonn Verbruggen

32
18
22
22
26
24
26
21
30
32
32
63
22

59
27
28
28
32
26
27
21
27
26
27
54
17
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BRIDGE ZBC’01 19 maart 2013
Lijn A
(1) Bert Kanters & Diny Kanters
(1) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
3
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(6) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
(6) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8
Cor Mollen & Marietje Mollen
9
Piet Thijssens & Riek Rijkers
10 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
(11) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
(11) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
13 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
14 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
Lijn B
1
Cor v.d. Berg & Ben v.d. Steen
2
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
3
Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
4
Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel
(5) Joke Petit & Maria Rijken
(5) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7
Anneke Jans & Maria Pepers
8
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
9
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
10 Hein de Wit & Jo de Wit
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
13 Toos Vissers & Fien Rooijakkers

61,81
61,81
60,07
55,90
53,82
51,04
51,04
48,61
47,57
45,14
41,67
41,67
41,32
38,54
61,50
59,00
58,00
57,50
56,67
56,67
51,50
46,50
46,00
45,83
43,33
38,33
32,92

CURSUS GEHEUGENTRAINING
IN ZIJTAART
Bij voldoende belangstelling start in de tweede week van
april in het Dorpshuis in Zijtaart een geheugentraining.
Geheugenproblemen zijn niet zelden van tijdelijke aard
door medische, sociale of psychische oorzaken. In de vier
lessen van twee uur vertelt docente Mieke Daniëls daar
meer over. Zij legt op een vlotte en voor iedereen
begrijpelijke manier uitleg over allerlei technieken
waardoor eventuele geheugenproblemen verminderen en
soms zelfs verdwijnen. In het lesmateriaal staan veel
oefeningen die de cursisten thuis kunnen doen.
Deelname aan de cursus kost € 20,50. Dat bedrag kan

tijdens de eerste les aan de docente betaald worden. De
lessen zijn op vrijdagochtend 12, 19 en 26 april en op
vrijdagmiddag 3 mei. Als er veel aanmeldingen komen, kan
een tweede groep gestart worden op de woensdagochtenden
in mei. Aanmelden kan nog tot en met 8 april bij het
ouderenwerk van Vivaan. Dat kan telefonisch op
werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer
(04130 367309 en via het e-mailadres
ouderenwerk@vivaan.nl.

Dagreis.
Op woensdag 1 mei is
weer de jaarlijkse
dagreis van de KVO.
We vertrekken rond
Afdeling Zijtaart.
8.00 uur naar Simpelveld.
Van daar gaan we met het miljoenenlijntje (oude
locomotief) een rit maken door het mooie Limburgse
landschap naar Valkenburg.
Na wat vrije tijd gebruiken we daar de lunch. (onder
voorbehoud)
Hierna rijden we naar Maastricht, waar we een bezoek
brengen aan het Gouvernementsgebouw, het Provinciehuis
van de provincie Limburg.
Na nog wat vrije tijd rijden we terug naar huis, onderweg
kunnen we nog genieten van een
heerlijk diner. Rond de klok van
21.00 uur zijn we weer terug in
Zijtaart.
De kosten voor deze reis zijn voor
KVO leden
€ 50,-- en voor niet-leden € 55,--.
Opgeven kan tot 22 april bij Fien
Coppens, tel. 355537 of per e-mail:
ben.fien@home.nl

Dus dames, vraag familie,
vriendin of kennis mee en ga met
onze K.V.O. gezellig een dagje
op reis.
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Opleiding EHBO
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…
In september willen we namelijk bij voldoende animo een
nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus
leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens
kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het
verbinden van een bloedende vinger tot en met het
reanimeren van een slachtoffer.
Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen
van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren
van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen,
de dorpszeskamp, de motorcross, enz enz.
De avonden zullen vanaf september worden verzorgd bij
Café-zaal Kleijngeld, waarbij de cursus om de week zal
worden gegeven op de maandagavond. Dit betekent dat het
examen medio maart zal plaatsvinden. De kosten van een
opleiding zullen € 150,00 bedragen, waarbij het
lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de pauze zijn
inbegrepen.
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 in september te zien op de cursus!
E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com
Peter Jonkers, tel.(0413) 34 38 78
Gerard Hooijmans, tel. (06) 230 308 80
EHBO Zijtaart

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paaswandeling
Ook al is het nog koud en viel er een
paar dagen geleden nog sneeuw, het
wordt toch Pasen in de natuur, alles
zal snel weer kleur te krijgen. Pasen
is het verhaal waarin alles opnieuw
begint. Al eeuwen vieren we met Pasen het begin van de
lente. De natuur ontwaakt en dat moet gevierd worden.
Op zaterdag 30 maart gaan we een Paaswandeling maken
in het bos en paaseieren zoeken. Zorg daarom dat je om
14.00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We vertrekken
van daaruit met de fiets naar de Bulten.

Paas aanbiedingen
29 en 30 maart
Kogelbiefstuk
4 van 125 gram voor € 8,50
Bourgondische Rib
500 gr voor € 7,45
Mini kalfsleverworst
2 voor € 1,75
Runderrookvlees
100 gram € 2,45
Gekookte Achterham
150 gram halen => 100 gram betalen
Eigengemaakte paté 100 gram € 0,99
Eigengemaakte filet american
100 gram € 1,49
Paastompoes 5 halen => 4 betalen

Zondag 14 april is er gelegenheid om
gebak, stokbrood en broodjes
na de communieviering op te halen.
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Kort verslag meet & greet Jong
Nederland Zijtaart
Maandag 18 maart was het
zover: de meet & greet in de
blokhut van Jong Nederland
Zijtaart. Koffie en thee
stonden klaar en er was een
korte presentatie
voorbereid. Vanaf 20.00 uur
was iedere belangstellende
uitgenodigd om naar ons
verhaal te komen luisteren.
Tijdens onze presentatie werden kort wat algemeenheden
rondom Jong Nederland uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan
de activiteiten die Jong Nederland organiseert, informatie
over onze vrijwilligers en wat het bestuur nou eigenlijk
precies doet. De aanwezige ouders waren van harte
uitgenodigd om vragen te stellen en opmerkingen te geven.
Dit heeft ertoe geleid dat wij als Jong Nederland ook de
meningen van de ouders over de gang van zaken hebben
gehoord. Wij zijn dan ook erg gelukkig dat de ouders zich
positief over Jong Nederland uitspreken, en de opbouwende
kritiek die door hen is gegeven, kunnen we goed toepassen.
Deze avond smaakt naar meer…
Dus zijn we van plan om ieder begin van een clubjaar een
meet & greet te organiseren, om zo het contact tussen Jong
Nederland, de kinderen en de ouders nog beter te maken!
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
www.jongnederlandzijtaart.nl |
info@jongnederlandzijtaart.nl
Facebook: Jong Nederland Zijtaart |Twitter: @JNZijtaart

Ook voor paasstukjes

Familie-Vrienden Voetbaltoernooi!
Een nieuwe opzet: 7 tegen 7.
Noteer het alvast in je agenda:

ZONDAG 2 JUNI 2013
Leeftijd: vanaf 16 jaar.
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SPORTAGENDA
VOW jeugd
VOW A1
VOW B1
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW E4M
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW F4
VOW MA1
VOW MC1
VOW MC2
VOW ME1

30 maart 2013
thuis RKVV Keldonk A1
14:30u
uit Blauw Geel'38/JUMBO B5 14:30u
uit Mariahout C1
13:00u
thuis Boekel Sport D2G
11:30u
thuis S.V. Brandevoort E2
9:30u
uit Sparta'25 E2
9:15u
thuis Nijnsel E3
9:30u
thuis Avanti'31 E4G
9:30u
thuis Rhode F4
10:30u
uit ASV'33 F2
9:15u
uit Blauw Geel'38/JUMBO F17 10:15u
thuis Schijndel/VITAM F9
10:30u
uit Nulandia MA1
14:30u
thuis HVCH Mc1
13:00u
thuis Berghem Sport MC1
9:30u
uit Margriet ME2
9:00u

3 april 2013
VOW MC1 uit

Boekel Sport MC1 (beker) 18:30u

VOW 1
Heeswijk 3
VOW 3
VOW 4
VOW VR1

ASV'33 1
VOW 2
Boekel Sport 7
Avanti'31 10
Ollandia VR1
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Afgelast
2-1
Afgelast
Afgelast
Uitgesteld naar 12 mei

Aan alle senior leden van TV Zijtaart,
Alle seniorenleden van TV Zijtaart zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan
het DAUWTRAPTOERNOOI
2013.
Dit zal plaatsvinden, en dat is geen
grap, op MAANDAG 1 APRIL
Zorg dat je er bent, en dat is
wederom geen grap, vanaf 07.00
UUR ’s MORGENS. Vanaf
ongeveer 08.00 uur kun je aanschuiven voor een
HEERLIJK ONTBIJT. Schrijf je vanaf vandaag in via het
formulier op het PRIKBORD
Tot dan.
Kleine toernooien commissie TV Zijtaart

Het programma voor het weekend van het
Paasweekend, 30 maart Paaszaterdag en maandag
1 april(geen grap) 2e Paasdag is als volgt

Aan alle leden van TV Zijtaart

VOW Veteranen
30-03-2013
16:30u Volkel VOW
30-03-2013
17:00u VOW 3 Vorstenbossche Boys 4
VOW SENIOREN 01-04-2013
14:30u VOW 1
Vorstenbossche Boys 1
11:30u VOW H2
UDI'19/Beter Bed 6
12:00u Blauw Geel'38/JUMBO 16 VOW H3
19:00u VOW H4
Heeswijk 7
10:00u Erp VR1
VOW VR1

Ook dit jaar brengt de paashaas
weer een bezoek aan onze club!!!
Dit zal zijn op 1 april, 2e paasdag
vanaf 11.00 uur.
Alle jeugdleden, maar ook de
kinderen en/of kleinkinderen van
de senioren leden zijn welkom.
Schrijf je in via het formulier op het prikbord en vermeldt
met hoeveel personen je komt.
Tot dan.
Kleine toernooien commissie TV Zijtaart

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 23 maart 2013
VOW A1
Rhode A2
VOW B1
Rhode B3
VOW C1
Ollandia C1G
VOW D1
Sparta'25 D2
VOW E1
vrij
VOW E2
ELI E1G
VOW E3
VOW E4M
VOW E4M
VOW E3
VOW F1
Gemert F4
VOW F2
Boskant F1
VOW F3
Gemert F11
VOW F4
Erp F8
VOW MA1
OSS'20 MA1
VOW MC1
Udi'19 Mc1
VOW MC2
vrij
VOW ME1
OSS'20 ME1
VOW Veteranen23 maart 2013
VOW vet
SCMH
2-1
VOW Senioren 24 maart 2013

2-2
1-4
1-2
1-5
1-2
-afg
afgafg-afg
1-2
afg0-8
2-1
0-10
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Voorjaarsconcert fanfare Sint Cecilia
Zijtaart zaterdag 6 april
Op zaterdag 6 april 2013 is het jaarlijkse Voorjaarsconcert
van fanfare St. Cecilia in dorpshuis Het Klooster, aanvang
19.30 uur. De entree is gratis.
Het concert wordt door het fanfareorkest en de
slagwerkgroep ingevuld. Daarnaast worden maar liefst 12
jubilarissen gehuldigd. Het programma gaat van start met
de slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens. Zij
brengen de volgende nummers:
x The Youngsters - Kees Nijsse
x Atlantis Saga - Etienne Houben
x For winds of heaven - Leon Camp
Daarna is de beurt aan het fanfareorkest onder leiding van
Albert-John Vervorst.
De volgende nummers staan op het programma:
x Black Granite III - James L. Hosay, arr. Peter
Wood
x The Rock - arr. Arnold Zwijgers
x The Cossack - W. Rimmer
x Lord Tullamore - Carl Witrock
De jubilarissen die in het zonnetje worden gezet:
Marlotte Habraken en Ilse van Nunen 12,5 jaar lid
Marieke van Asseldonk, Ralf van der Heijden en Tiny van
Zutphen
25 jaar lid
Theo van Eert en Anja Heerkens
40 jaar lid
Wim Reijbroek en Antoon Vissers
50 jaar erelid
Zwedak Rekreatiebouw: Jan en Diny Blommers, Jumbo
Supermarkten: de heer Van Eerd en Auto Centrum Zijtaart:
Mari en Phil van der Heijden
25 jaar Honorair lid
We nodigen u van harte uit voor dit Voorjaarsconcert.
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SUPERHELDEN GEZOCHT!!
Afgelopen zondag was de inschrijfochtend van de JAZ
dagen en dit heeft ons tot nu toe 83 deelnemers opgeleverd
die graag een Superheld willen worden. Natuurlijk zijn we
daar al heel blij mee, maar dat mogen er natuurlijk nog veel
meer worden!! Voor degenen die niet aanwezig konden zijn
of het vergeten zijn, schrijven we dit berichtje.
Wil je meedoen met de JAZ dagen en een echte Superheld
worden, geef je dan uiterlijk tot 7 april op bij Petra van
Gorkum, Keslaerstraat 59.
Hopelijk zien we nog vele inschrijfformulieren tegemoet en
natuurlijk zijn ook de vrijwilligerslijsten van harte welkom.
Verder zoeken we nog vrijwilligers voor verkeersregelaar
om de kinderen veilig te laten oversteken. Hiervoor moet
wel een cursus avond gevolgd worden, bij voldoende
belangstelling kan dit in Zijtaart. Alvast bedankt.
Groeten van het JAZ team

Bevalling ziekenhuis Uden?
Geboorteaangiftegemeente Uden
Op 30 maart 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven van
Veghel naar Uden. Vanaf dat moment kunnen ook de eerste
geboorten in het kersverse ziekenhuis zich aandienen. Alle
baby’s die ter wereld komen in het ziekenhuis in Uden
moeten worden aangegeven bij de gemeente Uden.
Geboorteaangifte in Uden
Het aangeven van geboorte moet plaatsvinden uiterlijk 3
dagen na de dag van de geboorte. Valt
de tweede of derde dag in het
weekend of op een feestdag, dan
wordt de termijn verlengd tot en met
de eerst volgende werkdag. Aangeven
moet in de plaats waar de baby
geboren is. Oók als dat een andere
gemeente betreft dan de woonplaats.
Uitsluitend op afspraak
Om aangifte te doen moet een
afspraak worden gemaakt. Dit kan nu
nog uitsluitend telefonisch via tel: 14
0413. Per 1 september 2013 is het
tevens mogelijk om digitaal een
afspraak in te plannen via
www.uden.nl
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Gewijzigde openingstijden rondom
Goede Vrijdag en Pasen
Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) zijn het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat open en gelden de
reguliere openingstijden.
Op maandag 1 april zijn het stadhuis, de gemeentewerf en
de milieustraat gesloten.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63.
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Melden van vorstschade
De vorst heeft ook deze winter hier en daar schade
aangericht aan straten en wegen in Veghel. Met het oog op
de veiligheid streeft de gemeente ernaar om de ergste gaten
zo snel mogelijk op te sporen en te dichten.
Ziet u kuilen, gaten, verzakkingen of afgebrokkeld asfalt?
Meld de schade dan. Dat kan via het meldingsformulier
openbare ruimte op de gemeentelijke website, via
telefoonnummer 14 0413 of via de app ‘BuitenBeter’ op uw
smartphone.

Provincie houdt informatieavond over
reconstructie N622 en de aansluiting
Jazz in de Gouden Leeuw met
A50 in Veghel
IxieDixie
De Provincie Noord-Brabant houdt op maandag 8 april
2013 vanaf 19.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis in
Veghel een informatieavond over de reconstructie van de
N622 en de aansluiting N622/A50 in Veghel. De provincie
werkt hierin samen met Rijkswaterstaat en de gemeente
Veghel. Door een capaciteitsuitbreiding in de vorm van
extra rijstroken op de kruispunten en een aanpassing van
de verkeersregelinstallaties moet de verkeersveiligheid en
de verkeersafwikkeling vergroot worden. Het werk start dit
najaar.

Medewerkers van de provincie Noord-Brabant geven
tijdens deze avond een toelichting op het definitief ontwerp
van de reconstructie. Ook worden de fasering van de
uitvoering en de omleidingsroutes gedurende de
werkzaamheden besproken.
Het programma
19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur: Opening door wethouder Van Burgsteden
(Gemeente Veghel)
19.35 uur: Toelichting op het proces (Provincie NoordBrabant)
19.45 uur: Toelichting op het definitieve ontwerp en
fasering (Provincie NoordBrabant)
20.30 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen
21.30 uur: Informeel samenzijn met een drankje tot 22.00
uur
Aanmelden en meer informatie
Wij stellen het op prijs als u ons laat weten of u bij de
informatieavond aanwezig bent. Dat kan door te bellen met
Saida Gzouli, telefoonnummer (06) 556 866 60 of te mailen
naar sgzouli@brabant.nl.
Heeft u nog vragen over de informatieavond? Neem dan
contact op met de Wendy van Bussel, projectleider van de
Provincie Noord-Brabant, telefoonnummer (06) 277 450 40
of per email op WvBussel@brabant.nl.

VEGHEL- Stichting Jazz Veghel verzorgt traditiegetrouw
elke vierde donderdag van de maand een jazzavond bij De
Gouden Leeuw aan de Molenstraat in Veghel. Op
donderdag 28 maart kan men daar kijken en luisteren naar
een optreden van IxieDixie Jazzband. Aanvang 20.30 uur
en de toegang is gratis. Vooraf kan men bij bruin café en
brasserie De Gouden Leeuw een driegangen Golden
DiskJazzmenu gebruiken voor 20 euro. Reserveren 0413
363 044. Kijk voor meer informatie op
www.stichtingjazzveghel.nl
De IxieDixie Jazz Band is opgericht in 1980. Het was
uitdrukkelijk de bedoeling om niet 'zomaar' een band te
vormen, maar echt een topper in het Eindhovensete worden.
En dat is gelukt. Puike muzikanten, gedreven als team,
goede arrangementen. Ingrediënten die de IxieDixie vanaf
het begin tot een prima orkest maken. Steeds vernieuwend
en dat hebben ze al die jaren volgehouden. Met vrijwel
geen wijzigingen in de bezetting.Zo is er in de loop der
jaren een repertoire gegroeid dat een mix is van spontane
dixieland, swing, mainstream en blues. zijn enthousiast
voor hun muziek en willen dat ook op het publiek
overdragen. Optredens kenmerken zich dan ook door een
ongedwongen sfeer waarbij publiek en muzikanten dicht tot
elkaar komen.Vandaag de dag staat er een orkest dat zijn
sporen verdiend heeft. Vele optredens in binnen- en
buitenland zijn het resultaat.
IxieDixie bestaat uit:
Trompet/ leider:
Henk van MilKlarinet en
saxen:
Jaap van ArkelTrombone:
Carolus SwinkelsBanjo, gitaar en contrabas:
Rob van de GriftContrabas en saxen:
Piet
EngelPiano:
Hans van de
BergDrums en zang
Frank de Louw
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