Gezelschapsspellenavond: 7 februari vanaf 19.00 uur
Nog even voor Sotchi naar de gezellige spellenavond in “Het Klooster”! Dat kan
komende vrijdagavond. Kom met je vrienden en/of familie naar de “huiskamer van
Zijtaart”. Wij, van “Zes!” staan klaar om jullie allemaal een mooie (en soms
leerzame) avond te bereiden. Met moderne spellen, maar ook met klassiekers
brengen wij een avond vol afwisseling en spanning. Doen! Entree € 3,00, dit is
inclusief een drankje).
De deuren gaan om 19.00 open, maar ook later is iedereen welkom onder het motto:
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”.

Zijtaarts Keezentoernooi op vrijdag 11 april.
Teams van 2 personen kunnen zich op 7 feb. al inschrijven. (Per persoon kan ook,
de wedstrijdleiding deelt u in een team in.) Want ook nu geldt: vol is vol.
Inschrijfgeld per team is € 5,00.
Voorbereiding.
Ook nu weer wordt de gelegenheid geboden om zich goed voor te bereiden op het
komende Keezen toernooi. Op de spellenavond zijn er steeds enthousiaste spelers
met het Keezenspel bezig. Immers: een goed voorbereid mens telt voor twee! Geluk
speelt een grote rol bij Keezen, maar evengoed plaatsing van de pionnen en de
gezamenlijke strategie voor het eindspel. Door samenwerking komt uiteindelijk de
winst tot stand.
“Zes!” van EGZ

KERKBERICHTEN
Zondag: 9 februari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Jrgt. Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden, zoon Hans en dochter Marion;
Overl.oud. Verhoeven- Wijdeven; Mnd.ged. Jan Timmers; Overl.oud. Frans en Martha
Reijbroek- van Montfort en dochter Riny (nms.Tante Miet van den Broek- Reijbroek).
Gedoopt:
Janne: dochter van Sander Klomp en Sandra van Zutphen
Anna: dochter van René van Zutphen en Nicole Verkuijlen
Pien: dochter van Patrick en Marian van Asseldonk- v.d. Burgt.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
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)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(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
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES

MENSEN IN NOOD

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

Mensen in Nood, mede ontstaan uit Oostpriesterhulp en
Vluchtelingenwerk (1961).
Aan de Katholieke Vrouwen Organisaties werd gevraagd
hun medewerking te verlenen en verzamelen en maken van
kleding.
Sinds 1962 wordt in Zijtaart en de andere kerkdorpen door
Mensen in Nood kleding opgehaald dat geheel ten goede
komt aan de goede doelen.
De gemeente heeft nu aan een andere organisatie de
vergunning verleend, waarvoor zij zelf een bedrag per kilo
ontvangen. Hierdoor is Mensen in Nood buiten spel gezet.
En de goede doelen? Is dat de gemeente?
Dus de halfjaarlijkse Sams kledingactie, waarvoor u op 5
adressen in Zijtaart uw kleding kon brengen, is voorlopig
niet meer.
Nu hebben we met mevr. T. van Kasteren besloten dat bij
haar en bij ons steeds kleding gebracht kan worden .
Hierbij namens Mensen in Nood, hartelijk dank aan de
mensen waar elk half jaar de kleding gebracht kon worden
en die dit van hun ouders over hebben genomen.
Dit waren de: Fam Egelmeers Jekschotstraat, voorheen
Frida van Dooren (vanaf 1962);
Fam. Van der Heijden Past.Clercxstraat 10, voorheen Truus
van der Heijden;
Mien Dortmans vanaf 1962 tot 2011;
Fam. Adriaans Jekschotstraat sinds 2011;
Bij T. van Kasteren, voorheen Nel van Eert 1962
En bij fam. van Boxmeer sinds 1962,
Bij de twee laatste kunt u kleding blijven brengen.

Te Koop gevraagd:
Autostoeltje + buggy in zeer goede staat, 0413342171
Wie o Wie
Er staat bij ons al geruime tijd en fiets. Model
transporter, zwart met bruin zadel en handvaten.
Mist iemand deze fiets?? 0413-36 61 78.

Bisschop Hurkmans bezoekt
de negen gemeenschappen van de
Franciscusparochie
Met diverse bezoeken aan scholen, bedrijven en
verzorgingshuizen wil de bisschop in contact komen met
mensen op de werkvloer en praten over allerlei
onderwerpen die ons bezig houden. Regelmatig gaat hij bij
een gezin ‘s avonds brood eten, om zo met iedereen een
gesprek te kunnen voeren.
Op dinsdag 11 februari a.s. zal bisschop Hurkmans een
bezoek brengen aan de gemeenschappen van Zijtaart en
Mariaheide. Om deze dag een mooie afsluiting te geven is
er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van
Mariaheide. Iedereen is welkom om aan deze viering deel
te nemen.
De Pastorale Kerngroep.

Voor de bezoekjes, de goede zorgen,
het medeleven bij het afscheid van
ons moeder, schoonmoeder en oma:
Martha Reijbroek– van Montfort
willen wij iedereen hartelijk danken.
Fam. Reijbroek
Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

Joh.v.Boxmeer
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KAARTEN:

BYTZ organiseert:

‘Jongens tegen de meisjes’
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

vrijdag 14 febr.
20.00 – 23.00u
Dorpshuis
€ 2,00

Vrijdag 14 februari is het zo ver. BYTZ organiseert:
‘Jongens tegen de meisjes’. Dat willen jij en je vrienden
natuurlijk niet missen! Begrijpelijk, want dit wordt een
avond vol plezier. Ook buitendorpse vrienden en
vriendinnen zijn natuurlijk van harte welkom om de
jongens of de meisjes deze avond te komen versterken.
Deze avond zullen we starten met het spel waarna we de
avond afsluiten in onze eigen ruimte. Hopelijk tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Beste mensen,
Op 16 februari 2014 van 15.00 uur tot
17.00 uur houdt Carnavalsgroep
Boelsjit een open dag!
Er is gratis koffie en thee met cake!
U bent allen van harte welkom bij Van
Moorsel in de Erpsesteeg in Zijtaart!

KBO
KBO AGENDA
maandag 10 februari 13.30 uur Kaarten
dinsdag 11 februari 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 11 februari 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 11 februari 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 11 februari 14.00 uur Line dansen
woensdag 12 februari 13.30 uur Kaarten
donderdag 13 februari 09.00 uur Wandelen
donderdag 13 februari 12.00 uur Eetpunt
donderdag 13 februari 13.00 uur Competitie biljarten
vrijdag 14 februari 13.30 uur Bridgen

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 29 jan. 2013:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
154 pnt.
Rikken:
1. Wim v.Hoof
60 pnt.
2. Bert Vissers
44 pnt.
3. Pieta v.d.Hurk
44 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
- 58 pnt.
Loterij:
Marie Habraken
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 3 febr. 2013:
Jokeren:
1 Mientje Raaijmakers 52 pnt.
2 Riek v.Sleuwen
45 pnt.
Rikken:
1. Karel Bekkers
98 pnt.
2. Jan v.d.Oever
86 pnt.
3. Grard Pepers
76 pnt.
4. Pieta v.d.Hurk
59 pnt.
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
69 pnt.
Loterij:
Bert Vissers
Biljarten KBO onderling 30 jan 2014
Cor v.Zutphen
62 110 - Gerard Oppers
Willy Henst
30 37 - Cor v.Zutphen
Jos Claassen
21 27 - Cor Coppens
Rien v.Tiel
28 31 - Jan Rijkers
Johan v.Zutphen 20 23 - Chris v.Helvoirt
Frans v.Leuken
39 46 - Wim v.d.Sanden
Jan de Wit
29 25 - Piet v.d.Hurk
Willy vdBerkmortel 25 26 - Grard v.Eert
Frans v.Leuken
39 41 - Martien v.Zutphen
Tonnie v.Uden
32 27 - Wim Kremers
Jan v.Uden
18 13 - Jan v.d.Oever
Tonn Verbruggen 22 16 - Grard v.Eert

13
62
21
17
19
52
37
18
15
26
18
18

8
62
18
20
22
30
32
13
9
17
13
12

KBO Regionaal 3 febr 2014 Zijtaart – Breugel A
Cor v.Zutphen
66 61 - Theo v.Eck
41
Wim v.d.Sanden 51 54 - Johan Meulendijks 32
Frans v.Leuken
36 45 - Ben Swinkels
29
Jan de Wit
25 22 - Carel de Beer
29
Cor Coppens
19 23 - Jan v.d.Avoort
23
Jan Rijkers
17 18 - Harrie Sanders
20
Jan v.d.Oever
16 15 - Jan v.Eck
20
Martien v.Zutphen 15 9
- Jan de Beer
16

58
31
13
30
21
7
16
11

Zijtaartse Bridge club ZBC 28 jan 2014-02-04
Lijn A
1
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
3
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
4
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
5
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6
Petra v.d. Hurk & Ria Veldhuis
7
Bert Kanters & Diny Kanters
8
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
9
Cor Mollen & Marietje Mollen
(10) Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
(10) Ad Koevoets & Jacqueline Brus
12
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
13
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

57,00
56,67
54,58
52,50
52,00
50,83
50,00
49,50
47,50
46,67
46,67
44,50
41,00
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Lijn B
1
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
62,15
2
Ben v.d. Steen & Trudy Smulders
58,33
3
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 55,56
4
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
54,86
5
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
53,13
6
Anneke Jans & Maria Pepers
51,74
7
Hein de Wit & Jo de Wit
51,39
8
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
49,31
9
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
48,26
10
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
45,14
(11) Mieke Toebast & Toos Vissers
44,79
(11) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
44,79
13
Joke Petit & Maria Rijken
41,67
14
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
38,89

om 18.45 uur. In het weekend kunnen de partijen,
afhankelijk van de deelname, al eerder beginnen.

KBO Onderling 31 jan 2014
Lijn A
1
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
3
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
4
Piet Thijssens & Riek Rijkers
5
Cees v. Hout & Riet v. Hout
6
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(7) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(7) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
9
Bert Kanters & Diny Kanters
10
Jan Rijkers & Ria Swinkels
11
Cor Mollen & Marietje Mollen
12
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
13
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
14
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
15
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
16
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Lijn B
1
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2
Frans Burg & Ton Sleenhof
3
Wim v. Os & Anny v.d. Hurk
4
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
5
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
6
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
7
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
9
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
10
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
11
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
12
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
13
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

Wie mee wil doen kan zich t/m donderdag 27 februari a.s.
opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld, Past Clerxstraat 55 in
Zijtaart of via de mail (m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl).
Ook voor nadere inlichtingen kan men op dit mailadres
terecht of bij Martien Verbruggen, tel. 06-54378832.

61,61
59,52
58,33
58,04
56,25
53,87
53,27
53,27
50,30
47,92
45,24
44,94
42,56
41,96
39,88
33,04
59,00
55,83
54,17
53,33
53,00
50,50
50,42
49,50
49,17
48,33
47,50
40,50
38,75

DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Vanaf woensdag 19 maart tot en met woensdag 26 maart
a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse
driebandentoernooi in zaal Kleijngeld. De mogelijkheid tot
deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16
jaar uit de gemeente Veghel. De partijen beginnen dagelijks

Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi,
maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt
gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18
caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets.
Verder wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem en
na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus
minimaal 2 keer spelen.
Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek
afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom
rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving
worden voldaan.

B.V. Poedelpret

Zijtaartse Toneelvereniging speelt ''Tussen
Kunst en Vliegwerk''
Alweer enkele jaren wordt de Zijtaartse
Toneelvereniging geregisseerd door de jonge regisseur
Daniel Kiggen uit Eindhoven. Daniel heeft
verschillende filmscripts geschreven en geregisseerd ,
is erg gemotiveerd, enthousiast en leergierig. Het
afgelopen jaar heeft hij dan ook de stoute schoenen
aangetrokken en een eigen toneelstuk geschreven
speciaal voor de Zijtaartse Toneelvereniging. Bij het
schrijven van het stuk is hij geïnspireerd door de
karakters en de persoonlijke talenten van de leden van
de vereniging.
Sinds september zijn de spelers van de vereniging druk
bezig met de repetities voor dit toneelstuk met de
naam "Tussen Kunst en Liegwerk". De reacties uit
de spelersgroep liegen er niet om: "Omdat de regisseur
het stuk zelf heeft geschreven, kan hij en probeert hij
ook echt alles uit een speler te halen wat er in zit en dit
lukt hem ook nog!" En: "Het is een van de mooiste en
leukste stukken die we ooit hebben gespeeld en is zeer
geschikt voor een breed publiek." Of: "Ik heb nog
nooit zo veel gelachen tijdens de repetities!" Zomaar
wat reacties uit de enthousiaste groep.
De spelers mogen nog een paar maanden repeteren
want de uitvoeringen zijn op 22 en 23 maart a.s. in het
Dorpshuis in Zijtaart. De Zijtaartse Toneelvereniging
verwelkomt u graag op een van deze avonden waar u
ongetwijfeld zult genieten van een nieuw, origineel,
verfrissend, niet eerder vertoond toneelstuk vol humor,
spanning, twists, liefde en ontroering.
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SPORTAGENDA
VOW jeud 8 febr 2014
VOW B1
thuis Someren B2
VOW B2
vrij ???
VOW C1
uit
WEC C1
VOW D1
thuis Mierlo Hout D3
VOW E1
thuis Gemert E4
VOW E2
thuis ASV'33 E3G
VOW E3
uit
Bavos E3
VOW F1
thuis Mariahout F1G
VOW F2
uit
Sparta'25 F4G
VOW F3
uit
RKVV Keldonk F2
VOW MB1 uit
UDI'19/Beter Bed MB1
VOW MC1 thuis MULO MC1
VOW MD1 uit
Rhode MD1
VOW ME1 uit
DAW ME1
VOW Senioren
8 febr 2014
VOW Vet
thuis Avanti '31
VOW Senioren 9 febr 2014
VOW H1
Uit NLC'03 1
VOW H2
Uit RKVV Keldonk 2
VOW H3
Uit Avanti'31 10
VOWH 4
thuis Erp 10
VOW VR1 thuis SVEB VR1
VOW VR2 thuis Elsendorp VR1

14:30u
13:00u
11:30u
9:30u
9:30u
11:00u
10:30u
10:30u
10:30u
14:45u
13:00u
10:15u
10:15u

15:00u
14:30u
11:30u
10.00u
11.30u
11.30u
10.oou

SPORTUITSLAGEN
Senioren 30 jan 2014
ERP VR2
VOW VR2
Senioren 1 febr. 2014
Mierlo Hout
VOW Veteranen
Senioren 2 febr. 2014
Avanti '31 1
VOW H1
Avanti '31 2
VOW H2
VOW H3
WHV 3
Avesteijn 8
VOW H4
RESIA VR1
VOW VR1
Boerdonk VR1
VOW VR2

4-2
7-1
1-1
15 - 0
3-0
0–0

Vow Jeugd 1 febr 2014
VOW B1
Schijndel/DE WIT B2
VOW B2
DVG B2
VOW C1
Erp C3
VOW D1
Gemert D4
VOW E1
Mierlo Hout E5
VOW E2
DVG E5G
VOW E3
SCMH E1
VOW F1
Boekel Sport F1
VOW F2
Erp F3
VOW F3
Gemert F14
VOW MB1 Someren MB1
VOW MC1 Vorstenbossche Boys MC1
VOW MD1 OSS'20 MD1
VOW ME1 Vorstenbossche Boys ME1

-afgelast
-afgelast
3-0
1-0
5-6
12-1
2-5
1-8
4-2
8-4
3-0
-afgelast
8-0
2-1

2 -1
3-4

Fanfare besteedt gelden van het
Coöperatiefonds van de Rabobank UdenVeghel
Door de ledenraad van de Rabobank Uden-Veghel
waren drie Zijtaartse projecten genomineerd voor een
bijdrage uit het Coöperatiefonds 2013. Alle leden van
de Rabobank hebben de gelegenheid gehad om hun
stem uit te brengen. Tijdens de ledenvergadering op
donderdag 28 november kreeg de fanfare een cheque
van € 4.530,00. Door deze financiële bijdrage heeft de
fanfare 2 nieuwe bugels, 3 nieuwe trommen incl.
standaard en klein slagwerk aan kunnen kopen. De
fanfare is erg blij met deze aanvulling op het
instrumentarium.
Rabobank Uden-Veghel en haar leden: hartelijk dank
hiervoor
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Inwoners van Zijtaart
Altijd al eens willen
weten of

TENNIS
een sport voor U is?

Tennisvereniging Zijtaart brengt U de
mogelijkheid dit eens uit te proberen.
Op woensdag 19 februari 2014 is er van 18.00 uur
tot 20.00 uur de gelegenheid om een tennis-racket
(reeds aanwezig) in de hand te nemen.
Een lid van onze vereniging zal U dan proberen de
basisbegrippen uit te leggen.
Zo kunt U kennismaken met de tennissport.
Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met
het Secretariaat, info@tvzijtaart.nl
of tel. nr. 0413-353742.
Tot dan en vergeet niet Uw sportieve kledij
(sportschoenen).
TV Zijtaart, Corsica 17,
5465 PS Zijtaart

Omaggio
Music from The Incredibles
Arnhem

pagina 6 - 12
Marco Pütz
Michael Giacchino
A.E. Kelly

De slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens zal de werken
laten horen en zien, die tijdens het NK op 8 februari a.s.
worden gespeeld.
Samen met het fanfareorkest wordt het nummer Intrada van
F. Buis gespeeld. Dit nummer is het inspeelwerk van de
slagwerkgroep bij het NK en wordt speciaal voor dit
concert samen met het fanfareorkest uitgevoerd.
Daarnaast worden de volgende nummers door de
slagwerkgroep gebracht:
The Four Winds of Heaven
L. Camp
Stick Bits
L. Camp
The Atlantis Saga
E. Houben
Blaaskapel De Boemelaars presenteert haar nieuwe pakken,
waarmee het startsein wordt gegeven voor hun
jubileumjaar. Zij bestaan dit jaar maar liefst 50 jaar! Op
zaterdag 10 mei is het jubileumfeest.
Het totale programma duurt ± 2 uur. Na afloop is er
gelegenheid om nog gezellig na te praten.
Plaats: Dorpshuis Het Klooster
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur
Entree gratis

LR. Sint Gregorius – Loes van Asseldonk
behaalt winst in de Mortel

!

Jubilarissenconcert en start jubileumjaar 50 jaar
blaaskapel De Boemelaars
Fanfare Sint Cecilia presenteert op zaterdag 15 februari
2014 in Dorpshuis Het Klooster een concert
voor de jubilarissen met medewerking van
het fanfareorkest, de slagwerkgroep en
blaaskapel De Boemelaars.
Tijdens het concert wordt een 6-tal
jubilarissen gehuldigd en worden de nieuwe
pakken van De Boemelaars gepresenteerd.
Er worden 5 dames gehuldigd voor hun 12,5
jaar lidmaatschap: Milou v Asseldonk,
Nicole van Eijndhoven, Emmy Jonkers,
Sanne van Nunen en Colinda vd Rijt. Albert
van Grootel wordt gehuldigd voor zijn 25jarig lidmaatschap. Albert woont al een
aantal jaren in Zijtaart. Vanaf vorig jaar is
hij lid van St. Cecilia, daarvoor was hij lid
van de Harmonie in Bergeijk.
Het fanfareorkest o.l.v. Albert-John Vervorst
brengt 3 werken:

Voor Loes van Asseldonk begon het weekend goed.
Zij won afgelopen vrijdagavond samen met haar paard
Fitzroy de klasse B met 194 punten. Fitzroy liet zich
ondanks wat spanning goed zien. Ook Lobke van
Popering deed goede zaken in de Mortel. Zij behaalde
in dezelfde klasse een 4de plaats met haar paard Evy
met 187 punten. Een mooi resultaat voor hun eerste
wedstrijd samen!
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voor ieder dorp. Want DDB staat nog steeds voor Uw dorp
Ons Belang!
Waar we trots op moeten zijn is:
De verbouwing van het klooster naar een
multifunctioneel gemeenschapshuis is wat
de afgelopen 4-5 jaar is gebeurd, school,
kinderopvang, bibliotheek zijn gerealiseerd
in het klooster en in gebruik genomen tot
veel genoegen en plezier van veel Zijtaartse
bewoners een terechte parel in het dorp.
Maar ook daarbuiten wordt bewonderend
gekeken naar deze metamorfose. Veel
verenigingen hebben hier nu hun nieuwe
stek gevonden met dank aan de vele
vrijwilligers welke dag in dag uit zorgen
voor een hartelijk welkom.
De Edith Stein school en de Korenmolen
zijn gesloopt en hebben ruimte gemaakt
voor nieuwe woningen welke mede het
aanzien van de kern verfraaien. Wachten is
nu op het moment dat ook het pleintje
gerealiseerd gaat worden, maar ook dat er
nog meer gebouwd wordt want er zijn nog kavels
voorhanden voor zowel CPO als PO (zelfbouw). Ook is
Dit is Captain Sinai J. Bordeleau van het 501st PIR op 17
inmiddels na enige vertraging gestart met de bouw van het
september 1944, staande voor een boerderij. Op het
nieuwe seniorencomplex.
bijschrift staat dat het in Eerde moet zijn geweest. Ik heb
het al aan Piet Vissers uit Eerde gevraagd, maar hij herkent Waar discussie over was:
Ook zijn er de afgelopen vier jaar de nodige bezuinigingen
dit niet als een boerderij in Eerde. Wie weet waar deze
geweest, verenigingen welke de broekriem hebben moeten
boerderij staat dan wel stond? Wellicht ergens langs de
Corridor of in de buurt daarvan? Aan het tafereel te zien is aanhalen omdat er minder subsidie werd verstrekt,
verenigingen welke minder inkomsten kregen doordat de
er hevig gevochten rondom deze boerderij. Misschien
richting Veghel, Schijndel of Koevering? Help me s.v.p. op oud papiervergoeding op de schop ging en de dorpsraad
www.oudzijtaart.nl of mail/bel me even. Misschien kan het welke hierin ook niet werd ontzien, ook zij kregen minder
subsidie.
typische bovenlicht boven de voordeur of de vorm van de
Waar discussie over is:
stalramen en de betonnen omlijsting daarvan een
Een weg, de Noordoost Corridor, welke er zou moeten
aanwijzing zijn.
komen en met name de laatste maanden tot veel discussie,
Marc van den Berkmortel
onrust en emotie leidde. Maar laten we als DDB hier helder
r.peelen@hetnet.nl tel.:077-3981417
over zijn, de weg komt er wat ons betreft niet als de
verkeerskundige noodzaak niet klip en klaar is aangetoond.
En mocht de verkeerskundige noodzaak aangetoond
worden dan zal DDB met u, met belanghebbenden, met de
dorpsraad spreken over het vervolg en hoe we de
Beste inwoners van Zijtaart,
leefbaarheid in Zijtaart kunnen blijven waarborgen. Want
Steeds meer bereiken ons berichten dat hetgeen wat gezegd
Uw Dorp Ons Belang, daar staan we als DDB al 20 jaar
wordt in Zijtaart en geschreven wordt in Zijtaarts Belang
voor! Als DDB zijn we voornemens om alle
over DDB niet de weergave is zoals die werkelijk is. Wij
belanghebbenden en belangstellenden op korte termijn uit
schrijven dit stuk omdat wij het geluid van DDB, in Zijtaart
te nodigen voor een uitleg over hoe de hazen werkelijk
onder de aandacht wil brengen en duidelijkheid wil
gelopen hebben en proberen duidelijkheid te verschaffen
verschaffen hoe de vork werkelijk in de steel zit. Wordt dit
hoe de vork werkelijk in de steel zit. Wij hopen op deze
dan een verlengd Sinterklaasverhaal waarin van alles wordt
wijze onze kant van het verhaal duidelijk te kunnen/mogen
beloofd, NEEN! Wordt dit een afkraakverhaal waar alleen
maken aan onze inwoners, na alles wat er over ons gezegd
maar hel en verdoemenis wordt verkondigd en met modder
en geschreven is.
wordt gesmeten, NEEN! Maar wel een stuk waarin op basis
Wij hopen dat de inwoners van Zijtaart ons die kans willen
van feiten diverse zaken worden benoemd en een doorkijk
geven, want Uw dorp is Ons Belang!
wordt gegeven waar DDB zijn schouders onder wil
Jan van Burgsteden, lijsttrekker
(blijven) zetten ook de komende 4 jaar zoals we al 20 jaar
Marja van der Heijden, 7e op de kieslijst
voor u hebben gedaan! Zeker ook gezien de toekomst met
Jacqueline van Krieken, 16e op de kieslijst
een mogelijke herindeling met Sint Oedenrode en Schijndel
Aard van Hoof, 22e op de kieslijst
is een betrouwbare lokale partij belangrijk, die staat voor
Pieter van Dijk, 29e op de kieslijst
vitale dorpen met diversiteit maar met een eigen identiteit
Cor van der Aa, 33e op de kieslijst

Onbekende boerderij
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Thema- en verwendag: ALLEEN
Iemand die alleen door het leven gaat, is zo vrij als een
vogel, zo wordt gedacht, maar is soms ook wel vogelvrij.
Onder deze titel, ‘ALLEEN – zo vrij als een vogel én
vogelvrij’ wordt dan ook een speciale dag georganiseerd
voor deze mensen.
Iemand die alleen is heeft alleen zichzelf om voor te
zorgen. Verwend worden door een ander is er soms niet
(meer) bij. Daar willen we graag iets aan doen.
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voelt zich vaak gespannen en somber. Ze is prikkelbaar en
slaapt slecht.
Tijdens het intake gesprek komt naar voren dat ze zich niet
meer prettig voelt in haar relatie. Ze vindt dat ze altijd voor
haar man moet zorgen en geen ruimte heeft voor zichzelf.
Haar partner zoekt niet veel contact met haar. Hij zit de
gehele avond voor zijn computer, zegt Sylvia. Als ze er
over probeert te praten eindigt dit vaak in ruzie en vindt hij
dat ze zeurt. Sylvia twijfelt of ze nog wel bij haar partner
wil blijven.
In ons gesprek wordt duidelijk dat Sylvia vanuit thuis niet
goed geleerd heeft om te vertellen wat ze vindt, denkt en
voelt. Ze vindt het ook moeilijk om op een goede manier
voor zichzelf op te komen en haar grenzen aan te geven.
Wanneer ze met haar partner praat, maakt ze hem vaak
allerlei verwijten. Hierdoor gaat hij in de verdediging en
ontstaat er ruzie. In onze gesprekken leert Sylvia praten
vanuit haar behoeftes en wensen. Ze krijgt handvatten mee
om op een goede manier kritiek te uiten.
Haar relatie is sindsdien beter geworden en Sylvia voelt
zich door haar man beter begrepen. Over het computeren
zijn afspraken gemaakt.

Het Steunpunt Rouwbegeleiding van de Hulpdienst
Diakonie Veghel nodigt daarom mensen die alleen door het
leven gaan uit voor een speciale dag.
Deze thema- en verwendag is op zondag 23 februari van
10.00 – 16.00 uur.
De dag is niet specifiek bedoeld voor mensen die een
partner hebben verloren en daardoor alleen verder moeten.
Iederéén die alleen door het leven gaat is hierbij van harte
welkom.
De dag begint met ontvangst met koffie en thee. Daarna
zijn er twee korte informatieve lezingen over allerlei zaken
die van belang zijn voor mensen alleen.
Aanzet is telefonisch bereikbaar via (0412) 62 38 80. Per
Na een wandeling in de tuin is er een heerlijk verzorgde
mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet.nu
lunch.
Na de lunch zijn er verschillende workshops, waarbij u zelf
de keuze hebt welke twee u wilt bezoeken. Wat past bij u of
waar bent u nieuwsgierig naar? Wat hebt u altijd al eens
willen proberen?
Als afsluiting is er koffie of thee met iets lekkers.
Het gebeuren vindt plaats in de pastorie van de
Lambertuskerk, Burg. de Kuyperlaan 1 in Veghel.
Het maximum aantal deelnemers is 30 personen.
De kosten zijn € 7,50, te betalen bij binnenkomst.
Aanmelding per e-mail: stratumjoosten@kpnmail.nl of
telefonisch:06 – 506 066 26.

Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met
allerlei problemen. Denk aan psychische problemen,
relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk,
geldproblemen, overmatige stress.
Voor Zijtaart vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet
het maatschappelijk werk tegenwoordig) in Veghel aan
de Iepenlaan 4. Iedere werkdag is er spreekuur van 9 tot
10 uur.
Suzanne Spierings is daar maatschappelijk werker.
Uit haar praktijk……
Sylvia is op advies van de huisarts naar het maatschappelijk
werk van Aanzet gekomen. Ze zit niet lekker in haar vel en
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Inschrijven carnavalsoptocht 2014
De afgelopen weken is er het een en ander
geschreven over het drankgebruik tijdens de
optochten in de gemeente Veghel. Op 14
januari j.l. is daarover een convenant
ondertekend door de gemeente Veghel en alle
carnavalsverenigingen binnen deze gemeente.
Het reglement voor de optocht is gezien de
alcoholhoudende drank als volgt aangepast:
1. Gezien de huidige wet- en regelgeving alsmede uit het
oogpunt van de openbare orde en veiligheid, zijn
speciaal daartoe ingerichte wagens waarop zuipfeesten
gehouden worden niet toegestaan en worden van
deelname aan de carnavalsoptocht uitgesloten.
2. Op grond van de per 1 januari 2014 gewijzigde Dranken Horecawet mag er aan personen tot 18 jaar geen
alcoholhoudende drank verstrekt worden en mogen
personen jonger dan 18 jaar ook geen alcoholische drank
meer bezitten of bij zich hebben op een openbare plek.
Daarom dienen deelnemende groepen en wagens met
(ook) jongeren tot 18 jaar geheel alcoholvrij te zijn.
Eigenlijk mag in het openbaar helemaal geen alcohol
worden gedronken, maar de gemeente/politie wil dit
oogluikend toestaan en vindt dat een pilsje tijdens de
optocht moet kunnen. Wel moet overmatig alcoholgebruik
worden tegengegaan.
In omliggende plaatsen als St. Oedenrode en Bernheze zijn
de optochten al alcoholvrij. Als de deelnemers aan de
optochten in de gemeente Veghel zich aan de nieuwe regels
houden, kan dat pilsje ook in de toekomst mogelijk blijven.
Vooral voor de deelnemers van jonger dan 18 jaar is het
belangrijk van de alcohol af te blijven. Doen zij dit niet, dan
verpesten zij dit niet alleen voor de andere deelnemers,
maar ook voor zichzelf op het moment dat ze wel de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt.
De optochtcommissie hoopt dat bovenstaande geen
belemmering is om aan de optocht deel te nemen.
Wie mee wil doen kan zich dan ook op vrijdag 14 februari
a.s. tussen 19.30 en 21.30 uur opgeven in ’t Dorpskaffee.
Deelnemers die zich voor de optocht van Veghel willen
inschrijven, worden verzocht om dit zeker op deze avond te
doen omdat er op zondag 16 februari al in Veghel wordt
ingeschreven.
Bij de inschrijving van wagens MOET ook dit jaar weer de
chauffeursverklaring worden ingevuld. Dit mag niet
vergeten worden, omdat dit anders kan leiden tot
problemen. Ook een legitimatie van de chauffeur(s) is
hierbij verplicht.
De buitendorpse deelnemers kunnen zich alleen op de
vrijdagavond opgeven omdat op zaterdag deze wagens al
worden gecontroleerd. De Zijtaartse deelnemers kunnen
zich nog tot woensdag 19 februari 18.00 uur opgeven bij
Harry en Sjaan van Nunen, Pastoor Clercxstraat 28 in
Zijtaart.
Meer informatie vind je op www.cvdereigers.nl. Ook kun je
hier het inschrijfformulier downloaden. Als je nog vragen
hebt kun je een mail stuen naar: optocht@cvdereigers.nl.
Wij zien jullie graag op vrijdag 14 februari in
’t Dorpskaffee.
De optochtcommissie

TEAM KALIDOE.
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Januari 2014

Hallo,
Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat wij met vier teams
van Antwerpen naar Gambia zijn gereden. Mede door uw
inzet is dit een groot succes geworden.
Stichting Second-Home vierde onlangs het vijfjarig bestaan
van onze woonvoorziening in Kololi waar 12 gehandicapte
kinderen verzorgd worden. Hierdoor is ook in Gambia onze
naam een serieus begrip geworden. Mede door de inzet van
de lokale mensen hebben we onze kleinschalige stichting
daar met succes op de kaart gezet.
Maar wij zitten niet stil. Om in de toekomst een eigen
woongemeenschap te kunnen bouwen gaan wij door met
onze acties.
Daarom hebben wij een nieuwe sponsorrit in gedachten.
Maar nu geheel anders dan de Challenge in 2012
Wij zijn in november naar Marokko op vakantie geweest,
en daar heb ik met een plaatselijke gids Hamid contact
gelegd.
Samen met Hamid zijn wij op plaatsen geweest waar ik in
2012 met de Challenge heb gereden. Daar is het idee voor
deze sponsorrit ontstaan.
Hamid heeft in het verleden vele malen de Parijs Dakar
Rally begeleid door de Pistes in Marokko. Hij spreekt zeer
goed Engels en heeft voor mij een hele mooie route
uitgetekend. Hij weet overal de weg en kent alle campings
en hotels lang de route. Wij samen kunnen een rit door
Dessert regelen tot max. 20 auto’s.
Dit willen wij in oktober 2014 organiseren. In deze maand
trainen de Dakar deelnemers voor 2015 vanuit Nederland in
de Erg Chebbi woestijn waar onze route langs gaat en waar
we zeker een rustdag zullen plannen.
Het word een low budget tocht met 4x4 auto’s en evt.
offroad motoren. Campings en Hotels zijn langs de piste
heel goedkoop te boeken.
Geen rally maar een mooie vakantierit vanuit Nederland
naar Marokko en terug in 3 weken.
Dus familie, vrienden en kennissen: iedereen met een 4x4
auto of motor is welkom.
Wil je meer weten over deze rit, dan kun je contact
opnemen met ons. We gaan dan zo snel mogelijk een
informatieavond organiseren voor iedereen die interesse
heeft.
Ook bespreken we dan hoe we de sponsoring voor
STICHTING SECOND-HOME gaan aanpakken.
Alles is vrijblijvend en de kosten zullen u 100% meevallen
voor 3 weken vakantie!!!!!
Met vriendelijke groet,
Tonnie van der Heijden mob. 06 - 121 234 07 e-mail:
mieke_tonny@hotmail.com
Marie Rombout mob. 06 - 278 384 62 e-mail:
marienerna@hotmail.com
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meer weten over TEL of over de voedselbank kijk dan op
www.TELveghel.nl en op www.voedselbankveghel.nl
(voedselbank 06-18411322).

Dat doet mijn kind niet….

Carnavals vereniging De Reigers Zijtaart houdt zaterdag 8
februari een grote kledingverkoop voor kinderen en
volwassenen tegen zeer lage prijzen.
Bent u op zoek naar kleding en of accessoires voor de
carnaval, playbackshow, optreden,verkleed partij of voor in
de verkleedkist?
Kom dan zaterdag 8 februari tusssen 9.30 en 12.30uur naar:
Het Dorpshuis (oude klooster)
Past.Clerxcstraat 50 in Zijtaart

Stiefmoeders vertellen mij vaak dat hun partner, die
gescheiden vader is, verschil maakt tussen zijn eigen
kinderen en haar kinderen. Hij verklaart dat door aan te
geven dat hij zijn kinderen zo weinig ziet. Haar kinderen
zijn meestal bij hen.
Gelukkig verandert dit, maar toch hebben gescheiden
vaders meestal veel minder contact met hun kinderen dan
moeders. Schuldgevoel, verdriet, het gemis, zijn allemaal
gevoelens die hier een grote rol in spelen. Men heeft het
gevoel ze al zoveel tekort te doen, dat ze meer van hun
Keuzes durven maken ook tijdens
kinderen accepteren dan ze zouden doen als ze niet
campagnetijd
gescheiden waren.
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de
Als stiefmoeder hier kritisch op reageert dan zie je een
diverse politieke partijen stromen dan ook de uitnodigen
ander fenomeen: stiefmoeder wordt beschuldigd van
binnen om mee te doen aan politieke debatten. Sommige
jaloezie of iets dergelijks. Kritiek op jouw kinderen (door
organisatoren vragen de politieke partijen inschrijfgeld om derden) is ook altijd al onverdraaglijk en wordt nog heviger
mee te mogen doen. “Dit vinden wij een slechte zaak.” zegt door het schuldgevoel, gemis en verdriet. Misschien kent u
TEL fractievoorzitter Robert Elbertse “Wij snappen dat de het van uzelf: hoe lichtgeraakt reageert u als men iets van
organisatoren ook kosten hebben, maar dit soort debatten
uw kind zegt? Leerkrachten zullen bevestigen dat kritiek op
moeten voor alle partijen bereikbaar zijn.” TEL heeft samen hun kinderen ouders furieus maakt: “Zoiets doet onze
met de meeste andere partijen dan ook besloten niet mee te ……... niet!”, zijn veelgehoorde uitspraken van ouders.
doen aan deze debatten. De afgelopen 4 jaar heeft TEL
Het verschil tussen eigen en niet-eigen kinderen voelt men
meerdere malen aangegeven het belangrijk te vinden dat
dagelijks. Op de eerste plaats is de liefde over-en-weer
Gemeente Veghel de juiste keuzes maakt wanneer het over tussen stiefouder/stiefkind niet vanzelfsprekend, tussen
het uitgeven van geld gaat. Je kunt immers dezelfde euro
ouder/kind wel. Het gezag is evenmin vanzelfsprekend,
maar 1 keer uitgeven. “Wij kiezen ervoor om het bedrag dat hierover moet gesproken worden. En veel ouders zijn
wij kwijt zouden voor deze debatten te doneren aan de
geneigd om hun kind te gaan verdedigen als de stiefpartner
voedselbank in Veghel.” vult Marcel Zoete aan. “Een
iets aan te merken heeft op het gedrag van het kind.
groep mensen die dit geld goed kan gebruiken, zeker in
deze wintermaanden.” Op deze manier wil TEL laten zien
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
dat ook zij het geld maar 1 keer kunnen uitgeven en dat ze
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
dit dan liever aan de voedselbank uitgeven dan aan een
Privé
(0413) 31 07 95 of 06 – 215 924 35
politiek debat.

www.interpunctie.nl

Transatlantische folk van de
Folksurvivalclub

Op de foto overhandigd Zoete, penningmeester van TEL,
een check van 600 euro over aan Jan Janssen van de
Voedselbank. “Dit is het inschrijfgeld voor twee debatten”.
Jan Janssen, die zelf op de kieslijst staat voor Hart voor
Veghel, zegt dat het geld goed van pas komt. "Deze donatie
maakt het mogelijk de voedselpakketten samen te stellen
voor de 100 gezinnen die wekelijks komen. Zonder steun
vanuit de samenleving zou dit niet mogelijk zijn." Wilt u

Kunstgroep de Compagnie haalt voor het concert op
zondagmiddag 9 februari een oude bekende in huis. De
Folksurvivalclub is een nieuw project rond musicus Ad van
Meurs, beter bekend als de Watchman en Ankie Keultjes.
Ze werken daarbij samen met Marjan Cornille. Zij brengen
folkrock ‘like in the early days’ zonder oubollig te klinken.
Integendeel, ze hebben de oude folkgeneratie glansrijk
overleefd. Het optreden is in galeriecafé De Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel en begint om 15.00 uur, zaal
open om 14.00 uur en de entree is gratis.
De transatlantische folk van de Folksurvivalclub is
wederom een uitermate geslaagd project van Van Meurs en
Keultjes. Kijk voor meer informatie en de agenda op
www.kunstgroepdecompagnie.nl
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Carnaval bij Jong Nederland
Van 0 jaar tot en
met groep 3
Jong Nederland Zijtaart organiseert dit jaar weer een carnavalsfeest voor de
allerjongsten van Zijtaart (van 0 jaar tot en met groep 3).
Compleet met disco, schminken, spelletjes, ranja en versnaperingen. Allemaal
gratis!

Woensdag 26 februari van 14:30 tot 16:00 uur
9
9
9
9

Disco
Schmink
Knutselen
Spelletjes
Ranja
Snoepjes
Koffie & thee voor de ouders

Natuurlijk verwachten we je in je mooiste
carnavalsoutfit!
Tot ziens in onze blokhut!
Jong Nederland Zijtaart
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