VASTEN AKTIE- 2O14
EVEN IETS MINDER VOOR EEN ANDER
Vasten is ook delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we
daarom aandacht aan het AFRIKAANSE SIERRA LEONE en aan de mensen daar
die na een jarenlange burgeroorlog
weer opkrabbelen.
De mensen daar proberen hun trauma's te verwerken en de samenleving weer op te
bouwen.De missie zusters ondersteunen hen daar bij via het Diomplor-programma.
ln de lokale taal betekend het
saamhorigheid.
De zusters zorgen voor goed onderwijs voor de kinderen; de vaak zwaar
getraumatiseerde tiener moeders krijgen een speciaal aan hen aangepaste
vakopleiding en de volwassenen worden gesteund.
De vasten zakjes worden in week 12 huis aan huis bezorgd
En in week 13 opgehaald door de dames van de KVO.
HELP MEE DE SAMENLEVING IN SIERRA LEONE WEER OP TE BOUWEN.
MOV GROEP

KERKBERICHTEN
Zondag: 23 maart 9.30 u. Vastenactieviering (uitleg hongerdoek)
Pater van Delden (Gem.Koor).
Wij gedenken: Jaargetijde Pastoor Magis.
Overleden: Ties Habraken in de leeftijd van 91 jaar.
Mededeling: Estafetteloop in het teken van de Vastenactie.
1. Zondag 23 maart a.s. komt de geloofsgemeenschap H.Hart uit Veghel naar Zijtaart
gewandeld, om samen met ons de Eucharistie te vieren.
2. Zondag 30 maart wandelt de geloofsgemeenschap H.Lambertus van Zijtaart naar de
H.Johannes kerk te Veghel-Zuid. We verzamelen dan om 8.30 uur op het kerkplein en
lopen dan gezamenlijk naar Veghel-Zuid om samen met hen het Eucharistisch brood te
delen. Iedereen is dan van harte welkom. We hopen op een grote opkomst en mooi weer.
De MOV-werkgroep

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
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.
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22 en 23 maart toneeluitvoeringen
Zijtaartse Toneelvereniging!!

Nog maar een paar dagen en dan staat Zijtaart in het
weekend van 22 en 23 maart in het teken van de Zijtaartse
Toneelvereniging. Op zaterdagmiddag 22 en zondagmiddag
23 maart om 14:00 uur brengt het jeugdtoneel de klucht:
“Computerperikelen op de boerderij”. Een leuk stuk voor
jong en oud.
Op zaterdagavond 22 en zondagavond 23 maart om 20:00
Vermist: een zwart-witte kater, luisterend naar de
uur brengt het volwassentoneel het blijspel: “Kunst en
naam Phantom. Mocht u hem vinden, neem dan
Liegwerk”.
Een blijspel wat de regisseur Daniel Kiggen
contact op met J. Verkuijlen, Zondveldstraat 3, tel.
zelf
geschreven
heeft voor de toneelvereniging.
(0413) 35 12 58 of (06) 513 368 99.
Beide voorstellingen zijn te zien in het Dorpshuis te
Zijtaart. Voor beide voorstellingen gaat de zaal een half uur
Verloren:
voor de voorstelling open.
Afgelopen woensdag ben ik een zilveren
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om kaarten te
slavenarmband verloren, waarschijnlijk in de buurt van kopen? Reserveer of koop ze direct bij het Uitpunt in
VOW of in de kantine. S.v.p. terugbezorgen bij Bert
Veghel, via Marian van den Acker, tel. (0413) 36 62 66 of
Raaijmakers
verkoop aan de kassa. Dan zien wij u graag allemaal op
zaterdag 22 of 23 maart in het Dorpshuis Zijtaart!

Te Koop:
2 ½ + 2 ½ zitbank
Echt leder, kleur: donker blauw. Prijs samen € 500,Maat: 184 cm lang 99cm diep en 81 cm hoog.
Tonny Hendriks, Keslaerstraat 27 Zijtaart.
Tel. 0413-367486

E-waste race groep 8
Wij doen met groep 8 mee aan de E-waste race. Dit houdt
in dat je op de site www.ewasterace.nl klein elektronisch
afval kunt aanmelden. Bij klein elektronisch afval horen
alle spullen waar je elektriciteit bij nodig hebt.
Bijvoorbeeld: laders, adapters, koffiezetapparaat, mobiels
tot de grote van een televisie. Op de site meld je dit aan en
een leerling van groep 8 komt het bij u thuis ophalen. Halen
wij het meeste op, dan winnen wij een schoolreis naar
Nemo in Amsterdam.
Wij hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen uit Zijtaart
hun klein elektronisch afval aanmelden op de site:
www.ewasterace.nl .
Bedankt namens de kinderen van groep 8 van basisschool
Edith Stein.

Inschrijfochtend JAZ dagen 2014
Kom a.s. zondag 23 maart jouw festivalticket voor
“Festival JAZ” bemachtigen!
Vanaf 11.00 uur begint de voorverkoop in “Het Klooster”,
deze zal duren tot circa 13.00 uur.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom om
zich op te geven als vrijwilliger.
Mocht je verhinderd zijn deze dag, neem dan voor 6 april
telefonisch contact op met:
Petra van Gorkum, tel. (0413) 35 55 17.
Inschrijfformulieren kwijt of te weinig?
Kijk dan op www.Zijtaart.nl
Tot zondag!
Het JAZ team
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KBO
AGENDA
Maandag 24 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 25 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 25 maart 10.30-11.00 uur: opgeven
najaarsreis
Dinsdag 25 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 25 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 25 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 26 maart 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 27 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 27 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 27 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 28 maart 13.30 uur: Bridgen

12,5 Jarig jubileum Zijtaartse-Bridgeclub 2001

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 13 mrt.2014:
Jokeren:
1.Tiny v.Kasteren
105 pnt.
Rikken:
1. Martien v.Zutphen
89 pnt.
2. Harry v.Zutphen
41 pnt.
Poedelprijs: Bert Vissers
-36 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
Biljarten KBO Onderling
Jan v.Uden
18 30 - Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
32 49 - Jos Claassen
Willy vd.Berkmortel 25 34 - Jan de Wit
Chris v.Helvoirt
19 21 - Rien v.Tiel
Jan de Wit
29 34 - Wim v.d.Sanden
Jan Rijkers
17 19 - Cor v.Zutphen
Rien v.Tiel
28 29 - Tonn Verbruggen
Jan v.d.Oever
18 19 - Martien v.Zutphen
Cor Coppens
21 20 - Piet v.d.Hurk
Willy Henst
30 27 - Grard v.Eert
Johan v.Zutphen
20 18 - Gerard Oppers
Wim Kremers
26 19 - Willy vd.Berkmortel

39
21
29
28
52
62
22
15
37
18
13
25

45
15
30
28
34
34
19
9
27
14
7
14

12,5 Jaar geleden hebben de heren Cor Mollen en Jan
Rijkers de Zijtaartse-Bridgeclub 2001 opgericht.
Cor Mollen werd voorzitter en Jan Rijkers
secretaris/wedstrijdleider en arbiter, een paar jaar later is
mevrouw Hilly van Bosbeek benoemd als penningmeester.
Bij de oprichting van de club in 2001 hadden wij 28 leden,
waarvan er nu nog steeds 17 lid zijn en iedere
dinsdagavond een kaartje komen leggen. Nu hebben we 57
leden, waarvan er 19 in Zijtaart wonen en de rest in de
directe omgeving.
Dit 12,5 jarig jubileum hebben wij dinsdagavond 11 maart
gevierd. De 17 leden, die 12,5 jaar actief lid zijn, werden
gehuldigd. Een bijzonder woord van dank was er voor de
heer Jan Rijkers, die
al die tijd secretaris/wedstrijdleider en arbiter is geweest en
nog steeds is, voor het vele werk dat hij al die jaren voor
onze club heeft verricht.
Namens het Bestuur van de Zijtaartse-Bridgeclub 2001

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 23 maart, De Vesting, pauze in Grave,
80 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 23 maart, Dominicanen, pauze in
Langenboom, 60 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 22 maart 2014
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit

14:30u
Sparta'25 B3
14:30u
Boekel Sport C3
13:00u
Rhode D2
11:30u
Boekel Sport E2
9:30u
Stiphout Vooruit E4G
9:30u
Schijndel/DE WIT E6
9:00u
Schijndel/DE WIT F1
10:30u
Irene F2
10:30u
Gemert F14
10:30u
Vorstenbossche Boys MB1 14:30u
Volkel MC1
13:00u
UDI'19/Beter Bed MD2 10:15u
Blauw Geel'38/JUMBO ME2 9:15u
Blauw Geel'38/JUMBO B2
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VOW Senioren 22 maart 2014
VOW Vet Uit
UDI '19
VOW Senioren 23 maart 2014
VOW 1
Uit
FC Schadewijk 1
VOW 2
Uit
DVG 3
VOW 3
Thuis Avesteyn 7
VOW 4
Uit
WEC 6
VOW VR1 Thuis RESIA VR1
VOW VR2 Thuis Boerdonk VR1

17:00u
14:30u
12:00u
11:00u
10:00u
11:30u
10:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 15 maart 2014
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

Deurne B2
Stiphout Vooruit B3
Rood Wit'62 C4G
Blauw Geel'38/JUMBO D5
Boskant E1
Rhode E8
Rhode E6
Blauw Geel'38/JUMBO F2
S.V. Brandevoort F9G
Rhode F11
Sparta'18 MB1
OSS'20 MC2
UDI'19/Beter Bed MD1
vrij

0-4
2-3
3-3
0-2
0-3
7-2
9-3
2-4
1-3
0-5
7-3
2-5
6-0
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Vrienden/vriendinnentoernooi jeugd
TV Zijtaart
Zondag 23 maart 2014 is er een
invitatietoernooi voor de jeugd (leden)
van (TV-) Zijtaart. Je mag een
vriend/vriendin uitnodigen om samen
met jou dit gezelschapstoernooi te
spelen.
Voor de jeugd 6 t/m 12 jaar hebben we spelletjes en
wedstrijden gepland. Jij en jouw vriend/vriendin hoeven
dus niet te kunnen tennissen en hoeven ook geen lid te zijn
van de vereniging.
Het toernooi wordt gehouden op 23 maart van 10.30 uur tot
13.00 uur. Onze tennisleraar is aanwezig en zorgt voor wat
uitleg hier en daar. Ook hebben wij rackets ter beschikking,
maar dan moet je wel even voor vrijdag 21 maart 2014
aanmelden. Voor teams van niet leden vragen wij een
bijdrage van  2,50 per team voor de onkosten en
versnaperingen. Aanmelden graag via de mail
info@jeugdtvzijtaart.nl. Ook graag de naam van je
vriend/vriendin en leeftijd doorgeven.
Hopelijk hebben we mooi weer en hebben we een gezellig
voorjaarstoernooi.
Graag tot 23 maart op de tennisbanen van TV Zijtaart.
De Jeugdcommissie van TV Zijtaart.

Proeftrainingen en aanmelden nieuwe leden
VOW Senioren 15 maart 2014
VOW Veteranen

Boekel Sport

7–1

VOW Senioren 16 maart 2014
VOW 1
VOW 2
VOW 3
SCMH 5
VOW VR1
VOW VR2

SCMH 1
WEC 2 2 – 2
Schijndel/DE WIT 10
VOW 4 3 – 0
Wittenhorst VR1
Erp VR2

3– 1
3–0
2–2
2–0

Alle jongens en meisjes die voor eind
augustus 2014 zes jaar worden en zin
hebben om gaan te voetballen, kunnen
vanaf woensdagavond 2 april
deelnemen aan 3 proeftrainingen.
Voordat je start met de training graag
even je naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur
via de email) aan:
Patrick van Asseldonk Tel. (0413) 35 56 64
Email: pvasseldonk@home.nl
De proeftrainingen zijn op de
woensdagavond 2,9 en 16 april van
18.00 - 19.00 uur.
Wil je gaan voetballen, meld je dan aan
voor 23 mei 2014 bij de
ledenadministratie van VOW, want dan
ben je in ieder geval verzekerd dat je
volgend seizoen kunt voetballen. VOW
moet de teamaanmelding nl. voor eind
mei aan de KNVB doorgeven.
Ledenadministratie: Karin Adriaans.
Keslaerstraat 31
5465 RL Zijtaart
Tel. (0413) 36 83 81
Email: ledenadm.vow@ziggo.nl
Indien je nog vragen hebt, hoor ik het
graag.
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW
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De potgrondactie krijgt een vervolg… L.R. Sint Gregorius Zijtaart –
Meerdere ruiters succesvol op
Wegens het succes van de potgrondactie die Mari, Mark en
wedstrijd
Mimi van der Heijden voor Alpes d’Huzes hebben
gehouden, willen wij de potgrondactie graag een vervolg
gaan geven in 2015.
De enthousiaste reacties van de Zijtaartse mensen, die het
thuisbrengen van de potgrond enorm waarderen, in
combinatie met de goede prijs/kwaliteitverhouding van de
potgrond, hebben de vrienden van Kneup samen met de
jeugdcommissie van C.V. de Reigers besloten om volgend
jaar wederom een potgrondactie te houden. De opbrengsten
van de actie zullen ten goede komen aan activiteiten
rondom carnaval.
Dus ook volgend jaar hoeft u niet zelf met potgrond te
sjouwen; wij leggen het graag voor u op de goede plek. En
dat alles voor een prijs die niet hoger is dan in de winkel….
De actie zal wederom begin maart van het jaar plaatsvinden
en we hopen dan ook weer op de medewerking van
iedereen in Zijtaart!!

Muzikale uitwisseling fanfare Sint Cecilia Zijtaart met
harmonieorkest Sint Gregorius Haaren
Als voorbereiding op de deelname aan het Open
Nederlands Fanfare Kampioenschap is er een uitwisseling
met harmonie Haaren. Op zaterdag 5 april neem het
fanfareorkest van St. Cecilia deel aan het ONFK. Deze
uitwisseling geeft de mogelijkheid om o.a. het nummer
Omaggio te horen wat op het ONFK wordt gespeeld. Er
wordt een afwisselend programma gespeeld door 2 orkesten
uit de 1ste divisie. U bent van harte welkom.
P R O G R A M M A:
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart o.l.v. Albert John Vervorst
* Omaggio
Marco Putz
* Festmuzik der stadt Wien
R. Strauss
* Music from the Incredibles
Philip Sparke
* Arnhem
A. E. Kelly
Harmonieorkest Sint Gregorius Haaren olv.Chris Derikx
* Alpina Fanfare
Franco Cesarini
* Namasé Rhapsody
Jan Van der Roost
* Symphony on Themes of John Philip Sousa III
Ira
Hearshen
‘ Fairest of the Fair‘
* MÅndalen Landscapes
Philip Sparke
* Symphony ʋ 9 Allegro con fuoco
Antonin Dvorák
Datum: zaterdag 22 maart 2014
Locatie: ‘De Podiumzaal’ van het CHV Complex
Noordkade, NCB-laan Veghel
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Afgelopen weekend wisten Lobke van Popering en Loes
van Asseldonk beiden te winnen in de klasse B. Lobke
begon haar weekend zelfs met een dubbele winst en een
groot compliment van de jury! Zij heeft nu voldoende
winstpunten om een klasse hoger te starten. Monique van
Berkel scoorde ook goed door een tweede plaats te behalen
in de klasse M1 met haar paard Vasari. Kortom, oefening
baart kunst!
De behaalde resultaten:
Vrijdag 14 maart te Lieshout
proef 1
proef 2
Klasse B
Plts. Pnt. Plts. Pnt.
Lobke van Popering Sweenslags Evy 1ste 209 1ste 212
Zaterdag 15 maart te Mariahout
Klasse B
Loes van Asseldonk
Fitzroy

Plaats. Pnt.
1ste
194

Zondag 16 maart te Zeeland
Klasse M1
Monique van Berkel
Vasari

Plaats. Pnt.
2de
199 & 185
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Informatieavond over Match bij CJG
Veghel
Op donderdag 27 maart, kunnen mensen kennis maken
met Match; het maatjesproject voor jongeren tussen 6
en 16 jaar. Belangstellenden zijn welkom aan
Stadhuisplein 47 in Veghel (van 19:30 -21:00 uur). Een
matchbegeleider en een vrijwilliger vertellen over dit
bijzondere project van stichting Oosterpoort.
De redenen waarom jongeren baat hebben bij een maatje
zijn heel divers. Een maatje kan preventief worden ingezet,
ter voorkoming van een hulpverleningstraject, of als
aanvulling op bestaande hulpverlening. Kenmerkend voor
het maatjescontact zijn gelijkwaardigheid, gezelligheid,
laagdrempeligheid en vertrouwen. Als koppel ondernemen
ze wekelijks gezellige activiteiten. Samen cake bakken
bijvoorbeeld, skeeleren, knutselen of lekker wandelen met
de hond in het bos. De positieve exclusieve aandacht die
een kind zo spelenderwijs krijgt, brengt veel teweeg; een
vrolijke lach, nieuwe vaardigheden, meer openheid,
zelfvertrouwen en ontspanning, een twinkeling in de
ogen…
Al meer dan 10 kinderen gekoppeld
Oosterpoort heeft dit jaar al meer dan 10 kinderen (6 t/m 16
jaar) gekoppeld aan een volwassen vrijwilliger. Toch
wachten er nog verschillende kinderen op een ‘maatje’.
Daarom is Match dringend op zoek naar enthousiaste
mensen (18+) uit Zijtaart en omgeving, die het project
komen versterken.
Een matchvrijwilliger staat er niet alleen voor. Match zorgt
voor een zorgvuldige voorbereiding en professionele
begeleiding gedurende de koppeling.
Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, een instelling
voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met meerdere
Centra voor Jeugd en Gezin in de regio noordoost NoordBrabant.
Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org/match of
bel (0412) 46 53 00.

TEL sluit verkiezingscampagne af met
nog een gift aan de Voedselbank
“De verkiezingscampagne zit er bijna op” zegt Robert
Elbertse. TEL heeft er niet voor gekozen om langs de deur
te gaan of winkelcentrums af te struinen met folders in de
hand. “Wij hebben er zelf een hekel aan als er weer een
verkoper van een energiemaatschappij aan de deur staat.
Dus waarom zou dat anders zijn als er een politieke partij
op de stoep staat” zegt Elbertse “Nee, laat de mensen lekker
winkelen, daarvoor komen ze naar het centrum, niet voor
ons”. TEL heeft er voor gekozen om vooral via de
Stadskrant, dorpskranten, Kliknieuws en Twitter campagne
te voeren omdat mensen er zelf voor kiezen deze te openen.
Ook aan boekjes, tasjes, pennen en ballonnen doet TEL niet
mee. “Wij hebben milieu hoog in het vaandel staan, daar
horen geen wegwerpproducten bij” vervolgt Elbertse “Eén
flyer tijdens de campagne leek ons voldoende, en met een
Nee-Nee sticker op de deur heb je zelfs die niet gekregen.”
TEL had een campagnebudget van zo’n € 9.000,00. Dit
budget komt voor de helft van het raadslid die vier jaar lang
maandelijks een deel van de raadslidvergoeding in de
partijkas stortte. De andere helft is bijeen gespaard door de
andere leden die ieder jaar wat geld doneerden. “Als
ik al die reclameborden, auto’s, en verkiezingsstunts
zie, dan kost onze campagne maar een schijntje ten
opzichte van die van sommige andere partijen” zeg
TEL penningmeester Marcel Zoete “En dat zonder
het uitzicht te bevuilen”. In heb begin van de
campagne heeft TEL € 600,00 aan deVoedselbank
gegeven. “Als we goed gerekend hebben, houden wij
nu nog zo’n € 375,00 over. Ook dit geld schenken wij
aan de Voedselbank” vervolgt Zoete, waarop Elbertse
grapt “Voor gezond voedsel natuurlijk, friet krijgen
ze dinsdag al van een andere partij”.
LEZING IVN: SPECHTEN, HOUTHAKKERS
VAN HET BOS
dinsdag 25 maart 20.00 uur – 22.00 uur
U bent om 20.00u. van harte welkom op basisschool
De Bunders, Buitendonk 3 te Veghel.
Informatie bij Karin Koppen tel. 0413- 210216 en
www.ivn-veghel.nl.
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ROCK NIGHT
22 MAART

GRATIS ENTREE - CAFÉ OPEN 18:30U. - AANVANG 19:00U.
CAFÉ KLEIJNGELD - PASTOOR CLERCXSTRAAT 53 - ZIJTAART

VANAF 21:30U. ROCKCOVERBAND DUDE

WWW.BEATITSLAGWERKOPLEIDINGEN.NL

