Estafette Vastenactie.
Zondag 30 maart wandelt de geloofsgemeenschap van Zijtaart naar de Johannes
kerk in Veghel zuid.
Iedereen is van harte welkom.
We verzamelen om 8.30 uur op het kerkplein, gezamenlijk lopen we dan naar
Veghel om de eucharistie met hen te vieren.
We hopen op een grote opkomst en mooi weer.
MOV ZIJTAART

Ponyclub De Reigertjes geeft eieren voor uw geld
en steunt Duchenne!
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje met spek. Dit jaar hoeft u
hiervoor niet naar de winkel! De leden van Ruitersport Zijtaart komen op vrijdag 18 april
vanaf 16.00 uur en / of zaterdag 19 april vanaf 10.00 uur namelijk bij u aan de deur met 10
eieren en 100 gram spek. De kosten hiervoor zijn € 5,00. Met dit geld ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende leden zullen u dankbaar zijn,
omdat zij van dit geld kunnen genieten van een ponykamp, een spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Maar dat is nog niet alles... € 1,00 van dit geld wordt besteed aan het Duchenne Parent
Project. Dit project, van en door ouders met Duchenne-kidz, regelt én steunt het onderzoek
naar mogelijke medicijnen tegen deze nog steeds ongeneeslijke spierziekte.

KERKBERICHTEN
Zondag: 30 maart 4e zondag v.d. Vasten, Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Jrgt. Anna Rovers-van den Biggelaar; Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne
(vanw.verjaardag);
Wim van der Burgt en overl.oud. van der Burgt en Timmers; Maria Ketelaars, echtgenote
van Arjen van Kuin te Schiedam overleden; Overl.oud. Kanters-Brugmans; Overl.oud. van
den Hurk en van den Biggelaar en overl.fam.leden; Uit dankbaarheid.

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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Bedrijfsongevallen bij Bekkers Motors

Op maandag 17 maart jl. was het flink raak bij Bekkers
Motors. In en om de werkplaats hebben zich op één avond
diverse ongelukken voorgedaan.
Nadat er iemand in zijn vingers had afgezaagd en
bovendien epileptische aanvallen kreeg, viel iemand anders
van schrik van de trap met ernstig nekletsel als gevolg. De
monteur die met de snijbrander bezig was, zag het allemaal
Frituurvet inleveren: Uw gebruikte (friet)vet of -olie gebeuren en lette toen even niet goed op zijn snijbrander;
kunt u verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende hij verbrandde zichzelf flink.
het voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Deze ongevallen kwamen boven op het ongeval wat enkele
Voor meer informatie: 0413-300950.
minuten daarvoor in de showroom had plaatsgevonden. Een
van de klanten was zo onder de indruk van een motor in de
Rode Kruis
showroom bij Bekkers, dat hij buiten bewustzijn raakte en
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
op de grond viel.
maandag 31 maart 2014 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in Het Klooster. Ook bij de spinning-bikes ging het mis; door het
enthousiasme van een van de fietsers werd de betrokken
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij; mevr.
fietser onwel met veel pijn op de borst. Uiteindelijk raakte
Th. Van den Hurk, tel. 36 37 34, of bij mevr. M.
Hooijmans, tel. 34 01 13.
het slachtoffer buiten bewustzijn en stopte zelfs de hartslag.
Reanimatie werd daarop direct gestart en het belang van
een AED werd meteen duidelijk.
VOW wordt inzamelpunt voor
Gelukkig hebben zich deze ongevallen niet echt
gebruikt olie en vet.
voorgedaan, maar was het een oefening van onze EHBO
vereniging. Alle ongevallen waren perfect in scène gezet
Voortaan kunt u uw gebruikte (friet)vet en -olie verpakt
door de lotusgroep onder leiding van Martin van de Tillaart.
inleveren bij VOW en hoeft u daarvoor niet meer naar de
milieustraat te rijden. Gebruikte vetten en oliën krijgen door De ongevallen en spelers waren gewoonweg niet van echt
te onderscheiden
het gescheiden in te zamelen een tweede leven en wordt
opeens geld waard. Restjes vet worden hergebruikt om
De oefening was, evenals alle andere oefenavonden van de
biodiesel (biobrandstof) van te maken.
EHBO, bedacht en in elkaar gezet door onze
kaderinstructeurs Léonie Ketelaars en Pieter v.d. Berg,
Inleveren bij VOW kan gedurende het gehele
waarvoor wij hen via deze weg ook hartelijk willen
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor
bedanken. En tot slot willen wij Bekkers Motors (John en
meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van der
Adrienne) bedanken voor het verlenen van hun
Linden (0413-300950)
medewerking en het beschikbaar stellen van de locatie bij
deze oefening. Mede door hun medewerking kunnen wij
onze leden van de EHBO-vereniging goede
Langs deze weg willen
praktijkoefeningen aanbieden. Hierdoor blijven zij getraind
wij iedereen bedanken voor
om u en andere mensen op een goede manier te helpen bij
de steun en het medeleven met
een eventueel ongeval.
Mocht u interesse hebben in onze vereniging of nadere
het overlijden van
informatie willen over de EHBO of de AED, dan kunt u
ons (schoon)vader en opa
altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
E.H.B.O. Zijtaart

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.

TIES HABRAKEN.
In het bijzonder het verplegend
personeel van ziekenhuis Bernhoven,
de avondwake groep,
blaaskapel de Boemelaars en fanfare St.
Cecilia.
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KBO Zijtaart toont Coming to America!
De komende filmmiddag 31 maart gaan we op herhaling
voor de film Coming to America.
In december hebben we deze film maar
gedeeltelijk kunnen bekijken door een
technische storing, toen is beloofd dat we
deze film alsnog gaan vertonen. Eddie
Murphy is de koning van de komedie!
En in "Coming to America" is hij de
prins van de komedie; een zeer rijke en
verwende Afrikaanse prins die naar Amerika komt om een
vrouw te vinden. Samen met zijn trouwe dienaar (Arsenio
Hall) vindt Murphy al heel snel een baantje, maakt hij
nieuwe vrienden en nieuwe vijanden, en een hoop
problemen. Pas op voor zowel Murphy als Hall in deze
onvergetelijk rollen! Een echte komische filmklassieker die
de moeite waard is om te bekijken.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 31 maart 2014
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis

RABOBANK UDEN VEGHEL
Uw hypotheekvragen stellen tijdens de
NVM Open Huizen Dag op 5 april?
U bezoekt een woning tijdens de NVM
Open Huizen Dag. Droomhuis gevonden?
Dan wilt u natuurlijk ook direct weten of
dit financieel haalbaar is. Dat kan! U kunt
namelijk dezelfde dag nog binnenlopen
bij Rabobank Uden Veghel tijdens de
inloopsessies. Zonder afspraak. Samen met een adviseur
bespreekt u de betaalbaarheid van de woning.
Zonder afspraak kijken of een woning financieel haalbaar
is.
Op 5 april 2014, tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u uw
vragen stellen tijdens de inloopsessies bij Rabobank Uden
Veghel aan de Verlengde Velmolen 1 in Uden. ‘Veel
mensen vinden het fijn om op deze dag één of meerdere
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woningen te bezichtigen, omdat dit zonder afspraak kan.
Dan is het natuurlijk ook fijn als je direct kunt bespreken of
een woning financieel haalbaar is, zonder hiervoor een
aparte afspraak te maken. Dit kan bij ons op 5 april’, vertelt
Theo van Hoek, manager Financieel Advies bij Rabobank
Uden Veghel. ‘De inloopsessies zijn kosteloos en
vrijblijvend. We kijken welke hypotheek het beste bij u
past. We rekenen uit wat u maximaal kunt lenen, maar we
kijken ook naar welke maandlasten het beste bij uw
persoonlijke situatie passen. Want uiteindelijk bepaalt dat
de betaalbaarheid van een woning. Ons advies afstemmen
op uw persoonlijke situatie, wensen en Toekomstplannen.
Dát is onze uitdaging’, aldus Theo van Hoek.
Gaat u niet naar de NVM Open Huizen Dag?
Dan kunt u natuurlijk altijd langskomen voor een kosteloos
oriëntatiegesprek. Bel voor het maken van een afspraak met
tel. (0413) 21 92 22 of stuur een e-mail naar
financieeladvies@udenveghel.rabobank.nl.

BYTZ organiseert: Drive-in movie!
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 25 april
20.15 ದ 23.00 uur
Dorpsplein (bij de kerk)
 2,00

Altijd al een keer vanuit een cabrio een film willen kijken
met je vrienden/vriendinnen? Geef je dan nu op en stuur
een mail naar
bytz@outlook.com.
We verzamelen deze
dag om 20.15 uur op
het dorpsplein (bij de
kerk). We vertrekken
vanaf daar naar een
ಫgeheimeಬ locatie
waar wij zorgen voor een totaal movie-gevoel! Dus ben er
bij en geef je snel op. Hopelijk tot dan!
Let op: opgeven is mogelijk
tot en met 18 april.
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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KBO

Bridge 18 maart 2014 Zijtaartse BridgeClub
Lijn A

AGENDA
maandag 31 maart 13.30 uur: Filmmiddag
dinsdag 1 april 09.30 Seniorenkorenkoor
dinsdag 1 april 12.00 uur: Eetpunt
dinsdag 1 april 13.00 uur: Vrij biljarten
dinsdag 1 april 14.00 uur: Line dansen
woensdag 2 april 13.30 uur: Kienen
donderdag 3 april 12.00 uur: Eetpunt
donderdag 3 april 13.00 uur: Competitie biljarten
donderdag 3 april 13.30 uur: Kaarten
vrijdag 4 april 13.30 uur: Bridgen

1 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
5 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
7 Riet v. Hout & Jo Verhoeven
8 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
9 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
10 Mien Vissers & Clasien Nolle
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Lijn B
1 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
2 Anneke Jans & Maria Pepers
3 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
5 Joke Petit & Maria Rijken
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(7) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
(7) Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
9 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
10 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
11 Mieke Toebast & Toos Vissers

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 20 mrt.2014 :
Jokeren:
1.Marie Habraken
113 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
94 pnt.
2. Henk v.d.Linden
90 pnt.
3.Jan v.Zutphen
76 pnt.
Poedelprijs:
Bert Vissers
- 30 pnt.
Loterij:
Piet v.d.Tillaart
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 24 mrt.2014 :
Jokeren:
1.Marie Habraken
142 pnt.
Rikken:
1. Pieta v.d.Hurk
94 pnt.
2. Marjo Vissers
90 pnt.
3.Bert Vissers
72 pnt.
4.Jan v.Zutphen
67 pnt.
Poedelprijs:
Harry Rooijakkers
- 44 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

BILJARTEN
KBO Onderling 20 maart 2014
Chris v.Helvoirt
Jan v.d.Oever
Willy Henst
Jos Claassen
Willy v.d.Berkmortel
Johan v.Zutphen
Cor v.Zutphen
Jan de Wit
Gerard Oppers
Tonnie v.Uden
Grard v.Eert

19 37
18 26
30 43
21 29
25 32
20 24
62 74
29 33
13 13
32 27
18 13

- Frans v.Leuken 39
- Wim Kremers
26
- Rien v.Tiel
28
- Wim Kremers
26
- Jan v.d.Oever
18
- Jan Rijkers
17
- Wim v.d.Sanden 52
- Rien v.Tiel
28
- Martien v.Zutphen 15
- Jan v.Uden
18
- Piet v.d.Hurk
37

28
16
17
23
17
15
56
25
11
10
24

62,50
58,75
55,42
52,50
51,67
50,00
49,58
47,92
46,67
46,25
41,67
37,08
66,88
58,13
56,88
55,63
55,21
48,96
46,88
46,88
43,23
41,15
35,42
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Openingstoernooi jeugd TV Zijtaart
Afgelopen zondag 23 maart hadden we het
voorjaarstoernooi voor de jeugd van TV Zijtaart.
We hadden 24 deelnemers/deelneemsters
zodat we een mooie planning konden
maken en het was gezellig druk.
We begonnen 10.40 uur met een
voorzichtig zonnetje aan de warming-up.
Hierna werden er tennisspelletjes gedaan, gaf de
tennisleraar een kort lesje en heeft ook iedereen een
dubbelwedstrijdje gespeeld. Dit alles werd gedaan door
jeugd van 6 t/m 12 jaar.
Na een pauze met ranja en een broodje frikadel begonnen
we aan de laatste ronde, het gevangenisspel. Hier konden
alle kinderen aan deelnemen maar helaas zat het weer ons
even niet mee, maar zelfs de regen kon de pret niet
drukken. Tot dat er ook een hagelbui voorbij kwam,
gelukkig op het moment dat we toch naar binnen gingen.
Bij de afsluiting werden de kinderen die misschien wel
interesse hebben om te gaan tennissen uitgenodigd om een
keer proef te draaien op de vrije trainingsavond op
maandag van 18.00u tot 19.00u of om (op afspraak) een
keer een tennisles van een professionele tennisleraar bij te
wonen. Na de afsluiting gingen alle kinderen met een leuk
kadootje en een sticker om 13.00u huiswaarts.
We hopen dat de kinderen een gezellige morgen hebben
gehad en hopen ze terug te zien op de tennisbanen.

Komend voorjaar hebben we weer het schooltennis waar
alle kinderen van de basisschool aan deel mogen nemen en
wat we natuurlijk afsluiten met een schooltennistoernooi.
Als je graag wilt tennissen, heeft TV Zijtaart een
jaarabonnement met 2x 15 (professionele) tennislessen en
vrije trainingsavond op maandag.
Voor meer informatie, neem dan contact op met de
jeugdcommissie via jeugd@tvzijtaart.nl
Jeugdcommissie TV Zijtaart.
Patricia van Dijk
Ria Kanters

Afsluiting afrit 10
In de avond en nacht van donderdag 20 maart op
vrijdag 21 maart a.s. wordt afrit 10 van de A50 vanuit
Oss/Nijmegen afgesloten. De kwaliteit van het
huidige wegdek op deze afrit is zo slecht dat het
opnieuw geasfalteerd moet worden.
De afsluiting vindt plaats van donderdagavond 21.30
uur tot vrijdagochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt
omgeleid via de afrit 9 (Sint-Oedenrode) en kan daar
omdraaien.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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V.O.W. Jeugd 29 mrt 2014

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 22 mrt 2014
VOW B1
Blauw Geel'38/JUMBO B2
VOW B2
Sparta'25 B3
VOW C1
Boekel Sport C3
VOW D1
Rhode D2
VOW E1
Boekel Sport E2
VOW E2
Stiphout Vooruit E4G
VOW E3
Schijndel/DE WIT E6
VOW F1
Schijndel/DE WIT F1
VOW F2
Irene F2
VOW F3
Gemert F14
VOW MB1 Vorstenbossche Boys MB1
VOW MC1 Volkel MC1
VOW MD1 UDI'19/Beter Bed MD2
VOW ME1 Blauw Geel'38/JUMBO ME2
VOW Senioren 22 maart 2014-03-25
UDI '19
VOW Veteranen
VOW Senioren 23 maart 2014
FC Schadewijk 1 VOW 1
DVG 3
VOW 2
VOW 3
Avesteyn 7
WEC 6
VOW 4
VOW VR1 RESIA VR1
VOW VR2 Boerdonk VR1

26 maart – 2 april 2014

2-1
3-2
1-6
0-3
7-3
2-1
3-2
0-8
?-?
10-2
8-0
afg0-2
0-2

VOW B1
uit
Stiphout Vooruit B1
VOW B2
thuis Schijndel/DE WIT B4
VOW C1
uit
Sparta'25 C3
VOW D1
uit
Sparta'25 D3
VOW E1
uit
S.V. Brandevoort E4
VOW E2
uit
Irene E2
VOW E3
vrij
vrij
VOW F1
uit
Rhode F2
VOW F2
thuis Venhorst F3
VOW F3
thuis RKVV Keldonk F2
VOW MB1
vrij
VOW MC1
uit
Juliana Mill MC1
VOW MD1
vrij
vrij
VOW ME1
thuis EVVC ME1
VOW Jeugd 1 april_2014
VOW MD1
uit
Rhode MD1

0-3

VOW Veteranen 29 maart 2014

2-1
5-0
3-2
1-0
2-7
3–0

VOW senioren 30 maart 2014

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

VOW Vet
VOW H1
VOW H 2
VOWH 3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

thuis
VRIJ
uit
thuis
VRIJ
VRIJ
thuis

SCMH

14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
11:00u
9:30u
9:15u
10:30u
10:30u
13:00u
9:30u
18:30u
??

RKVV Keldonk 2
11:30u
Vorstenbossche Boys 5 11.00u

Elsendorp VR1

10:00u

Let op de klok wordt in het weekend
verzet

Heren: zondag 30 maart, Vliegveldroute, pauze inNetersel,
80 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 30 maart, Vliegveldroute, pauze in Vessem,
70 km, vertrek 9.00 uur.

Hallo inwoners van Zijtaart,
Zoals voor sommigen al bekend is wil Jong Nederland
Zijtaart in samenwerking met de gemeente Veghel een
dorpsmoestuin aanleggen. In het kader van gezond eten,
kennis verkrijgen over hoe diverse gewassen ontstaan en
het vergroten van de leefbaarheid ( door middel van
samenwerking), wil de gemeente dit project graag
ondersteunen. Het idee is vrij simpel, een stuk
braakliggend terrein in Zijtaart word klaargemaakt,
verdeeld in diverse kaveltjes en omheind, er wordt gezorgd
voor diverse hulpmiddelen en water. Het geheel wordt
opgeleverd en het verbouwen van de gewassen is geheel
aan de eigenaren van de percelen. Jong Nederland zal,
wellicht in samenwerking met een andere vereniging, het
beheer verzorgen. Wilt u graag met uw gezin, familie,
(buurt)vereniging, kinderen of buren een stukje grond om
goedkoop en lekkere gewassen te verbouwen laat dit dan
weten, bij voldoende animo en inschrijvingen worden de
plannen doorgezet naar de volgende stap. Iedere inwoner
van Zijtaart mag en kan meedoen. Voor meer info kunt u
mailen naar runtoteun@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Teun van der Heijden
Jong Nederland Zijtaart
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de scrimmage niet goed door ons weggewerkt en kwam
plots bij de speler van Schadewijk. Deze profiteerde en
bracht de stand op 2-1.

Praktijk Verliesbegeleiding start
sociale weerbaarheidstraining
Op maandag 12 mei start de sociale weerbaarheidstraining.
Een leerzame training speciaal voor kinderen die na een
ingrijpende gebeurtenis onzeker zijn geworden, twijfelen
FC Schadewijk ದ VOW 2 - 1 (0-0)
aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. De training wordt
aangeboden Praktijk Verliesbegeleiding te Zijtaart.
Vandaag naar Oss, naar een ploeg die volop verwikkeld is
Sociale weerbaarheidstraining
in de gradatiestrijd en de punten dus heel goed kan
De training is gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
gebruiken.
In contact met leeftijdsgenoten oefenen ze verschillende
We begonnen goed aan de wedstrijd, na 40 seconden had
sociale vaardigheden met als doel beter te kunnen omgaan
het al zomaar 0-1 kunnen staan. Maar de kopbal van Bart
met hun gevoelens. In de groep van minimaal 4 en
vd Oever kreeg te weinig vaart mee zodat de verdediger
maximaal 6 kinderen wordt volgens een
hem nog net over kon koppen. Schadewijk werd beter en
gevaarlijker, wat leidde tot een paar kleine kansjes. Daarna weerbaarheidsprogramma aandacht besteed aan; herkennen
van en omgaan met gevoelens, opkomen voor jezelf, elkaar
kwam VOW beter in de wedstrijd, met een grote
vertrouwen, hulp vragen en geven, omgaan met kritiek en
mogelijkheid voor Rick vd Linden. Maar zijn inzet ging
vertrouwen op je kwaliteiten.
voor langs.
Praktische informatie
Tweede helft:
Schadewijk startte feller en gretiger dan VOW. Schadewijk De training wordt verzorgd door Hélène Rietbergen. Naast
haar werk als leerkracht beeldende vorming en creatief
kreeg dan ook een paar kansen, maar Niek van Zutphen
therapeut heeft Hélène veel ervaring in het geven van
voorkwam een doelpunt. In de 60ste minuut een bal van
sociale vaardigheid- en weerbaarheidstrainingen op
ongeveer 18 meter: was onhoudbaar voor onze doelman.
basisscholen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten die
Een streep, zo ontzettend hard. Raak: 1-0. VOW pakte de
draad weer op en ging op zoek naar de 1-1. Achterin werd 1 wekelijks worden gegeven op maandag van 16.00 tot 17.15
op 1 gespeeld met een doorgeschoven Bart vd Laar. Uit een uur. Voor meer informatie of aanmelden kijk op
www.praktijkverliesbegeleiding.nl
goede vrije trap van Juul v. Erp wist Bart de 1-1 te scoren.
Het leek erop dat de beide ploegen een punt zouden halen,
waar beide ploegen gezien het wedstrijdbeeld ook recht op
hadden. Maar bij een voetbalwedstrijd hoort ook
blessuretijd... In de 92ste minuut, een makkelijk gegeven
vrije trap voor Schadewijk bij de cornervlag. De bal werd in
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Interpunctie

Een lastig besluit: scheiden, ja of nee?! (meer lezen:
Ongetwijfeld hebt u uit de media begrepen dat DDB bij de www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)
Mensen vragen wel eens wat ik zelf doe als ik een bepaald
verkiezingen van 19 maart jl. 6 zetels heeft behaald en
probleem heb. Het antwoord is dat ik bij de “gewone”
daardoor niet meer de
problemen meestal goed in staat ben dit zelf op te lossen,
grootste partij in Veghel is,
maar dat ik vaak een collega consulteer als het echt
het scheelde slechts 298
moeilijk is. Niet dat ik “in therapie” ga bij mijn collega,
stemmen. De kiezer heeft
maar gewoon eens mijn gedachten hardop uitspreken tegen
gesproken en dat betekent
iemand die er verstand van heeft. Meestal weet ik daarna
dat we bij de volgende
welke stappen ik ga zetten. Omgekeerd gaat dat net zo.
verkiezingen als we gaan
Een vriendin van mij, tevens collega, had grote problemen
fuseren als lijst 2 mogen
met haar man. Ze had hem in een boze actie buiten gezet.
meedoen.
Op dat moment zag ze maar één mogelijkheid: scheiden!!
In Zijtaart zijn 917 geldige
En zo snel mogelijk! Maar ook zij bewandelt dan dezelfde
stemmen uitgebracht, een
weg als ik: zij kwam enkele dagen later om er met mij over
opkomstpercentage van
te praten. Haar andere vriendinnen gaven advies of
68,03%, wat mooi is, want in Veghel totaal lag het
betuigden hun diepe medeleven en begrip. Vooral het
percentage op slechts 52,25 %. DDB heeft in Zijtaart 219
begrip is op zo’n moment prettig, adviezen worden meestal
stemmen gekregen waar we erg blij mee zijn.
minder gewaardeerd. Ze kwam bij mij, was er nog totaal
niet uit wat ze wilde. Ik stelde haar de vragen die zij zelf
De verdeling was:
ook aan haar cliënt zou hebben gesteld. Welke antwoorden
Marja v/d Heijden
72 stemmen
ze gaf was niet belangrijk (tenminste niet voor mij). Maar
Jaqueline v. Krieken
15 stemmen
wel dat ze werd bevraagd en dat ik luisterde naar wat ze
Aard van Hoof
24 stemmen
tussen de regels door zei. De dingen die ze niet uitsprak,
Pieter van Dijk
3 stemmen en
maar die er wel uit af te leiden waren. Na een gesprek van
Cor van der Aa
23 stemmen.
De overige stemmen zijn op andere DDB-leden uitgebracht. 20-25 minuten was het haar duidelijk wat ze in eerste
instantie wilde gaan doen: met hem praten. Ze wist ook
welke wegen ze zou inslaan naar gelang het verloop van het
De uitslag betekent dat DDB vooralsnog geen kandidaat
gesprek. Daarmee kon ze het pad wat gelopen moest
namens Zijtaart in de raad krijgt, jammer, we zullen eerst
worden, aanzienlijk verkorten.
de coalitie onderhandelingen moeten afwachten.
Als Zijtaartse kandidaten hadden we op meer gehoopt, maar Gaat dit bij cliënten ook zo snel? Nee, meestal niet. Men is
vaak gewend te denken in adviezen of wat mijn mening is.
alle mensen die op DDB hebben gestemd, heel hartelijk
En die is niet van belang. Maar toch kan ik meestal in een
bedankt.
Wilt U iets meer weten van DDB en hun werkwijze of hebt gesprek van 3 kwartier tot 1 uur bijna hetzelfde effect
u misschien interesse om mee te doen of te ondersteunen, u bereiken. In elk geval geeft het altijd meer rust en
duidelijkheid.
bent van harte welkom. Voor info bel Cor van der Aa, tel.
Dit geldt overigens niet alleen voor dit soort problemen,
36 68 58 of kijk op www.ddb-veghel.nl
maar bij allerlei andere moeilijke beslissingen waar men
niet uitkomt, is het prettig om eens met iemand te praten die
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw steun aan DDB,
niet adviseert, maar die jou je eigen wensen (die nog in je
U kunt de komende vier jaar op ons rekenen,
verscholen zijn) duidelijk te krijgen.
Marja, Jacqueline, Aard, Pieter en Cor
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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begeleiden. Mensen met een beperking die soms hulp
kunnen gebruiken en graag hun talenten laten zien.
Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten of sportmaatjes.
SamSam is voor iedereen en voor alle leeftijden.
Kijk voor meer informatie op www.samsamveghel.nl

Dankzij jullie stem kan het CDA werken
aan de leefbaarheid in onze gemeente en
Maatjes gezocht die ogen kunnen laten
specifiek in ons dorp.
stralen!
Ook vanuit het
bestuur en de fractie,
bedankt!!!

Op donderdag 27 maart, kunnen mensen kennis maken
met Match; het maatjesproject voor jongeren tussen 6
en 16 jaar in de regio noordoost Noord-Brabant.
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
SamSamVeghel
SamSam is een digitale marktplaats voor en door bewoners een kind zo spelenderwijs krijgt, brengt veel teweeg; een
van Veghel, Erp, Keldonk, Boerdonk, Mariaheide, Zijtaart vrolijke lach, nieuwe vaardigheden, meer openheid,
zelfvertrouwen en ontspanning, een twinkeling in de
en Eerde. Bij SamSam gaat het om diensten die u als
ogen…
bewoners voor elkaar kunt doen. Dit kan van alles zijn:
koken, gezelschap, het uitlaten van de hond, een lift naar de Al meer dan 10 kinderen gekoppeld
Oosterpoort heeft dit jaar al meer dan 10 kinderen (6 t/m 16
dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft
jaar) gekoppeld aan een volwassen vrijwilliger. Toch
wel eens een vraag en ook iets aan te bieden. Bij SamSam
wachten er nog verschillende kinderen op een ‘maatje’.
is het niet voor wat hoort wat. U hoeft ook niet altijd voor
Daarom is Match dringend op zoek naar enthousiaste
elkaar klaar te staan. U kunt ook af en toe een handje
mensen (18+) uit Veghel en omgeving, die het project
helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Wat voor u een
komen versterken. Een matchvrijwilliger staat er niet
kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel
alleen voor. Match zorgt voor een zorgvuldige
betekenen.
voorbereiding en professionele begeleiding gedurende de
koppeling.
SamSam is voor iedereen met een vraag of aanbod.
Bijvoorbeeld voor inwoners, die tijdelijk hulp nodig hebben Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, een instelling
bij het onderhoud van hun tuin. Ouderen die niet stil willen voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met meerdere
zitten en hun kennis willen delen als huiswerkbegeleider of Centra voor Jeugd en Gezin in de regio noordoost NoordBrabant.
die willen voorlezen bij het leren. Alleenstaanden die
Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org/match of
gezelschap zoeken om bijvoorbeeld samen koffie te
bel (0412) 46 53 00.
drinken, te eten, of wandelen. Thuiszorg medewerkers die
mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te

We houden
contact,

Peggy van Sleuwen
CDA Veghel - Erp
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BOODSCHAPPENPLUSBUS
Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en
Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op
afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen
te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje
koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet.
Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat
nodig is.
Hieronder het programma van april 2014. Een vast
onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op
donderdag.

26 maart – 2 april 2014

BUURTVOETBALTOERNOOI 2014
Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit jaar
weer een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen van
Zijtaart.
Dit jaar vindt het evenement plaats op
vrijdag 16 mei, vrijdag 23 mei en
woensdag 28 mei (dag voor Hemelvaart)
op sportpark De Vonders te Zijtaart.

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA APRIL 2014
di 1 10.00-16.00 u uitstapje Schoenenmuseum Waalwijk
wo 2 10.30-16.30 u uitstapje Diner in Odendael en Schaapskooi Schijndels
do 3 9.00-12.00 u
Supermarkt Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
vrij 4 10.00-16.30 u uitstapje Sint Josefkapel, Smakt
zo 6 10.00-18.00 u uitstapje Paaseierenbeurs Arnhem
ma 7 8.30-12.30 u
Markt Uden
13.00-17.00 u
JUMBO, Uden
di 8 11.00-17.00 u uitstapje Tingieterij Alphen aan de Maas
wo 9 12.30-18.00 u
Van Tilburg Mode Nistelrode
do 10 9.00-12.00 u
Supermarkt Jan Linders, Erp
13.00-17.00 u
EM-TÉ Uden
9.30-16.30
u
vrij 11
uitstapje
Brabantse dorpenroute, pannenkoek in Heusden
ma 14 13.00-17.00 u
JUMBO, Uden
di 15 9.30-17.00 u uitstapje Tocht naar de Betuwe
18.15-22.00 u
Alzheimercafé thema: als het thuis niet meer gaat
wo 16
uitstapje Tocht Nijmegen-Oost, pannenkoek in Slijk-Ewijk
do 17
vrij
di
wo
do

18
22
23
24

vrij
ma
di
wo

25
28
29
30

9.00-16.30 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
10.00-16.30 u
12.30-16.30 u
9.30-17.00 u
9.00-12.00 u
13.00-17.00 u
9.00-17.00 u
13.00-17.00 u
11.30-17.00 u
11.30-17.00 u

uitstapje
uitstapje
uitstapje

uitstapje
uitstapje
uitstapje

Supermarkt Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Meierijtocht, koffie in Het Groenewoud
Kaasboerderij Bladel
Lingetocht, koffie en gebak bij Van der Valk Tiel
Supermarkt Jan Linders, Erp
EM-TÉ Uden
Outlet Roermond
JUMBO, Uden
Valkerij Valkenswaard
Dierenpark Zie-Zoo Volkel

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer
weten?
Bel het ouderenwerk van Vivaan, (0413-367309) op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het
programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar:
bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.
Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?
Bel Vivaan, (0413) 367309 om u aan te melden als lid van
de BoodschappenPlusBus. Dat kost € 12,50 per jaar en u
krijgt het programma dan elke maand thuisgestuurd. Thuis
kunt u op uw gemak in het programma uitzoeken op welke
tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat
weer door en op de afgesproken tijd komt de bus
voorrijden.
Voor het winkelen en voor de uitstapjes kunt u zich vanaf
26 maart elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven.
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De wedstrijden starten om
20.00 uur.
Bij onvoldoende spelers per
elftal, bestaat de
mogelijkheid dat het
buurtvoetbaltoernooi wordt
omgezet naar een toernooi
met zevental.
Bij de opgave moet dus
doorgegeven worden hoeveel
spelers het team heeft
(dames/heren/jeugd) en wie
de contactpersoon is met
telefoonnummer.
De deelname is gratis.
Wel wordt gevraagd per
team € 5,00 te betalen per
wedstrijd aan de
scheidsrechter.
Men kan zich inschrijven tot
20 april a.s. bij
Petra van Gorkum:
petravangorkum@ziggo.nl
06-577 005 11
John de Wit:
john.dewit@live.nl 06-101
842 65

Enkele spelregels:
- elk team zorgt zelf
voor shirtjes
- er moeten bij het elftal minimaal 2 dames in het
veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of
een combinatie hiervan.
- Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld
met een speler minder.
- Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg
hesjes aan
Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.
VOETBALVERENIGING V.O.W.
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Bedankt voor uw stem!
TEL heeft op woensdag 19 maart 1 zetel gewonnen ten opzichte
van de vorige verkiezingen. Dit betekent dat we het geluid van
TEL sterker kunnen laten horen. De verkiezingswinst kwam onder
andere dankzij een sterke groei van het aantal stemmen in Zijtaart.
Daarnaast mag ik als inwoner van Zijtaart dankzij al uw
voorkeursstemmen zitting gaan nemen in de gemeenteraad. Zo
kan TEL het belang van Zijtaart de komende jaren nog beter
dienen.
Dank voor uw stem en uw vertrouwen! U kunt de komende vier
jaar weer op ons rekenen.
namens TEL Veghel,
Erik de Vries
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