Festivalgangers gezocht!!
Vorige week zondag was de inschrijfochtend voor de JAZ dagen 2014.
Dit heeft ons tot nu toe 116 deelnemers opgeleverd die graag met festivalorganisator
“Gemma Glitter” een feestje willen gaan bouwen. Natuurlijk zijn we daar al heel blij mee,
maar dat mogen natuurlijk nog veel meer kinderen worden!!
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn of het vergeten zijn, sturen wij deze
herinnering. Wil je meedoen met de JAZ dagen, geef je dan uiterlijk 6 april op bij Petra
van Gorkum (Keslaerstraat 59).
De benodigde formulieren kun je vinden op www.Zijtaart.nl.
Hopelijk zien we nog vele inschrijfformulieren tegemoet en natuurlijk zijn ook de
vrijwilligerslijsten van harte welkom.
Alvast Bedankt. Het JAZ team

De Zijtaartse Toneelvereniging wil iedereen bedanken!!
De Zijtaartse Toneelvereniging wil graag iedereen bedanken die in het weekend van 22 en
23 maart is komen kijken naar de uitvoeringen! Dankzij jullie als publiek hebben wij als
toneelvereniging twee mooie dagen gehad! Graag zien wij jullie volgend jaar allemaal weer
terug bij het jeugdtoneel en het volwassentoneel.
Daarnaast wil de Zijtaartse Toneelvereniging nogmaals alle sponsoren bedanken!
Heb je altijd al lid willen worden van een toneelvereniging, wordt dan nu lid van de
Zijtaartse Toneelvereniging. Ben je 9 jaar of ouder, dan kun je lid worden van het
jeugdtoneel. Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je lid worden van het volwassentoneel.Voor
vragen, meer informatie of het sluiten van een lidmaatschap, neem contact op met Hanneke
van der Linden via e-mail: hjgavanderlinden@hotmail.com

KERKBERICHTEN
Vrijdag: 4 april 14.00 u. Huwelijksviering van: Mark van der Heijden en Bianca Kievit
met als voorganger Pastor H. van Bemmel
Zondag: 6 april 9.30 u. Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken:
Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Overl.oud. Bert
en Tonnie van Bakel-van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Overl.oud. van der HeijdenTermeer, Toon en André; Overl.oud. Frans en Martha Reijbroek-van Montfort en dochter
Riny; Riek en Marie van de Ven en Toon Vogels; Annelies van Zutphen en overl.familie
van Zutphen en Verhoeven; Overl.oud. Piet en Tonnie van Heeswijk-van den Acker;
Overl.oud. van Asseldonk-van Roosmalen en overl.familie; Marinus en Sientje van Nunenvan der Burgt (nms.Kath.Bond van Oud.) Mariet van der Linden-van Schaijk
(vanw.verjaardag); Overl.oud. Kuijpers-Kuijpers en Wim van Schaijk;
Marietje van Hoof-van Asseldonk (vanw.verjaardag); Harrie van
de Meerakker (vanw.verjaardag).
Dopen:
14.00 u. Quincy, dochter van Thijs Brugmans en Cindy van Bree
14.45 u. Norah, dochter van Stefan van den Tillart en Judith Verkuijlen
Vastenaktie
De collecte van de Vastenaktie heeft een bedrag van € 1.147,25
opgebracht. Hiervoor heel hartelijk dank. In het bijzonder een
woord van dank aan de leden van de KVO voor het ophalen
van de vastenzakjes. MOV groep
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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.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatietel. (0413) 30 09 50.
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Openbare vergadering Dorpsraad
wordt doorgeschoven
Aangezien er momenteel te weinig actuele
onderwerpen zijn voor de openbare
vergadering van woensdag 9 april a.s.
gaat deze bijeenkomst niet door en wordt die
doorgeschoven naar een nog nader te bepalen
datum.
Dorpsraad Zijtaart
JACQUES VD HEIJDEN WINNAAR
DRIEBANDENTOERNOOI

Vermist: Phantom. Sinds ± 2 maart. Ziet u hem?
Graag z.s.m. bellen, tel (06) 411 549 28.

Wij gaan trouwen
op vrijdag 4 april om 14. 00 uur in de
Heilige Lambertus kerk te Zijtaart.
Nadien is er gelegenheid tot feliciteren
bij café-zaal Kleijngeld.
Tot dan!
Groetjes, Mark van der Heijden en
Bianca Kievit

Jacques vd Heijden is afgelopen woensdag 26 maart in
Zijtaart winnaar geworden van het 24e driebandentoernooi
van biljartvereniging Poedelpret. In 4 sets wist hij te
winnen van Toon Verhagen. Beide Eerdse spelers
begonnen voortvarend aan de finale. Toon (9 caramboles)
won de 1e set in 10 beurten met 9-8. De 2e set was voor
Jacques (11 caramboles). In 13 beurten won hij deze met
11-8. De 3e set duurde wat langer en werd er flink
verdedigend gespeeld. In 25 beurten was Jacques met 11-5
de sterkste. In de 4e set leek het of Toon zich gewonnen gaf.
Al snel bouwde Jacques een grote voorsprong op en al wist
Toon nog wel iets terug te komen, in de 14e beurt maakte
Jacques aan alle illusies een einde en won de set met 11-6.
Hij was daarmee de nieuwe kampioen en opvolger van
Hans de Koning, die het toernooi de afgelopen 2 jaar op
zijn naam schreef. Op de 3e plaats eindigden Martin
Verhagen en Jos de Wit.
De organisatie kan terugkijken op een bijzonder goed
geslaagd toernooi, wat met een gemiddelde van 0,409 ook
kwalitatief een hoogstaand toernooi was. Vanuit de spelers
en publiek was er dan ook veel lof voor de organisatie. De
hoogste serie van het toernooi was 7 caramboles en is
gemaakt door Willy Minkels. Van de 64 deelnemers
eindigden 20 spelers met een moyenne van meer dan 0,50.
Van 2 t/m 13 maart 2015 vindt voor de 25e keer het
driebandentoernooi plaats. In verband met het 40 jarig
bestaan van biljartvereniging Poedelpret vindt dan ook het
5 jaarlijks jubileumtoernooi plaats.
B.V. Poedelpret
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Beste dorpsgenoten,
U kunt volgende week dinsdag 8 en woensdagavond 9 april deze collectanten aan uw deur
verwachten:
Collectanten
Bert vd Tillaart - Annie v d Berkmortel
Ton Rietbergen - Christien vd Heijden
Agnes v Nunen - Beppie Nikkelen
Monique Bekkers - Annelies Weterings
Jan v d Oever - Jo v Lankveld
Carlien v d Hurk - Rieky v d Laar
Sjaan v d Linden - Nolda v Zutphen
Harrie v Asseldonk- Monica Polak
Toon Tielemans- Joop de Bie
Friedy Verwegen- Ans Schuurmans
Rien v Zoggel- Anita v Uden
Ria Vissers- Jacqueline v Asseldonk
Petra v d Hurk- Mieke v d Klok
Johanna v Boxmeer- Nellie v Tiel
Lea v d Elzen- Jan v Boxmeer
Bets Dortmans- Leny Henst
Anja v Boxmeer-Marianne Kandelaars
Harrie v d Hurk

Route
: Hemel / Doornhoek / Lage Biezen
: Pastoor Clercxstraat tot nr.34
: Pastoor Clercxstraat 31 t/m 68
: Pastoor Clercxstraat vanaf nr.85/ Zondveldstaat tot nr.7a
: Korenmolenweg/ Hoge Biezen / Erpsesteeg / Heisteeg /
Spierbosch / Zondveldstr 9-17
:Het gerecht/Jekschotsestraat / Jekschot
: Krijtenburg
: Biezendijk / Weivenseweg / Zijtaartseweg nr.28-28a-20
: Laarsweg / Logtenburg / Het Helligt / De Kempkens
: Corsica/ Reibroekstraat
: Grootveld
: De Bresser / Boskamp
: Keslaerstraat
: Meester vd Venstraat / Pater Vervoortstraat
: Pater Thijssenstraat / Pater vd Bultstraat
: Leinserondweg / Hoolstraat
: Ceciliastraat / Pater de Koningstraat

Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart.
Wederom heel veel dank aan Johnny van der Sanden van dedigitaledrukker.nl , die al het drukwerk gratis heeft verzorgd

Natuurwandeling rondom Zijtaart
IVN wandeling op zondag 13 april 14.00–16.30 uur
Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag 13 april
een natuurwandeling rondom Zijtaart.
Om 14.00 uur vertrekken de gidsen met de auto vanaf de
parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. De
wandeling start om 14.15 uur vanaf de kerk in Zijtaart en
we zijn rond 16.30 uur terug in Veghel. De wandeling is
geschikt voor iedereen die ca. 5 km kan wandelen.
IVN Veghel wil nadrukkelijk ook de natuur in de
kerkdorpen rondom Veghel laten beleven. Tijdens deze
wandeling krijg je een indruk van natuur en landschap in
de directe omgeving van Zijtaart. De wandeling is
interessant voor alle Veghelaren maar zeker ook voor de
inwoners van Zijtaart.
Wandel mee en ervaar de leuke wandelroute met
onverwachte ontmoeting met bosanemonen, de
pinksterbloem en misschien wel het oranjetipje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F.
Kalis, tel. (0413) 34 13 48 of e-mail secretariaat@ivnveghel.nl.
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Estafette Vastenactie.
Op zondag 30 maart wandelde een groep van 20 parochianen vanuit onze
Lambertuskerk naar de Johannes kerk in Veghel Zuid.
Dit alles in het kader van de Estafette Vastenactie.
Tijdens de viering die daarop volgde werd door Corry van de Wetering de
kaars van Zijtaart aangemaakt en de volgende tekst voor gelezen:
Namens onze geloofsgemeenschap Zijtaart, zijn wij hier naar toe gekomen,
om samen het eucharistisch brood met elkaar te delen.

MENSEN ZIJN FAKKELDRAGERS.
Elke dag worden er mensen geboren. Elke dag sterven er mensen.
Zij komen en gaan, zoals de lichtende dagen verglijden om plaats te maken voor donkere nachten.
Telkens en telkens komen er nieuwe mensen. Zo ontstaat generatie na generatie.
En steeds opnieuw, van de ene dag op de andere, geven mensen iets aan elkaar door.
Soms bewust, dan weer ongemerkt.
Zo ontstaan volgende episodes en generaties.
Je kunt eigenlijk spreken van een fakkel,
die telkens en telkens wordt overgedragen.
En dat doorgeven aan elkaar betreft niet alleen in woorden,
misschien gaat het nog méér om het vóórbeeld dat gegeven wordt.
Voorbeelden van daden, van begrip tonen, van écht medemens zijn.
Ja, mensen hebben een doorgeeffunctie.
En af en toe kijk je als fakkeldrager om naar dat wat was.
Dan ben je verwonderd, ademloos of sprakeloos,
Want je kunt versteld staan om de dingen uit het verleden.
Je kunt er van genieten, er stil verdriet om hebben,
of dankbaar zijn…

Onderonsje Zijtaart over vlinders
Tijdens het Onderonsje in het Dorpshuis in
Zijtaart is op maandag 7 april Rini Kerstens te
gast. Hij is een graag geziene inleider. Bij de
KBO Zijtaart is hij al eerder te gast geweest
tijdens de jaarvergadering en ook heeft hij
voor ons een rondleiding verzorgd in de Erpse bossen om te
genieten van de vele soorten paddenstoelen. Op maandag 7
april van 10.00 uur tot 11.00 uur zal de voormalige
biologieleraar van het Zwijsencollege de bezoekers
boeiende weetjes en verhalen over vlinders voorschotelen.
De eerste bontgekleurde fladderaars hebben zich dit jaar
alweer laten zien, dankzij het vroege begin van het
voorjaar. Tot in het najaar laten vele soorten vlinders zich
zien. Iedere soort heeft zijn eigen biotoop, zijn eigen
specifieke leefomgeving. De ene soort leeft in tuinen, een
andere in de bossen. Door bepaalde bloemen en struiken te
planten, kun je van je tuin een paradijs voor vlinders
maken. Rini Kerstens zal de bezoekers van het Onderonsje
met gemak twee uur vermaken met prachtige verhalen over
deze wellicht mooiste
insecten die wij in onze
omgeving kennen. Onder
het genot van een kopje
koffie/thee een mooi
moment om samen eens
iets anders te doen!
Maandag 7 april Onderonsje Klooster Zijtaart
aanvang 10.00 uur.
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KBO
AGENDA
Maandag 7 april 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 7 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 8 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 8 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 8 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 9 april 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 10 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 10 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 10 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 11 april 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 26 maart 2014:
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
70 pnt.
1.Marie Habraken
80 pnt.
Rikken:
1.Bert Vissers
93 pnt.
2.Tiny v.Kasteren
72 pnt.
3.Henk v.d.Linden
62 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
-39 pnt.
Loterij:
Willy v.d.Berkmortel

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)
De uitslagen van dinsdagavond 25 maart 2014:
A-Lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
65,42 %
2.Cees v.Hout & Jo Verhoeven
57,08 %
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
55,00 %
4.Bert & Diny Kanters
53,75 %
5.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels
52,92 %
6.Albert & Petra v.d.Hurk
49,58 %
7.Harry & Marietje v.d.Wijgert
47,92 %
8.Harry & Rina v.Berlo
47,50 %
9.Cor & Marietje Mollen en
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
46,67 &
11.Anny v.d.Hurk & Henk v.d.Linden 39,58 %
12.Riet v.Hout & Corry Kastelijn
37,92 %
B-lijn:
1.Noud & Toos v.Zutven
54,17 %
2.Chris & Christien v.Helvoirt en
Joke Petit & Maria Rijken
53,13 %
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
52,60 %
5.Anny & Josien v.d.Berkmortel
52,08 %
6.Adriaan v.d.Tillart & Jack Sebrechts 51,25 %
7.Ad Koevoets & Jacqueline Brus
50,00 %
8.Mieke Toebast & Trudy Smulders
47,50 %
9.Maria & Fien Rooijakkers en
Anneke Jans & Maria Pepers
47,40 %
11.Tonny Rijkers & Mien Vermeulen 40,63 %

Trottoirtegels
Gratis af te halen bij
Arno en Mieke van de Klok
Keslaerstraat 28
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BILJARTEN KBo onderling 27 maart 20104
Frans v.Leuken
39 86 - Tonnie v.Uden
32
Willy Henst
30 44 - Chris v.Helvoirt 19
Tonn Verbruggen 22 30 - Jan v.Uden
18
Tonn Verbruggen 22 29 - Willy vdBerkmortel 25
Rien v.Tiel
28 36 - Johan v.Zutphen 20
Wim v.d.Sanden
52 60 - Johan v.Zutphen 20
Jan de Wit
29 32 - Grard v.Eert
18
Jan v.d.Oever
18 19 - Jos Claassen
21
Martien v.Zutphen 15 15 - Jan de Wit
29
Cor Coppens
21 18 - Wim Kremers
26
Tonnie v.Uden
32 24 - Wim v.d.Sanden 52
Gerard Oppers
13 9
- Willy vdBerkmortel 25

Bridge KBO 28 maart 2014
Lijn A
1
Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2
Cor v.d. Berg & Jan v. Helvoirt
3
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
5
Piet Thijssens & Riek Rijkers
6
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
7
Mien Verhoeven & Mien Vissers
8
Cor Mollen & Marietje Mollen
(9)
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(9)
Ria Swinkels & Riet Koevoets
11
Bert Kanters & Diny Kanters
12
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
14
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
26
20
22
17
17
13
18
21
19
30
13

60,24
59,90
56,77
56,42
56,08
55,07
54,69
54,34
43,23
43,23
42,03
41,84
41,15
34,90

Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven 60,00
Toon v. Creij & Wim v. Os
58,68
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst 56,67
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
56,60
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer 55,56
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
52,78
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert51,67
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
50,00
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken47,92
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
45,49
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen 44,44
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt43,75
Fien Rooijakkers & José van Kempen 43,40
Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
42,92
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk 40,63
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W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 5 april, Postel, 120 km, vertrek 8.00 uur.
Heren: zondag 6 april, Dijkentocht, pauze in Lith, 90 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 6 april, Heesch, pauze in Lith, 70 km,
vertrek 9.00 uur.

VOW Senioren 5 april 2014
uit

Volkel
VOW Senioren 6 april 2014
VOW H1 thuis Ollandia 1
VOW H2 thui
Erp 4
VOW H3 uit
Erp 9
VOW H4 thuis WHV 4
VOW VR1 uit
SVEB VR1
VOW VR2 uit
Elsendorp VR1

14:30u
11:30u
10.00u
11.30u
11:00u
10.00u

VOW Jeugd 29 april 2014
VOW B1
Stiphout Vooruit B1
1-4
VOW B2
Schijndel/DE WIT B4
0-2
VOW C1
Sparta'25 C3
0-4
VOW D1
Sparta'25 D3
5-8
VOW E1
S.V. Brandevoort E4
3-9
VOW E2
Irene E2
7-0
VOW E3
vrij
VOW F1
Rhode F2
1-6
VOW F2
Venhorst F3
5-0
VOW F3
RKVV Keldonk F2
0-8
VOW MB1 vrij
VOW MC1 Juliana Mill MC1
2-1
VOW MD1 vrij
VOW ME1 EVVC ME1
3-0
VOW Jeugd 2 april 2014
VOW MB1
thuis Vorstebosche booys Mb119:00u
VOW Jeugd 5 april 2014
VOW B1 thuis DVG B1
14:30u
VOW B2 uit Mariahout B2
15:00u
VOW C1 thuis Gemert C4
13:00u
VOW D1 thuis Boekel Sport D4G
11:30u
VOW E1 uit DVG E2G
10:30u
VOW E2 uit MULO E10
9:00u
VOW E3 thuis Sparta'25 E6
9:30u
VOW F1 thuis Erp F1
10:30u
VOW F2 thuis Rhode F7
10:30u
10:15u
VOW F3 uit Blauw Geel'38/JUMBO F16
VOW MB1 uit MULO MB1
15:30u
VOW MC1 thuis ST GVV'57/Estria/SCV'58 MC113:00u
VOW MD1 uit Festilent MD2
10:00u
VOW ME1 thuis Berghem Sport ME1
9:30u
VOW Jeugd 6 april 2014
VOW E3 thuis Ollandia E2
13:30u
VOW Jeugd 9 april 2014
VOW B1 uit Schijndel/DE WIT B2
19:00u

VOW Senioren 29-03-2014
SCMH

VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

VRIJ
RKVV Keldonk 2
Vorstenbossche Boys 5
VRIJ
VRIJ
Elsendorp VR1

2-2
0-4

5–0

Gewijzigde openingstijden rondom de
Organisatiedag 2014

17:00u

SPORTUITSLAGEN

VOW Vet
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VOW Senioren 30-03-2014

SPORTAGENDA

VOW Vet

2 april – 9 april 2014

1-1

Op vrijdag 11 april zijn in het kader van de Organisatiedag
het stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is uitsluitend voor het doen van
aangifte van geboorte en aangifte van overlijden geopend
van 09.00-10.00 uur.
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.

A.s. ZATERDAG 5 APRIL
OPEN HUIZEN DAG!
Van 11.00 – 15.00 uur.
KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN!
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L.R. Sint Gregorius Zijtaart – Viertal
kür op muziek behaalt 2de plaats!
Afgelopen zaterdag was het alweer tijd voor de laatste kür
op muziek wedstrijd. Het viertal, dat nu bestond uit:
Hanneke van Asseldonk, Ellen van Asseldonk, Monique
van Berkel en Dirkje Aarts, had dus nog een laatste kans
om een prijs in de wacht te slepen. Deze poging pakte goed
uit. Ondanks enkele schoonheidsfoutjes werd er goed
gereden en was de jury complimenteus. Dit werd beloond
met een knappe 2e prijs met een score van 65%.
Aangezien het viertal twee keer 3e en één keer 2e is
geworden, werden zij overall tweede. Ruitersport Zijtaart
wil het viertal, en natuurlijk de commandant Monique van
Geffen feliciteren met deze mooie prestatie.
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gespeeld kunnen worden. Wat te denken van het leuke spel
“Treinen door Nederland en België” van Ticket to ride?
Gewoon doen!
Inschrijven “Keezentoernooi” van vrijdag 11 april.
Veel teams zijn al ingeschreven, maar er kunnen nog enkele
teams geplaatst worden zodat de zaal goed vol zit met
enthousiaste spelers. Inschrijven kan op de
“Zes!”speelavond van 4 april a.s. maar ook via de site van
“Zes!” en via de inschrijfformulieren bij café Kleingeld en
Hetty’s dorpswinkel. De kosten bedragen € 5,00 voor een
hele avond speelplezier, met ook nog eens kans op leuke
prijzen en vooral de eer om Zijtaarts Keezenkampioen 2014
te worden.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

Vrijdag 4 april, vanaf 19.00u.: Spellenavond
van “Zes!”
Ook: directe voorbereiding en inschrijving voor het 2e
“Keezentoernooi”van 11 april!
Deze week is het weer 1ste vrijdag
van de maand dus: spellenavond
in “Het Klooster”.
Vanaf 19.00u bent al welkom. De
entree bedraagt slechts € 3.00 en
dat is inclusief een drankje.
’n Schitterende gelegenheid om
het “Keezenspel” nog eens te
(be)oefenen of te leren. In korte
tijd is dit spel te leren. Het heeft
enige gelijkenis met “Mens erger je niet!” maar biedt veel
meer variaties en strategische mogelijkheden. Goed te leren
op één avond, het fijne samenspel vraagt een iets langere
tijd omdat in teams gespeeld wordt: dus probeer je partner,
vriend/vriendin, buurman zover te krijgen om gezellig mee
te komen spelen!
Onder deskundige
leiding valt hier heel
wat op te steken.
Behalve dit leuke spel
zijn er nog tientallen
andere spellen
aanwezig die
uitgeprobeerd,
uitgelegd of gewoon

Dagreis KVO Zijtaart.
Op dinsdag 6 mei gaan we een dagje op reis naar Delft.
Het programma ziet er als volgt uit:
8.00 uur: vertrek vanaf de kerk in Zijtaart.
10.00 uur: Aankomst in Delft en ontvangst met koffie en
gebak.
Stadswandeling met gids door Delft met een
bezoek aan de Nieuwe Kerk.
12.00 uur: Lunch. Daarna een boottocht over de grachten
van Delft naar de Porceleyne Fes.
Bezoek aan Porceleyne Fles, een aardewerk-0
fabriek waar Delfts Blauw wordt vervaardigd.
Hierna indien de tijd het toelaat nog even vrij in
Delft.
16.30 uur: Vertrek naar Etten-Leur.
17.30 uur: Drie-gangen diner bij Restaurant Twee
Gebroeders.
19.45 uur: Vertrek naar Zijtaart.
20.45 uur: Aankomst in Zijtaart.
De kosten voor deze reis zijn € 70,-- per persoon. Deze reis
is niet alleen bedoeld voor onze leden, ook andere mensen
die graag een dagje op reis gaan zijn van harte welkom.
Opgeven kan t/m 10 april bij Fien Coppens, tel. 355537 of
per mail zijtaart@kvo.nu
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Mooie prijzen voor Reigerkrant bij
krantenwisseltrofee 2014
Nadat we vorig jaar tot winnaar krantenwisseltrofee 2013
waren uitgeroepen, was het dit jaar weer spannend of we
met onze carnavalskrant weer in de prijzen zouden vallen.
Samen met Prins Carlo d’n Urste zijn we vorige week naar
Drunen afgereisd waar weer de jaarlijkse prijsuitreiking
was. Na een avond van muziek en dans werden aan de 31
deelnemers de uitslagen bekend gemaakt. Dit jaar kreeg
onze krant van de collegakrantenmakers een 3e plaats en van de
vakjury een 2e plek toebedeeld.
Helaas geen eerste plaats maar toch
weer mooi bovenin het klassement
geëindigd.
Wij zijn trots op onze krant en
bedanken iedereen die ons met het
maken van deze krant geholpen heeft!
Op naar volgend jaar….…..
Groeten,
Ellen, Gerjanne, Karin, Lea, Marc en Hetty
Krantencommissie CV de Reigers

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

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

Het Damiaancentrum stelt
zich ten doel mensen een
plek te bieden om elkaar te
ontmoeten, samen te werken
en elkaar te inspireren om er
te zijn voor een ander. In de
voetsporen van Damiaan zijn
de activiteiten van het
Damiaancentrum gericht op kansarme en kwetsbare
mensen. We springen in waar nodig en zijn organisaties
behulpzaam bij activiteiten die zij vaak noodgedwongen
moeten laten liggen.
Onlangs bereikte ons de vraag van een alleenstaande
vrouw, Maria. Ze is bezig in haar eentje een huis in te
richten, maar omdat ze verf en behang heeft moeten kopen,
heeft ze geen geld meer voor een koelkast, een diepvries,
een gasfornuis, een oven en gordijnen. Daarom heeft zij het
Damiaancentrum gevraagd om haar te helpen.
Daarom doe ik deze oproep: heeft u een gebruikte, maar
nog goed bruikbare koelkast, diepvries, gasfornuis, oven of
gordijnen en wilt u Maria hiermee helpen, geef mij dan een
telefoontje, dan haal ik de spullen bij u op en zorg ervoor
dat Maria hiermee aan de slag kan.
Piet van den Tillaart, te bereiken op tel. (0413) 35 04 94.
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Zijtaartse inbreng bij
HELLO GOODBYE
Bij hun terugkomst uit Bolivia met
hun adoptiekindje Viggo zijn Ralph
en Annick Vissers op Schiphol
geïnterviewd voor het programma
HELLO GOODBYE van de NCRV.
De uitzending met Ralph, Annick en
Viggo is aanstaande donderdag 3
april om 21.30 uur op Ned 1.

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
Onlangs sprak ik een hele leuke man, die opvallend eerlijk namelijk bij u aan de deur met 10 eieren en 100 gram spek.
De kosten hiervoor zijn 5 euro. Met dit geld ondersteunt u
was en behoorlijk wat zelfkennis bezat. Ik vertelde wat ik
de jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De
voor werk deed (hulp aan stiefgezinnen en
ponyrijdende leden zullen u dankbaar zijn, omdat zij van dit
relatieproblemen, dat is het meeste wat ik doe).
geld kunnen genieten van een ponykamp, een
Hij vertelde over zijn eigen situatie. Hij was stiefvader,
inmiddels al met grote kinderen. Toen hij zijn vrouw leerde spelletjesmiddag en een buitenrit.
kennen, had een van de kinderen al zwaar geprotesteerd. Ze Maar dat is nog niet alles... 1 Euro van dit geld wordt
besteed aan het Duchenne Parent Project. Dit project, van
hadden immers al een vader! Dat respecteerde hij en hij
en door ouders met Duchenne-kidz, regelt én steunt het
bemoeide zich zelden met iets. Toch was het soms erg
onderzoek naar mogelijke medicijnen tegen deze nog steeds
vervelend, een van de kinderen liep hem gewoon voorbij
ongeneeslijke spierziekte.
zonder iets te zeggen als ze binnenkwam.
Moeder sprak haar zoon hierop aan, dat hielp maar toen
nam de dochter dit gedrag over. Inmiddels hadden de
verhoudingen zich genormaliseerd. Stiefvader had wat
kleine probleempjes helpen oplossen en had daarmee het
nodige krediet verdiend. Nu zijn er geen problemen meer.
Maar hij zei ook: “ik zou nóóóóit hulp gevraagd hebben.
Daar ben ik te trots voor!” Dat merk ik heel vaak, dat
mensen zich gekrenkt voelen in hun trots. Het valt ook niet
mee om hulp te vragen, niemand geeft graag toe dat hij iets
Aanstekelijke folkmuziek met Tinkers
niet weet of niet kan. Je voelt je kleintjes en misschien
afhankelijk. Dat zijn onplezierige gevoelens.
Drinkers Dreamers
Sommige mensen blijven jaren doormodderen om tenslotte
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel
toch schoorvoetend hulp te moeten vragen. Al die ellende
vindt op zondag 6 april om 15.00 uur een optreden plaats
die jaren wordt opgehoopt, al die ellende die steeds erger
van de folkformatie Tinkers, Drinkers, Dreamers. Zij waren
wordt. Inderdaad, hulp vragen is niet niks. Deze man had
al eens eerder te gast en maken folkmuziek, zoals
ondertussen zelfkennis opgedaan. En daar komt nu de
folkmuziek hoort te klinken; verhalend, gepassioneerd,
uitspraak vandaan: zelfkennis siert.
melancholisch en aanstekelijk. De toegang is gratis en de
zaal is open om 20.00 uur. Kijk ook op de website
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
www.tinkersdrinkersdreamers.nl
Interpunctie, Smientdonk 2,
Tinkers Drinkers Dreamers zorgt met hun ballads en
5467 CA Veghel
instrumentals voor een terugblik naar het begin van de jaren
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
zeventig toen de Engelse en Ierse folkbands hun
Zelfkennis: ik ben te trots
(deze columns worden geplaatst en zijn na te lezen op
www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)
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hoogtijdagen kenden. Voor Tinkers Drinkers Dreamers zijn
de uit de songboeken van Cecil Sharp House geputte
liederen over de geneugten van drank, verloren liefdes,
verre zeereizen en mannen met hun overspelige vrouwen
geliefde onderwerpen om te bezingen. De band, bestaande
uit vijf heren, gaat naast ballades en pretliederen ook de
Irish dance-tunes niet uit de weg. Jiggend, swingend en
zingend brengt Tinkers Drinkers Dreamers steevast een
levendige dansbare gebeurtenis, waarin zelfs Americanainvloeden te ontdekken zijn. Kortom; Tinkers Drinkers
Dreamers klinkt als Tinkers Drinkers Dreamers!
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met dementie. Zij schetsen ook hoe een opname in zijn
werk gaat. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00
uur open. Het programma begint om 19.30 uur en duurt
ongeveer twee uur. Daarna kunnen de bezoekers nog even
napraten en vragen stellen aan de aanwezige deskundigen
en professionals. De avond is bedoeld voor iedereen uit de
gemeenten Landerd, Boekel, Uden, Veghel, Bernheze en
Sint-Oedenrode die iets met dementie heeft. De toegang is
gratis.

ingrijpend
Er kan een moment komen dat de zorg voor een
dementerende partner of ouder thuis niet langer mogelijk is.
Een teek? Pak ‘m beet!
De partner of het kind dat die zorg geeft raakt vaak
overbelast, ondanks steun van familie, vrienden en hulp
De lente is ook de start van het tekenseizoen. Met mooi
vanuit professionele instanties. En als deze mantelzorgers
weer is de kans groter dat u
uitvallen, is opname in een verpleeghuis vaak het enige
in de natuur een tekenbeet oploopt. Een tekenbeet is
alternatief. Dat is altijd een enorm ingrijpende gebeurtenis,
meestal onschuldig, maar kán u
waar de betrokkenen als een berg tegen opzien. De ervaring
ziek maken als een teek te lang in uw huid vastgebeten zit.
leert dat mensen enorm opzien tegen het nemen van de
Controleer uzelf daarom
uiteindelijke beslissing. Ook al weten ze dat ze het geven
altijd op teken als u in de natuur bent geweest. Tijdens de
van de goede zorg niet meer kunnen volhouden, toch
Week van de Teek, van
hebben mantelzorgers het gevoel dat ze tekort schieten.
7-13 april, besteden verschillende organisaties aandacht aan
Voor hun gevoel laten ze hun naaste in de steek. De
het voorkómen van
organisatoren van het Alzheimercafé hopen mensen te
tekenbeten. Lees
helpen om de juiste beslissing te nemen. Tijdens deze
verder><http://www.ggdhvb.nl/nlavond wordt uitgelegd hoe de opname in een verpleeghuis
NL/Actueel/Nieuws/2014/04/Een-teek-Pak-m-beet>
in zijn werk gaat en hoe mensen daarin begeleid worden.

Als het thuis niet meer gaat

Het Alzheimercafé is een initiatief van Alzheimer
In het Alzheimercafé in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat Nederland, afdeling Uden/Veghel, BrabantZorg, GGZ Oost
in Uden komt elke derde dinsdag van de maand een bepaald Brabant en Vivaan.
aspect van de ziekte dementie aan bod. Op dinsdag 15 april
is dat de opname in het verpleeghuis. Wachtlijstbeheerders
uit de regio Uden-Veghel belichten de verschillende
mogelijkheden van opname in een woonvorm voor mensen

Jong Nederland organiseert een vrolijk Paasfestijn!
Op woensdag 16 april voor de allerjongsten (0 jaar t/m groep 3)
van 14.30 – 16.00 uur.
Er valt van alles te zien en te beleven!
Paaseieren versieren, knutselen, spelletjes
spelen en
natuurlijk komt de paashaas ook op bezoek.
Voor de ouders is er koffie en thee.
Tot ziens in onze blokhut
Groeten Jong Nederland Zijtaart
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De organisatie van de EGZ komt met iets nieuws

De 24 van Zijtaart
Een spel dat 24 uur lang duurt door middel van strijd en gezelligheid.
Zijtaartse weetjes en kiekjes, sport, muziek, doe, luister of geheime opdrachten.
Uiteenlopende Zijtaartse en niet Zijtaartse onderwerpen komen allemaal langs in
dit originele en spannend team spel.
De strijd begint op zaterdag 31 mei vanaf 16:00 uur tot zondag 16:00 uur. Terwijl
de klok onverbiddelijk verder tikt, mogen alle middelen 24 uur lang ingezet
worden om alles te beantwoorden.
Laat je uitdagen en doe mee met de ’24 van Zijtaart’ met vrienden, familie,
buurtgenoten, teamleden of met wie dan ook.
Voor meer info zie: www.24vanzijtaart.nl
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Paasbrunch
Eerste en tweede paasdag
20 en 21 april 2014.
Van 11.30 uur tot en met 14.00 uur.
Reserveer op tijd om teleurstelling te voorkomen.
Diverse soorten brood zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paasbrood.
Zachte ronde broodjes
wit/bruin.
Harde pistoletjes wit/bruin.
Wit brood.
Bruin brood.
Tijgerbrood.
Koffiebroodjes.
Krentenbollen.
Croissantjes.
Muffins.
Minibroodjes.

Diverse soorten beleg zoals:

Warme gerechten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm.
Spaanse ham.
Gebraden rosbief.
Gekookte ham.
Jong belegen kaas.
Palingworst.
Franse roombrie.
Verschillende soorten paté.
Roomboter en kruidenboter.
Gekookte eieren.

• Rundragout & pasteitjes.
• 2 verschillende soepen.
• Gehaktballetjes in
satésaus.
• Canadese beenham.

•
•

Verse fruitbowl.
Handfruit.

Drank:
• Koffie + thee.
• Jus D’orange
• Melk

Prijs per persoon € 19,50
Kinderen € 13,50

Motorcross Zijtaart
Aanstaand weekend organiseert Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenement!
Het evenement vind plaats bij de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om half twaalf.
Zaterdag staan de jeugdklassen aan het starthek.
Op zondag is er een uitgebreid programma. Het hoogtepunt is het kampioenschap
van de MON voor de Zijspannen. Voorafgaand aan de zijspannen zullen omstreeks 1
uur de MX 2 Inters starten.
Ook zijn er verschillende extra activiteiten.
Op de zaterdagavond treedt vanaf 9 uur de plaatselijke band The Moonshiners op in
de feesttent. Zij spelen een repertoire van jaren 60 en 70 muziek.
Hiervoor is de entree gratis.
Op zondagmiddag zal er voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de mogelijk zijn om te
proeven van de motorsport door een proefritje te maken op een mini-motor of
elektrische motor. Dit zal gebeuren onder begeleiding van onze medewerkers en
ouders.
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement, daarom bieden we elk
Zijtaarts huishouden een vrijkaartje aan.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!

Circuit Zijtaart
Toegangskaart M.C. De Jagers
Zondag 6 april 2014

Circuit Zijtaart
Toegangskaart M.C. De Jagers
Zaterdag 7 april 2014

