Waarom doen jullie dit nou??? Het kan anders!
We weten niet wie “jullie” zijn, maar we weten wel dat hetgeen we aantroffen in de hal van
de pinautomaat van de Rabobank totaal niet past in het beeld van Zijtaart! Mogelijk wijzen
de camerabeelden nog uit wie degenen zijn geweest, die halfvolle bakjes met frites,
mayonaise, satésaus, sausbakjes in de hal op de vloer hebben achtergelaten. Een vieze
troep, die alleen maar in een afvalbak hoort. Het is niet de eerste keer dat er zoiets is
aangetroffen bij de pinautomaat; ook tijdens de carnavalsdagen was dit enkele keren het
geval. We gaan er vanuit dat de degenen die dit hebben gedaan, beseffen dat we dit niet nog
eens willen zien en dat men elkaar erop wijst gebruik te maken van afvalbakken bij de
cafetaria en/of café.
Enkele oplettende inwoners van Zijtaart.

Herdenking bij monument aan kanaaldijk
donderdag 24 april om 14.00 uur
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Zoals we enkele weken geleden reeds bekend gemaakt hebben, wordt de jaarlijkse
herdenking bij het monument van de Tweede Wereldoorlog aan de kanaaldijk gehouden
voor de meivakantie.
Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein aanwezig, die
daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluiten. Omdat de basisschool het
monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school van belang. In de
meivakantie is deze kans niet zodanig aanwezig. In overleg met de gemeente is daarom
bepaald om de herdenking eerder te houden en toch de waarde te geven die het verdient.
Daarom is er een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester)
aanwezig, die namens de gemeente een krans zal leggen.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN
Donderdag: 17 april 19.00 u. Witte Donderdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 18 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag: 19 april 20.00 u. Paaswake Pater van Delden (Gem.Koor)
Zondag: 20 april 9.30 u. 1e Paasdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jrgt. Cor en Bertha Oppers-van Erp; Jrgt. Pastoor Verra; Overl.oud.
Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Overl.oud. Johan en Drika van
Berkel-van der Steen; Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob, dochter
Ellie en schoondochter Hannie; Overl.oud. Kanters-de Koning,
Tonny Kanters en Pater de Koning; Janus en
Anna Vervoort-van Eijndhoven (vanw.trouwdag);
Jrgt. Willem en Mia Jonkers-van Boven.
Maandag: 21 april 9.30 u. 2e Paasdag Woorden Comm.viering (Samenzang)
Wij gedenken: Jrgt. Chris Ketelaars

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
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De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun
leerkracht de herdenking voor een gedeelte invullen door
enkele korte herdenkingsteksten.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van
oud-militairen was vorig jaar voor de laatste keer; mogelijk
komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar Zijtaart.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en
worden hiermee uitgenodigd om de herdenking bij te
wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het
monument.
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Viering koningsdag Zijtaart 2014
Zaterdag 26 april a.s. wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar
zal het programma er als volgt uitzien:

De commissie vanuit de Evenementengroep
13.15u
13.40u – 15.30u
15.45u

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 informatie tel. (0413) 30 09 50.
Verloren. Fotocamera Merk: Fuijfilm FinePix
Z100fd Zit in een zwart hoesje .
Deze heb ik graag terug.
06-13860803
Gevonden:
Een fietssleutel CERREBI, bij het dorpshuis.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

Te leen gezocht: 20 pers. tent
Wij, VOW C1, zijn op zoek naar een tent voor 20 personen
die we in het weekend van 30 mei kunnen lenen. We gaan
dan namelijk op nachttoernooi in Prinsenbeek. Hiervoor
moeten we zelf een tent regelen waar we in kunnen
overnachten. Heeft u een tent die we zouden mogen lenen
of weet u hoe we eventueel aan een tent zouden kunnen
komen, dan kunt u contact opnemen met:
Jhonno van Rooij tel. 06 – 135 031 25 Bart vd Oever tel
06 – 831 924 94
Jelle Bosch tel. 06 – 111 47 093
Willem Kanters tel
06 – 373 743 87
Alvast bedankt voor de moeite namens de spelers en
trainers van VOW C1.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

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

Muzikale tocht met fanfare en
versierde fietsen.
Spelenkermis.
Prijsuitreiking| spelenkermis en
versierde fietsen.

De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een
kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.
Bedenk iets leuks en doe mee!
Werkgroep Koningsdag

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paaswandeling
Het lijkt wel Pasen in de natuur, alles
begint weer kleur te krijgen. Pasen is
het verhaal waarin alles opnieuw begint.
Al eeuwen vieren we met Pasen het
begin van de lente. De natuur ontwaakt en dat moet gevierd
worden!
Op zaterdag 19 april gaan we een paaswandeling maken in
het bos en paaseieren zoeken. Zorg daarom dat je om 14.00
uur aanwezig bent bij het Klooster. We vertrekken van
daaruit met de fiets naar de Bulten.
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Pasen.
Jezus Christus is verrezen.
Zijn graf is leeg:
want we mogen Hem niet
zoeken
bij de dood.
Hij gaat ons voor naar Galilea
in het bevrijden en genezen,
in het geven en vergeven,
in het gemeenschap stichten
in het samen kerk worden.
Hij gaat ons voor
in het geven van wat je hebt
in het delen van wat je bent.
Hij gaat ons voor
in het jezelf onteigenen
in de weg gaan van het lijden,
in de minste worden,
in het dienaar zijn.
Daar gaat Hij ons voor
in het sprakeloos beminnen,
in het weergaloos dulden
in het eindeloos verdragen.
Kortom:
daar gaat Hij ons voor
in Pasen, in verrijzenis.
Hij dan ook is het,
die het ons mogelijk maakt
om tot elkaar gemeend te zeggen:
ZALIG PASEN.

Aan alle inwoners van Zijtaart
Hierbij de resultaten van een geslaagde tweede Goede
Doelen Week Zijtaart, waarin wij de collecten van
onderstaande goede doelen gebundeld hebben.
2014

2013

-Amnesty International

€ 317,11

€ 331,35

-Brandwonden Stichting

€

492,45

€ 480,85

-Diabetes Fonds

€

460,78

€ 454,87

-Verstandelijk Gehandicapten

€ 476,11

€ 445,78

-Hartstichting

€

882,40

€ 769,35

-Jantje Beton

€ 386,52

€ 390,90

-Kanker Bestrijding

€ 1.187,30 € 998,92

-Kinderhulp

€ 422,91 € 376,52

-Longfonds

€

585,56 € 519,25

-MS Fonds

€

464,76 € 435,11

-Nierstichting

€ 741,89 € 630,66

-Prins Bernhard Cultuurfonds

€ 267,90

€ 301,83

-Reumafonds

€

595,51

€ 572,58

-Rode Kruis

€ 506,20

€ 483,84

TOTAAL

€ 7.787,40 €7.191,99

Wij danken alle collectanten voor hun inzet, maar
vooral de inwoners voor hun gulle giften.
De bedragen zijn overgemaakt naar de goede doelen.
Dit loopt via de Dorpsraadrekening.
Speciale dank aan dedigitaledrukker.nl voor het gratis
drukwerk en de enveloppen, waardoor wij geen
onkosten hebben.

Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
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KBO
AGENDA
Dinsdag 22 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 22 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 22 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 22 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 23 april 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 24 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 24 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 25 april 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 9 april.2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
122 pnt.
Rikken
1.Jan v.Zutphen
99 pnt.
2.Tiny v.Zutphen
66 pnt.
Poedelprijs:
Harrie Rooijakkers
- 44 pnt.
Loterij:
Mieke v.Boxmeer
Bridge KBO 11 april 2014-04-15
Lijn A
1 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
5 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
6 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
9 Cees v. Hout & Riet v. Hout
10 Jan Rijkers & Tonny Rijkers
11 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
(12) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(12) Piet Thijssens & Riek Rijkers
(12) Hans v.d. Brand & Mevr. v.d. Brand
15 Cor Mollen & Marietje Mollen

57,43
57,36
54,86
53,96
53,47
51,81
51,04
50,35
47,92
47,22
46,11
45,49
45,49
45,49
42,01

LijnB
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
67,40
2 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
61,67
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 56,25
4 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
51,46
5 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
50,10

16 april – 23 april 2014
6
7
(8)
(8)
10
11
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Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
Toon v. Creij & Wim v. Os
Mien Vermeulen & Jo v.d. Burgt
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

48,44
47,50
44,27
44,27
42,71
35,94

KBO biljarten onderling 10 april 2014
Johan v.Zutphen
20 29 - Jan de Wit
Rien v.Tiel
28 37 - Willy vd.Berkmortel
Jan v.d.Oever
18 20 - Cor Coppens
Tonnie v.Uden
32 37 - Jan de Wit
Jan v.Uden
18 19 - Cor v.Zutphen
Jan v.d.Oever
18 19 - Grard v.Eert
Martien v.Zutphen 15 15 - Rien v.Tiel
Tonn Verbruggen 22 24 - Jos Claassen
Tonn Verbruggen 22 18 - Frans v.Leuken

29
25
21
29
62
18
28
21
39

29
34
24
22
58
10
13
7
23

Voorjaarswandeling - Alpe d’Huzes
Zoals u vast al heeft gehoord gaan Mimi, Mark en
Mari de Alpe d’Huzes fietsen. Om extra sponsorgeld
mee te nemen voor het goede doel KWF Kanker
Bestrijding is er op eerste Paasdag 20 april een
mooie wandeling in Zijtaart uitgezet.
De tochten zijn 7,5 km of 13 km lang. De tocht is
wandelwagenproef.
Bij pauze is er gratis koffie of fris en een lekkernij.
Men kan bij de start en finish ook lekkere broodjes en
koffie of fris kopen dit tbv de KWF
Wanneer
Starten van
Locatie
Heijden)
Deelname
loterij)

: Eerste Paasdag 20 april
: 11. 00 uur tot 14.00 uur
: Past Clerxcstraat 25 (Mari van der
: Volw. € 3,= Kind € 1,50 (incl. lot voor

Volg ons via:

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/vdheijden-zijtaart/
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: maandag 21 april (2e Paasdag), Klaver van
Brabant, Asten, 80 – 120 km, vertrek 8.00 uur.
Dames: maandag 21 april (2e Paasdag), Klaver van
Brabant, Asten, 80 km, vertrek 8.00 uur.

VOW Jeugd 15 april 2014
VOW D1

uit
WEC D2
19:00u
VOW Jeugd.16 april 2014
VOW E1
thuis Rhode E3
19:00u
VOW F1
uit
DVG F1
18:30u
VOW F3
thuis Rhode F11
18:30u
VOW Jeugd 19 april 2014
VOW B1
vrij
VOW B2
uit
DVG B2
14:30u
VOW C1
vrij vrij
VOW D1
uit
Irene D1
11:30u
VOW E1
vrij vrij
VOW E2
thuis ASV'33 E3G
9:30u
VOW E3
vrij vrij
VOW F1
vrij vrij
VOW F2
thuis Blauw Geel'38/JUMBO F6 10:30u
VOW F3
vrij vrij
VOW MB1 uit
UDI'19/Beter Bed MB1 14:45u
VOW MC1 thuis MULO MC1
13:00u
VOW MD1 uit
Rhode MD1
10:15u
VOW ME1 vrij vrij
VOW Jeugd. 23 april 2014
VOW B1
uit
ASV'33 B1
19:30u
VOW F2
uit
Schijndel/DE WIT F5 18:30u
VOW MC1 thuis Volkel MC1
19:00u
VOW MD1 thuis FC de Rakt MD2
19:00u
VOW Jeugd 24 april 2014
VOW D1
thuis Mierlo Hout D3
19:00u

Donderdag 17 april
Witte Donderdag
Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april
Paaszaterdag
Zondag 20 april
Pasen
Maandag 21 april
2e Paasdag

Viering 19.00 uur
Viering 19.00 uur
Paaswake 20.00 uur
Viering 9.30 uur
Viering 9.30 uur
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VOW Veteranen 19 APRIL 2014
VOW Vet
thuis DAW
13.30u
VOW Senioren 19 APRIL 2014 LET OP WEDSTRIJD

VOW H1 IS OP PAASZATERDAG
VOW H1
VOW VR1

uit
uit

NLC '031 1
Toxandria VR1

18.00u
20.00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 9 april 2014
VOW B1
Schijndel/DE WIT B2
VOW MC1 EVVC MC1
VOW Jeugd 12 april 2014
VOW B1
Mariahout B1
VOW B2
Blauw Geel'38/JUMBO B6
VOW C1
Blauw Geel'38/JUMBO C3
VOW D1
Handel D1G
VOW E1
Sparta'25 E4
VOW E2
ELI E3
VOW E3
Boekel Sport E4
VOW F1
ASV'33 F1
VOW F2
Boekel Sport F4
VOW F3
Sparta'25 F8G
VOW MB1 SJVV MB1
VOW MC1 Blauw Geel'38/JUMBO MC1
VOW MD1 Berghem Sport MD1
VOW ME1 Achilles Reek ME1
VOW Veteranen 12 april 2014
VOW Vet
Sparta '25
VOW Senioren 12 april 2014
VOW H1
Ruwaard 1
VOW H2
Ollandia 2
VOW H3
Heeswijk 6
Heeswijk 7 VOWH 4
VOW VR1 Toxandria VR1
VOW VR2 FC de Rakt VR1

3-5
2-4
2-1
6-1
0-3
0-2
4-4
1-3
3-1
1-9
0-1
0-6
6-1
1-5
1-8
4-2
7-0
5-1
0-0
2-1
1-0
4-2
1 -1

OPROEP VOOR
JEUGDSPELERS DIE GAAN
STOPPEN.
Jeugdspelers die aan het
einde van dit seizoen gaan
stoppen, willen die dit dan
zo snel mogelijk doorgeven
aan de ledenadministratie (uiterlijk voor zaterdag 10 mei),
zodat wij als jeugdbestuur hier met de teamindeling
rekening mee kunnen houden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Ledenadministratie:
Karin Adriaans.
Keslaerstraat 31
5465 RL Zijtaart
Tel. 0413-368381
Email: ledenadm.vow@ziggo.nl
Met vriendelijke groeten,
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW
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Afsluiting muziekproject
Windkracht 6
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4/5 en
groep 5/6 een muziekproject gevolgd. De leerlingen hebben
gedurende zes weken muzieklessen gevolgd onder leiding
van een échte muziekdocent. Docenten Loes en Joris van
MiK hebben met veel enthousiasme de kinderen veel
bijgebracht over al datgene wat de muziekwereld te bieden
heeft.
Aan de hand van speciaal samengestelde lespakketten
hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende
soorten blaasmuziek, ritmes en instrumenten. Natuurlijk
hebben de leerlingen ook zelf diverse instrumenten mogen
uitproberen. Daarnaast is er tijdens de lessen ook flink
gezongen. De liedjes zijn speciaal voor deze lessen
samengesteld en worden op donderdag 17 april samen met
het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep van fanfare
St. Cecilia uitgevoerd.
De slotvoorstelling in de kapel van de basisschool begint
om 18.30 uur. Uiteraard zijn alle ouders, broertjes, zusjes
en belangstellenden van harte welkom. Na afloop is er een
instrumentenmarkt. Alle instrumenten van de fanfare
kunnen dan uitgeprobeerd worden. Tevens kun je je dan
ook aanmelden voor vier gratis proeflessen! Een mooie
gelegenheid om te bekijken of muziek maken ook iets voor
jou is.
Graag tot ziens op 17 april om 18.30 uur in de kapel van
de basisschool
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uit de kast voor een heuse André van Duin-medley. Na een
kort juryberaad volgde een prijsuitreiking waarna het weer
tijd was om huiswaarts te keren, mét een mooie 3e prijs in
U kunt aanstaande donderdag, vrijdag of zaterdag leden van ons bezit!!
Ruitersport Zijtaart aan de deur verwachten in verband met
de Paasactie. Wij bieden u een Paaspakket aan waarvan u
Triple P lezing 1:
met Pasen kan genieten van een eitje met spek. Daarmee
sponsort u meteen het goede doel Duchenne Parent Project “De kracht van Positief Opvoeden”
en het organiseren van activiteiten van de ponyclub.
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is
bedoeld
voor alle ouders met kinderen van alle leeftijden.
L.R. Sint Gregorius Zijtaart - Glenn
Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat
van de Ven twee weken op rij
opvoeden gemakkelijker en plezieriger wil maken. Het
Triple P-programma biedt praktische hulp bij dagelijkse
succesvol
opvoedingsvragen.
In het weekend van 6 april nam de fanatieke Glenn en zijn
Het Centrum voor Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord”
paard Ziezo deel aan een springwedstrijd in Schaijk. Daar
werkt ook volgens de methode TripleP.
bleven zij twee maal foutloos in de klasse Z. Dit was goed
e
voor een mooie 5 plaats. Afgelopen zaterdag wisten zij dit Annemarie Smits en Anne v Dinther van het Centrum voor
Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord” willen, samen met de
te overtreffen door een 3e plaats te behalen in Asten. Ook
gemeente Veghel, ouders graag informeren over deze
hier wisten ze twee maal foutloos te blijven. Ze hebben
positieve methode en houden hierover de eerste lezing op:
weer laten zien dat ze een goed team zijn!

Ruitersport Zijtaart - Paasactie start
donderdag

Oh oh Zijtaart..
Afgelopen weekend werden we
bij de nieuwe
blokhut van Jong Nederland
Erp
ontvangen voor het
jaarlijkse
juniorentoernooi. ‘In de
provinciën’ was het thema
dat deze
keer centraal stond. Met
een
afvaardiging van 17
kinderen,
die samen de provincie ZuidHolland
vertegenwoordigden, vertrokken we zaterdagochtend luid
zingend op de fiets richting Erp. Daar aangekomen werden
in de volle zon de tenten opgezet en de bedden
geïnstalleerd. Tijd om van start te gaan!
Met z’n allen gingen we te voet richting de Goorse bossen,
waar levend Stratego met speelkaarten gespeeld werd. Na
dit intensieve ochtendprogramma was het tijd voor een
bammetje, om vervolgens met het middagprogramma door
te gaan. De middag stond in het teken van allerlei
provinciegerelateerde spellen. Klimmen in Drenthe,
zaklopen in utrecht en (voor sommigen) niet te vergeten:
Fierljeppen in Friesland. Want droog de overkant halen was
af en toe toch moeilijker dan gedacht.. Terwijl enkele
varkentjes even gewassen werden, zorgden de anderen dat
de chico’s aan werden gestookt en de macaroni bereid
werd. Een vergiet was er niet, dus werd de macaroni wel
even in een handdoek droog geslingerd. ’s Avonds was het
tijd voor een quiz, waarbij zelfs een sterke maag vereist
was. De avond werd afgesloten rondom een gezellig
kampvuurtje, waar iedereen nog kon genieten van een
lekker broodje worst. Toen Jong Nederland Erp ‘wassen,
plassen en naar bed, tiereliereliere’ inzette, was het voor de
kinderen tijd om de tenten op te zoeken.
Enkele (korte) uurtjes later was het alweer vroeg licht..
Afgesloten werd er met het ten tonele brengen van een
eigen volkdans. De oudste kinderen brachten oh oh Zijtaart
op de planken (zie filmpje op onze facebookpagina) en de
jongste kinderen haalden bloemkolen, pizza’s en bananen

Wanneer:
Tijd:

Maandag 19 mei 2014
Van 20.00 tot 21.30 uur
(zaal open vanaf 19.45 uur)
Waar: Raadzaal in Bibliotheek, Markt 1, Veghel
Kosten:
Geen
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Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan kunt u zich
tot uiterlijk 14 mei 2014 aanmelden. Dit kunt u doen door
te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen
naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en het
aantal deelnemende personen.
We verzoeken u om uw bevestigingsmail mee te nemen.

Aanzet Maatschappelijk werk begint
een nieuwe Rouwgroep voor
mensen van wie de partner is
overleden. Op donderdag 17 april
om 19.00 uur vindt een gezamenlijke
kennismakingsbijeenkomst plaats bij Aanzet op de Misse
46 te Uden. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie
gegeven over de rouwgroep. Op basis hiervan kunt u
beslissen of de groep iets voor u is. En de begeleiders
kunnen van hun kant een inschatting maken of de groep
voor u geschikt is.
Voorwaarde om aan de tien vervolgbijeenkomsten te
kunnen deelnemen is het bijwonen van deze
kennismakingsbijeenkomst.
De groep gaat van start op donderdag 1 mei. De
bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur bij Aanzet
locatie Uden.
Deelname aan de Rouwgroep staat open voor inwoners van
Uden, Veghel, Landerd en Boekel en er zijn geen kosten
aan verbonden.
Aanmelding voor de kennismakingsavond kan bij Rianne
Hermanns of Cocky van Ravensteijn-van Oers, Aanzet
Algemeen Maatschappelijk werk Uden, telefoonnummer
0413 253900.
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Goed resultaat koffieproject.
Het doet ons goed te melden dat
in de maand maart in Zijtaart en
Eerde samen 75 pakken koffie à
250 gram voor de voedselbank
zijn ingezameld. Een geweldige
hoeveelheid. Meer dan we
hadden durven dromen.
Enkele weken geleden hebben
we met enkele vrijwilligers van het Damiaancentrum een
bezoek gebracht aan de voedselbank in Boxtel. Gedurende
de hele week wordt met een groot aantal vrijwilligers hard
gewerkt om etenswaren binnen te halen en te verdelen. Men
vertelde ons dat wekelijks 160 gezinnen een beroep doen op
de voedselbank aldaar. En het aantal neemt wekelijks toe.
Het beroep op de voedselbanken heeft in 2013 het hoogste
niveau sinds 2000 bereikt. Voor het lopende jaar wordt een
groei van 20 procent verwacht. Ook werd ons verteld dat er
nog steeds een grote behoefte blijft bestaan aan koffie.
Daarom hebben wij als Damiaancentrum besloten om ons
koffieproject dit jaar voort te zetten.
Gelet op het bovenstaande zijn wij zo vrij u te blijven
vragen ons te helpen met het inzamelen van voldoende
koffie. De inzamelpunten, in Eerde bij Annie van Geffen –
van der Meijden, Valkenbergstraat 4 en in Zijtaart bij Piet
van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5B, blijven dan ook
beschikbaar voor het afgeven van koffie. Alle ingezamelde
koffie komt voor 100% bij de Voedselbank terecht.
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
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moeten laten liggen.
Meer informatie over de achtergrond van het
Damiaancentrum Nederland en over andere projecten kunt
u vinden op www.damiaancentrum.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens Damiaancentrum Nederland,
Piet van den Tillaart.

Verhuftering (zijn hufters dom?)
Kort geleden stuurde ik mijn LinkedIn contacten een
mailtje. Dat was de eerste keer in jaren, dus kon beslist niet
gezien worden als spam. De meeste mensen reageerden
aardig, maar ik kreeg ook een rot-opmerking terug!! Dat
mijn manier van werken haar niet aansprak (dat kan, we
leven in een vrij land) en dat ze niks met mij te maken
wilde hebben. Nou had ik geen idee wat ik haar misdaan
had, mogelijk leest ze mijn columns en heeft ze daar iets op
aan te merken. Ook dat is toegestaan. Maar niemand heeft
haar verboden te reageren op een column: bv. ik vind dat u
de zaken niet juist schetst, of zoiets. Daar kan ik op
reageren en misschien heeft ze zelfs wel gelijk!! Ik weet
ook wel dat ik niet zonder fouten ben. En ze hóeft mijn
columns niet te lezen!
Ook had ik eens per abuis een nieuwsbrief verstuurd naar
iemand die daar geen prijs op stelde. “Ik wil niks te maken
hebben met die onzin” kun je ook op een nette, minder
hufterige manier zeggen, bv. “sorry, ik heb geen
belangstelling, wilt u mij verwijderen?”
En wat voor de ene persoon wellicht “onzin” is, is voor de
ander soms van levensbelang.
Een kennis die post bezorgt, vertelde dat ze soms een grote
mond krijgt, bijvoorbeeld bij tuinhekjes die dicht moeten,
auto’s die ze soms zelf lomp geparkeerd hebben.
Metéén dreigen met “ik zal je baas wel eens bellen” of
“en denk erom, het hekje dichtdoen, anders….” Men
gaat ervan uit dat dreigen beter werkt dan gewoon
netjes vragen. De postbezorgster vertelde ook dat dit
soort dingen eerder haar agressie dan haar bereidheid
tot medewerking oproept.m Ze gaf het voorbeeld van
iemand die haar vriendelijk een verzoek had gedaan
(met een korte uitleg waarom dit van haar gevraagd
werd). “En nu ik dat weet, let ik daar heel precies op!”
Kortom: vriendelijk vragen heeft ook nog eens meer
succes. En denk niet dat die hufterige opmerkingen
hetzelfde zijn als “assertiviteit”. Het is gewoon pure
agressie, die eerder wrevel en tegen-agressie opwekt
dan vriendelijkheid en medewerking.
Het is dus gewoon dom om zo hufterig
te reageren.
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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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.
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,- te betalen per wedstrijd
aan de scheidsrechter.
Men kan zich inschrijven tot 20 april a.s. bij
Petra van Gorkum: petravangorkum@ziggo.nl 0657700511
John de Wit: john.dewit@live.nl 06-10184265
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 tm 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.

BreakOut 3 mei zaterdagavond festival.
BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor
beginnende bands, heeft haar activiteiten uitgebreid naar de
zaterdagavond. Het eerstvolgende BreakOut Saturdaynight
festival is 3 mei, met Argus, FMP en Wolfpack uit
Mariaheide en Bail uit Veghel. Vier bands met een lading
zwaardere rock muziek. Van prog-rock via punk en
gitaarrock tot southern bluesrock. Wat worden we in Erp
weer verwend. Zaterdagavond 3 mei in het Jeugd en
Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang
20.00, zaal open 19.30 en de entree is gratis. Meer
informatie www.jjc-erp.nl

Belactie
Woensdag 23 april
Lid worden van de VriendenLoterij
Op woensdag 23 april aanstaande zullen wij onder
begeleiding van de VriendenLoterij een belactie houden
waarbij een groep vrijwilligers van VOW de leden van onze
club alsmede ook hun vrienden, bekenden, familie,
collega’s en dorpsgenoten zullen bellen met de uitnodiging
lid te worden van de VriendenLoterij.
Deelname en opzeggen
Deelname kost € 12,- per lot. Er zijn in totaal 14 trekkingen
per jaar, dus 14 loten per jaar. U kunt het lidmaatschap zo
lang laten doorlopen als u zelf wilt en het ook weer elk
gewenst moment beëindigen. Er zit geen opzegtermijn aan
vast. Voor het opzeggen van het lidmaatschap is een
telefoontje naar de Vriendenloterij voldoende: 0900 - 300
1400 (10cpm).
Goede doel van bestaande loten omzetten naar VOW
Wanneer u uw doel van een bestaand lot wilt omzetten naar
VOW, bel dan naar bovenstaand telefoonnummer. De
sponsorcode van VOW is 9979.
Winnen is leuker met de
VriendenLoterij. Voor jou, je
vrienden en voor VOW. Dus doe
mee!

Nieuwe editie Jazz in Kerk en Kroeg
Inmiddels een vaste traditie in Veghel is natuurlijk ‘Jazz in kerk
en Kroeg’, dit jaar op zondag 27 april. Stichting Jazz Veghel
heeft ook deze editie weer een programma samengesteld, waarbij
jazzliefhebbers van elk genre en uit elke leeftijdscategorie aan
hun trekken kunnen komen! Traditiegetrouw start de dag met een
gospelviering in de Lambertuskerk aan de Markt, deze keer met
medewerking van Gospel Orinoco. De ontvangst geschiedt door
het Streetparade Orkest. Na de dienst zijn er een aantal
jazzoptredens in horecagelegenheden aan de Veghelse Markt;
Abbey Road, Fellows & Friends, Hart van Veghel en Marktzicht,
door Niels & Janique, Keystone Quartet en het Streetparade
Orkest. Afsluiter is een swingend optreden van soul/jazz/ rythm
and blues formatie The Saxotones Groove Mission. Zij waren ooit
eerder te gast bij het festival en toen ging ‘het dak eraf. Het
belooft dus weer een leuke muzikale dag te worden in Veghel. De
toegang tot alle optredens is gratis!
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Aanleg Natuur-Speel-Leer-Tuin te
Zijtaart voortvarend van start
Na een lange tijd van praten en plannen maken is het er dan
toch van gekomen. Er is een hele goede start gemaakt met
de aanleg van een Natuur Speel Leer Tuin in Zijtaart.
Op zaterdagmorgen 5 april jl. kwamen er vele vrijwilligers
naar het speelterrein bij het Klooster om een helpende hand
te bieden. Zijtaartse ondernemers schonken materialen,
koffie en de lunch. Ook twee medewerkers van gemeente
Veghel waren aanwezig om mee te helpen met de
werkzaamheden. Op deze wijze tonen zij betrokkenheid en
waardering voor de initiatiefnemers die al veel voorwerk
hadden verricht.
De initiatiefnemers Wendy Vissers en Helene v.d Hurk
hadden een strakke planning gemaakt van de
werkzaamheden. Voor elk speelonderdeel zijn op voorhand
materialen besteld en vrijwilligers ingedeeld om het
onderdeel te maken. Deze
vrijwilligers namen zelf
gereedschap en machines
mee om de klus te klaren.
Binnen enkele uren waren
de eerste speelelementen
al klaar. Zoals de
slingerband die aan een
grote beukenboom
bevestigd was. Deze werd
meteen door kinderen in gebruik genomen. Op een andere
plek werd een grote boomstam met behulp van een tractor
op zijn plaats gelegd. Op de boomstam kunnen kinderen
klimmen en
klauteren. Een
andere groep
vrijwilligers
was bezig met
het maken van
een
wilgentenenhut.
Binnen enkele
uren was het
resultaat al zichtbaar. De grootste klus was de aanleg van
een tribune voor een klein buitentheater. Een aantal
vrijwilligers heeft uren gewerkt om eiken boomstammen te
stapelen op een berg zand geschonken door het plaatselijke
grondverzetbedrijf, zodat deze als zitplek kunnen dienen.
Een
loader
en een
tractor
werden
ingezet
om de
zware
boomst
ammen
op hun plek te krijgen. Wanneer er behoefte was aan
handgereedschap werd meteen een beroep gedaan op de
aanwonende buren van het speelterrein. Iedereen hielp
elkaar en het enthousiasme bij alle vrijwilligers was groot.

Houten bloembakken werden gevuld met teelaarde zodat de

kinderen van de school hun eigen kruiden en groenten
kunnen kweken. Verder is er een houten muziekinstrument
gemaakt, bestaande uit
bamboe en hout dat door de
plaatselijke hovenier gratis
ter beschikking was gesteld.
Rond 12.30 uur werden alle
vrijwilligers uitgenodigd bij
restaurant de Reiger. Hier
genoten de harde werkers
van een heerlijke en
uitgebreide lunch. Na de
lunch is er nog tot 15.00 uur hard gewerkt. Het
vrijgekomen afval werd meteen afgevoerd. De gemeente
Veghel had de klussenaanhanger ter beschikking gesteld
voor dit prachtige initiatief.
Er is een goed begin gemaakt met de aanleg van de
speeltuin. Het vertrouwen is groot dat dit initiatief op korte
termijn afgerond wordt. Een aantal toestellen voor de
speeltuin, zoals een
klimelement en schommel
staan nog op de
wensenlijst. Er wordt hard
aan gewerkt om ook die te
realiseren.
Kom naar Zijtaart en zie
zelf het resultaat!
Namens de
initiatiefnemers en
gemeente Veghel.

Bedankt
Kinderen en team van Bs Edith Stein danken alle
vrijwilligers die op 5 april de handen uit de mouwen
hebben gestoken. De Natuur Speel Leer Tuin is prachtig
geworden met al die mooie elementen die er die dag zijn
gerealiseerd. We zijn trots op jullie en op alles wat jullie
gemaakt hebben. Dank aan de organiserende
Dorpsraadleden Wendy en Helene, dank aan de Het
Dorpshuis en restaurant de Reiger voor het verzorgen van
de inwendige mens. Het was een gezellige, fantastische
samenwerkdag! Op naar een volgende …
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WTC Zijtaart organiseert op maandag 21 april 2014
(2e PAASDAG)

De Kleijngeld Gezinsfietstocht
over een afstand van 32 km
voor het hele gezin.
Ook dit jaar heeft WTC Zijtaart weer een mooie voorjaarsfietstocht voor u op papier gezet.
De tocht brengt u via verschillende fietspaden in de natuurlijke omgeving
van Veghel, Aadal, Wijbosch en Vlagheide.
Deze tocht is bedoeld voor het hele gezin.
Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt € 2,50 en voor kinderen € 1,50
(inclusief 1 consumptie).
Het begin- en eindpunt is bij Café-Zaal Kleijngeld, Pastoor Clercxstraat 55.
U kunt vertrekken tussen 10.00 en 14.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Op deze dag wordt ook de toertocht KLAVER VAN BRABANT verreden
die WTC Zijtaart organiseert samen met TWC Asten.
Deze tocht is voor toerrijders en gaat over een afstand van 80 – 100 – 120 km.
Voor deze tocht kan men vertrekken tussen 7.30 en 10.00 uur.

Tweede Paasdag bent u van harte welkom
op onze show met
mooie acties en nieuwe modellen.
De koffie staat klaar van
10.00 tot 16.00 uur.

