Viering Koningsdag Zijtaart 2014
Zaterdag 26 april wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar zal het programma er als volgt
uitzien:
13.15u
Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
13.40u – 15.30u
Spelenkermis
15.45u
Prijsuitreiking spelenkermis
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van deelnemers
op versierde fietsen zijn.
Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.00 uur en 13.15 uur opstellen in
de De Voortstraat bij café Kleijngeld.
De route is: Pastoor Clercxstraat, Reibroekstraat,Keslaerstraat, Kapt S
klapwijkstraat, Pastoor Clercxstraat, het eindpunt is op het Dorpsplein.
Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen hiervan
geen last hebben. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst versierde
fietsen zijn er nog een paar extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
13.40 u-15.30 u
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m 14 jaar. Op het dorpsplein staan
diverse spellen opgesteld. Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop aan
deze spelletjes deelnemen. De deelnemerskaart geeft op het einde van de middag recht op
een beloning. Men kan zich tot 14.30 uur voor deze spelletjes inschrijven.
De kinderen worden verdeeld over 5 groepen en per groep zijn er ook nog extra prijzen te
verdienen.
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KERKBERICHTEN
Zondag: 27 april 10.00 uur 1e H.Communie & Pater van Delden
Wij gedenken:
Jrgt. Bert en Martina van Sleuwen- van Dooren; Tonnie Vissers- van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Jan van Erp, opa van Roy van den Oever.

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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De groepen worden als volgt ingedeeld:
¾ Kinderen niet naar school gaande – groep blauw
¾ Kinderen van groep 1 en 2
– groep rood
¾ Kinderen van groep 3 en 4
– groep geel
¾ Kinderen van groep 5 en 6
– groep bruin
¾ Kinderen van groep 7 en 8
– groep paars
¾ Kinderenvanaf de basisschool
– groep paars
Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en
bij elke groep worden bij twee spelletjes de prestaties
genoteerd voor de extra te verdienen prijzen.
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken
gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en
frisdrank te koop. Daarnaast zal ook het College van
Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de
spelenkermis brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat
we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een mooie
muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet
meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma
opgezet in de gymzaal/dorpshuis.
Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve
deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden als
spontaan publiek!
Werkgroep Koningsdag.

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.

Dankwoord
Wij willen iedereen van harte bedanken
voor de vele blijken van medeleven,
die wij hebben ontvangen,
na het plotselinge verlies van
Harrie, onze trotse pap en lieve opa
en een fijne schoonvader.
Uw aanwezigheid, de vele kaarten
en oprechte belangstelling
waarderen wij zeer.
familie Van de Meerakker
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Rectificatie Goeden Doelen Week
In de krant van vorige week is per abuis een cijfer
weggevallen.
Het correcte bedrag dat is opgehaald ten behoeve van
Jantje Beton is € 386,52.

Jong Nederland Paasfestijn
Het was prachtig lenteweer op het door Jong Nederland
georganiseerde Paasfestijn afgelopen
woensdag. De kinderen konden
fijn buiten in de zon eieren
versieren en knutselen.
Natuurlijk bracht de paashaas ons
een bezoek. Hij had heel veel
eieren verstopt. Door de kinderen
is flink naar de paaseieren gezocht,
zouden ze alle eitjes gevonden hebben?! Kijk vlug de foto’s
op onze website of facebookpagina.
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart
www.jongnederlandzijtaart.nl
www.facebook.com/JongNederlandZijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 28 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 29 april 09.30uur: Seniorenkoor
Dinsdag 29 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 29 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 29 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 30 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 1 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 1 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 1 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 1 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 2 mei 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 17 april.2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars
111 pnt.
Rikken:
1.Tiny v.Kasteren
119 pnt.
2.Harry Rooijakkers
107 pnt.
3.Henk v.d.Linden
68 pnt.
Poedelprijs: Bert Vissers
- 5 pnt.
Loterij:
Pieta v.d.Hurk
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Mariaboom staat nog steeds in het bos.
Maandag 5 mei vertrekken KBO-ers uit de gehele gemeente
Veghel richting Handel.
De H. Mis begint om half twee, het lof om half vier. Tussen
de H. Mis en het lof is er voor de Zijtaartse KBO-leden
gelegenheid koffie of thee te drinken bij Eeterij & Feesterij
't Hôfke .
Iedereen is van harte welkom.
Bestuur KBO

KBO Biljarten onderling
Willy v.d.Berkmortel
Cor v.Zutphen
Piet v.d.Hurk
Jos Claassen
Wim Kremers
Jan de Wit
Grard v.Eert
Johan v.Zutphen
Jos Claassen
Cor Coppens
Jan v.d.Oever

25 30
62 80
37 46
21 25
26 30
29 32
18 19
20 21
21 23
21 21
18 18

-

Wim v.d.Sanden
Tonnie v.Uden
Willy Henst
Rien v.Tiel
Chris v.Helvoirt
Tonn Verbruggen
Jan v.Uden
Jan v.Uden
Jan de Wit
Gerard Oppers
Gerard Oppers

52 43
32 28
30 20
28 32
19 12
22 14
18 19
18 17
29 28
13 6
13 4

Denk aan opgave bedevaart Handel!

Voorjaarswandeling - Alpe d’Huzes

Bij de “Ons” is afgelopen week de uitnodiging voor de
bedevaart naar Handel op 5 mei bijgesloten.Er is gevraagd
u aan te melden bij een van de bestuursleden, vergeet
dat niet te doen! We moeten een reservering maken
voor de koffie en thee. Geen vervoer: geef dit ook even
door, dan kunnen we iets regelen.
Handel is het oudste Maria-bedevaartsoord in NoordBrabant. De geschiedenis daarvan gaat terug tot 1368.
Mogelijk stamt de devotie uit nog vroeger tijd, maar bij een
brand in 1709 is het archief verloren gegaan, zodat niets
met zekerheid meer valt te achterhalen. Jaarlijks komen er
duizenden bezoekers. Achter de kerk ligt een processiepark,
waarin het 'wonderbare putje' ligt, waarvan het water
geneeskrachtige werking zou hebben. Een andere legende
vertelt dat het Mariabeeld in de kerk gevonden is in een
boom. Deze zogenaamde "Mariaboom" werd getroffen door
de bliksem en spleet open. In het midden van de boom is
toen het Mariabeeld gevonden. De inmiddels dode

Bedankt !! aan alle wandelaars en vrijwilligers die ons
afgelopen zondag
20 april hebben gesteund. Dankzij jullie is deze actie
ook succesvol verlopen
en hebben we n mooi bedrag opgehaald.

Bedankt !
Mari, Mimi en
Mark vd Heijden
Blijf ons volgen via:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
teams/vd-heijden-zijtaart/
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Kaarten
Kaarten voor Chateau Migraine kosten € 15,00 per stuk en
zijn verkrijgbaar via www.vocalklik.nl. Naast de
Op donderdagavond 1 mei geeft het Ariosto Ensemble een
voorstellingen in Zijtaart is Chateau Migraine ook te zien
concert in de St.Servatiuskerk in Boerdonk. Dit concert met
op 9 en 10 mei in Oss en op 23 en 24 mei in Best. Voor
vocale werken, afgewisseld met clavecimbelmuziek begint
meer informatie en tickets zie www.vocalklik.nl. De
om 20.30 uur.
muzikale voorstelling wordt uitgevoerd door zang- en
theatergroep KLIK, die in 2012 al op de planken stond met
Het Ariosto Ensemble onder directie van Ludy Vrijdag zal
het spetterende theaterproject HoteldeBoot. De regie van de
met zeven zangers het programma “Ariosto & Co” ten
nieuwe muzikale theatershow Chateau Migraine is in
gehore brengen.
handen van Martine Grünwald en de muzikale leiding ligt
Dit programma is samengesteld uit Italiaanse madrigalen
bij Loek van Vugt.
van beroemde componisten zoals Claudio Monteverdi,
Carlo Gesualdo, Giaches Wert en Orlando di Lasso.

Concert in de kerk van Boerdonk

ZIJTAART BEDANKT!!!

Intermezzi worden gespeeld door clavecinist Eelco
Kooiker, die ook als een van de zeven zangers optreedt.

Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes en
namens de stichting Duchenne Parent Project willen wij de
We nodigen u van harte uit om hier naar te komen luisteren. inwoners van Zijtaart hartelijk bedanken! U hebt massaal
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop is
eieren met spek gekocht en ons daarmee een fijne steun in
heel welkom.
de rug gegeven! Hopelijk heeft u genoten van de
Het parochiebestuur biedt u na afloop een kop koffie of
scharreleieren van Mari Vervoort en het spek van de
thee aan.
Biovariant. De actie verliep boven verwachting goed,
waardoor extra wikkels gedrukt moesten worden door
'dedigitaledrukker' en extra bacon gehaald is bij Slagerij
Beleef Chateau Migraine
Van Kessel uit Eerde. Sponsors, vrijwilligers en vooral
Familie-intriges, opzwepende muziek inwoners BEDANKT!

en ontroerend theater
Montrésor, Frankrijk. 1932. De 75-jaar oude Constance
nodigt haar familie uit op haar kasteel
met wijngaard. Het wordt een
weekend vol ups en downs en
bovenal een weekend met swingende,
ontroerende, verstilde en opzwepende
muziek. Waan u in de wereld van
Chateau Migraine: een muzikale
theatervoorstelling van zang- en
theatergroep KLIK op vrijdag 16 en
zaterdag 17 mei 2014 om 20.15 uur in
Het Klooster in Zijtaart.
In Chateau Migraine wordt u
meegezogen in de familie-intriges
van Constance, die zich afspelen in de jaren 30. Na een
uitnodiging aan al haar familieleden om de nieuwe Chateau
Migraine te komen proeven, rijden vanuit Nederland
verschillende auto's richting Frankrijk. De familie is een
zeer uiteenlopend
gezelschap, met zeer
gevarieerde
opvattingen over
relaties, geld en hoe
je een gezellig
weekend doorbrengt.
De vraag is: maakt
Constance haar
testament bekend? En valt er überhaupt nog wel wat te
erven? Wie is dat nieuwe kamermeisje nu precies? Wat is
Constance eigenlijk van plan? Een weekend vol ups en
downs. Met alle ontroerende en swingende muziek en
humoristische gevolgen van dien.

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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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

VOW Jeugd 15 apr 2014
VOW D1
WEC D2
VOW Jeugd 16 apr 2014
VOW E1
Rhode E3
VOW F1
DVG F1
VOW F3
Rhode F11
VOW Jeugd 19 apr 2014
VOW B1
VOW B2
DVG B2
VOW C1
vrij
VOW D1
Irene D1
VOW E1
vrij
VOW E2
ASV'33 E3G
VOW E3
vrij
VOW F1
vrij
VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F6
VOW F3
vrij
VOW MB1
UDI'19/Beter Bed MB1
VOW MC1
MULO MC1
VOW MD1
Rhode MD1
VOW ME1
vrij

Heren: zaterdag 26 april, Oranjetocht, 120 km, vertrek
Horst – Schijndel, 8.00 uur
Dames: zaterdag 26 april, Maasheggen, 110 km, vertrek
Zijtaart, 8.00 uur.
Heren: zondag 27 april, Volmolen, pauze in Waalre, 90
km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 27 april, Volmolen, pauze in Waalre, 80
km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd
23 apr 2014
VOW B1
uit
VOW F2
uit
VOW MC1
thuis
VOW MD1
thuis
24 apr 2014
VOW D1
thuis
26 apr 2014
VOW jeugd teams
3 mei 2014
VOW B1
vrij
VOW B2
uit
VOW C1
vrij
VOW D1
vrij
VOW E1
uit
VOW E2
uit
VOW E3
thuis
VOW F1
vrij
VOW F2
vrij
VOW F3
vrij
VOW MB1
vrij
VOW MC1
vrij
VOW MD1
vrij
VOW ME1
thuis

ASV'33 B1
Schijndel/DE WIT F5
Volkel MC1
FC de Rakt MD2

19:30u
18:30u
19:00u
19:00u

Mierlo Hout D3

19:00u

vrij

Gemert B4
CDM kamp
CDM kamp
Venhorst E1
Blauw Geel'38/JUMBO E13
Blauw Geel'38/JUMBO E6

CD M kamp
CD M kamp
FC de Rakt ME2

VOW Senioren
Donderdag 24-04-2014
20:00u Toxandria VR1 VOW VR1
Zaterdag 27-04-2014
14:30u Mariahout 1
VOW H1
11:30u Handel 2
VOW H2
10:00u SCMH 4
VOW H3
11:30u VOW H4
Schijndel/DE WIT 11
11:30u VOW VR1
Boekel Sport VR1
10:00u VOW VR2
Boekel Sport VR2

13:15u

10:00u
9:15u
9:30u

9:30u

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

VOW Senioren 19 apr 2014
VOW Veteranen DAW
NLC '031 1
VOW H1

5-2
3–4

Sint Gregorius Zijtaart - Druk
bezochte dressuurwedstrijd te Zijtaart
Op 2de paasdag organiseerde Sint Gregorius Zijtaart een
dressuurwedstrijd voor de ruiters te paard. Uit verschillende
plaatsen in de regio kwamen deelnemers hun kunsten
vertonen. Ook Loes van Asseldonk liet samen met haar
paard Fitzroy zien wat zij in huis had en behaalde hiermee
een mooie overwinning in de klasse B.
Er kan teruggekeken worden naar een geslaagde en een
sportieve dag voor de deelnemers!
De overige behaalde resultaten
Klasse B
1ste proef
Pl. Pnt.
Loes van Asseldonk
Fitzroy 4de 191

2de proef
Pl. Pnt.
1ste 202

Ponyclub de Reigertjes - Bixiedag
geslaagd voor onze jonge ruiters!
Op zondag 13 april vond er een Bixie wedstrijd plaats in
Zeeland. Dit is een wedstrijd voor de jeugdige beginners.
Onze ponyruiters; Lisa Heesakkers, Lieke Blokx, Marit van
Dinter en Julia Gottenbosch deden vol enthousiasme mee
aan deze wedstrijd. De dames werden aangemoedigd door
hun ouders maar ook door een prachtige mascotte. Ze
gingen weliswaar zonder prijs naar huis maar wel met een
mooie medaille voor dressuur en een strik voor het
springen. Ook aan de pony's werd gedacht, zij kregen een
zakje vol met heerlijke muesli.
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het “slachtoffer” in alles gelijk
geven. Hoe meer hij/zij ziet dat men
zelf een aandeel heeft in de
problemen (ik spreek niet over
schuld) en hoe meer men beseft dat
men verantwoordelijkheid moet
dragen voor een nette oplossing, hoe
beter het is. Je bent dus een goede
vriend(in) als je luistert, troost, maar
bij tijd en wijle ook kritisch blijft.
Maar er zijn ook mensen die in hun
behoefte om de kinderen te
beschermen geneigd zijn om overal mee in te stemmen,
Vechtscheiding
zelfs als dat onredelijk is. Het hoeft geen betoog dat dit op
“We zijn van plan als vrienden uit elkaar te gaan”. Dat
den duur niet houdbaar is en juist een groot risico vormt dat
hoor ik nogal eens als het besluit tot scheiding net gevallen
de stemming volledig omslaat. Een zekere mate van
is. Toch loopt het vaak anders, helaas.
assertiviteit is van belang.
Ooit zijn deze mensen hartstikke verliefd geweest. Hun
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
kinderen zijn uit liefde geboren. Wat is er toch in hen
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
gevaren als ze gaan scheiden? Hoe kan liefde zo omslaan in
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
haat? Er zijn trouwens ook scheidingen die redelijk en
soepel verlopen. Natuurlijk is geen enkele situatie
: OPEN DAG SINT BARBARA GILDE
hetzelfde. Ik heb alle verschrikkelijke dingen gehoord en
Zaterdag
26 april a.s is er van 14.00-17.00u. voor het eerst
gezien:
- ouders die elkaar beschuldigen van mishandeling of in vele, vele jaren een Open Dag van het Sint Barbara Gilde
uit Veghel op het terrein van het Gilde en het Gildehuis aan
seksueel misbruik;
de Geerkens in Veghel.
- ouders die elkaar beschadigen (soms heel direct en
Worden
’s
morgens
nog de gedecoreerden met een
duidelijk, soms ook heel subtiel);
vendelhulde
beloond
en wordt de kinderoptocht met
- hele families die in een vete terechtkomen (familie
versierde
fietsen
begeleid,
daarna is het tijd voor jeugd en
van vader versus familie van moeder);
volwassenen uit Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart om
- soms met ouderverstoting tot gevolg (het kind wil
de andere ouder niet meer zien) en soms (gelukkig kennis te maken met het Sint Barbara Gilde.
Je kunt zien en ervaren wat het is om bij het Gilde actief te
in mijn praktijk nog niet meegemaakt) met
zijn.
gezinsdrama’s tot gevolg.
Niet alleen de historie kun je bekijken en beluisteren, maar
Het kan te maken hebben met oud zeer in de relatie, zoals
je kunt , groot en klein, ook alles zelf eens proberen of
de vrouw die heel vaak vergeefs een beroep op haar man
genieten van de demonstraties die elk uur gegeven worden.
heeft gedaan en die geen positief gedrag meer van hem
Wat kun je zien en/of doen ?
kan/wil zien. Soms heeft de ene partner zó vaak het
Kruisboogschieten, Nerfpistoolschieten, trommen,
onderspit gedolven dat er alleen maar haat is.
Het kan ook te maken hebben met oud zeer uit de jeugd van bazuinen, vendelen, ponyrijden, fotoshoot als gildebroeder,
een van beiden. Mensen die in hun jeugd zwaar emotioneel jeu de boulen, schildverven enz.
Je vindt het Gildeterrein op het zijpad van de
beschadigd zijn, zijn niet altijd in staat tot een fatsoenlijke
Vorstenbosscheweg, voorbij de schietbunker bij de
relatie. Zij weten vaak niet dat zij de ander het leven zuur
maken, doen dat ook lang niet altijd bewust. De partner, die portvelden.
Natuurlijk is er aan de inwendige mens gedacht.
geen leven heeft, stopt de relatie, en de ander voelt alleen
Parkeren kun je bij het Gildeterrein.
maar (onterechte) afwijzing.
Meer informatie :
In deze lastige periode is steun noodzakelijk, maar dat wil
niet zeggen, dat die steun moet bestaan uit “meehuilen” en Zie de website of de Facebookpagina van het Sint Barbara
Gilde Veghel. Of bel : 0633669345
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Dorpszeskamp Zijtaart presenteert

Levend Stef stuntpiloot

Noteer in je agenda: 14 juni 2014
Maak een team van minimaal 4 spelers en geef jezelf op om
mee te kunnen doen met dit grandioze toernooi.
Verdere info volgt.
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Moederdagbrunch
Zondag 11 mei 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

Verse fruitbowl.
Handfruit.

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

Warme gerechten:
•
•
•
•

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

Drank:
•
•
•

Koffie + thee.
Jus D’orange
Melk

