BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL
Zondag 11 mei a.s.
De jaarlijkse eucharistieviering bij de Mariakapel wordt gehouden op zondag 11
mei a.s., mede i.v.m. moederdag. In deze buitenviering is pater Van Delden de
voorganger en zal het Parochieel dames- en herenkoor de gezangen verzorgen. De
aanvang is 9.30 uur.
Vorig jaar lieten de weersomstandigheden een buitenviering niet toe. Wij hopen dat
deze keer de eucharistieviering wel in de open lucht kan doorgaan, omdat dit in de
meimaand (Mariamaand) toch een bijzonder moment is bij de mooie Mariakapel in
ons dorp.
Hierbij nodigen wij parochianen uit om de viering bij te wonen.
Stichting Mariakapel Zijtaart
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KERKBERICHTEN
Zondag: 4 mei 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken:
Overl.oud. van de Ven-Aarts, dochter Zus en Annie van de Ven-van Zutphen; Piet en
Tonnie van Heeswijk-van den Acker (nms. de buurt); Jan Timmers (nms. de buurt;
Overl.oud. Harrie en Nel-van der Linden- van Berkel; Overl.oud. Piet en Cisca van
Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Overl.oud. Henst-Vogels en overl.fam.leden; Henk
en Adriaan Brugmans, overl.oud. Brugmans-van den Biggelaar en overl.oud. van
Asseldonk-van Roosmalen; Overl.oud. Verbruggen-Ketelaars; Overl.oud. van den OeverVerhoeven; Overl.oud. Jas en An van Erp-van Helvoort; Jrgt. Jan van de Ven; Marietje van
Hoof-van Asseldonk.
Zondag: 11 mei 9.30 u. Moederdagviering bij de Maria-Kapel Pater van Delden
m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor
Dinsdag: 13 mei 13.00 u. 50-jarige Huwelijksviering van Bert en Dinie van Heertumvan den Hurk, voorganger Pater van Delden m.m.v. het Parochieel Gemengd Koor

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
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Wat kunt u vertellen over de
geschiedenis van Zijtaart!

Wie denkt dat geschiedenislessen saai zijn, moet op
maandag 5 mei om 10.00 uur eens naar het Onderonsje in
het Klooster in Zijtaart komen. Daar komt André Velthausz
vertellen over de geschiedenis van Zijtaart. De naam van
ons dorp
lijkt uniek
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt in
Nederland,
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
maar in
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie
Zuid
tel. (0413) 30 09 50.
Limburg is
een stad
Gevonden: Een sleutel aan een keycord in de zandsteeg
met bijna
bij de paardenmanege in Zijtaart. Terug te halen bij
dezelfde
Raaijmakers Drukwerk
naam: Sittard. Hoe is Zijtaart ontstaan? Daarover kan
Velthausz heel boeiend vertellen en misschien weet hij ook
Gevonden: Fietsachterverlichting op het voetpad
tegenover de kijktuin van fam. De Bildt op zaterdag 26 hoe het dorp aan zijn naam is gekomen en waar de mooie
straatnamen als Corsica, Het Heiligt en Den Hemel vandaan
april. Op te halen bij Raaijmakers Drukwerk
komen. André Velthausz vertelt niet alleen, hij luistert ook
graag. Zeker in een dorp als Zijtaart weten jullie als
Verloren: Zwarte skeelerbescherming voor polsen
inwoners vaak heel veel van de geschiedenis. Het lijken dan
(links en rechts0 merk Bauer. Gaarne terugbrengen bij misschien maar kleine verhaaltjes, maar bijna altijd passen
Raaijmaers Drukwerk
die in de grote lijn van de totale geschiedenis van ons dorp.
Deze kleine verhalen geven de geschiedenis een plaatselijke
kleur en maken de gesprekken bij het Onderonsje zo
Mensen in nood.
boeiend.
A.s. vrijdag 2 mei komt Sam’s Kledingaktie kleding

ophalen bij T. v. Kasteren, Biezendijk 26 en bij
J.v.Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18. Op de andere
vanouds bekende adressen wordt geen kleding meer
opgehaald.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

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

Te Huur

Woonhuis
half vrijstaand
met tuinkamer
en grote garage,
met voldoende parkeergelegenheid.
Vanaf 1 juni
Pastoor Kampstraat 15 Zijtaart
Info: 06 51 29 06 14

Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 5 mei van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis
Voor bezoekers van het Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen mee te praten over onze geschiedenis met
andere dorpsgenoten. U komt toch zeker ook?
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KBO
AGENDA
Maandag 5 mei 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 5 mei 13.30 uur: Bedevaart Handel
Dinsdag 6 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 6 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 mei 13.30 uur: Korenmiddag.
Donderdag 8 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 8 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 mei 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 23 april.2014:
Jokeren:
1.Jaantje v.d.Burgt
103 pnt.
Rikken:
1.Harrie Rooijakkers
77 pnt.
2.Martien v.Zutphen
57 pnt.
Poedelprijs: Harrie v.Asseldonk
-20 pnt.
Loterij:
Mieke v.Boxmeer
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 28 april.2014:
Jokeren:
1.Riek v.Sleuwen
100 pnt.
Rikken:
1.Henk v.d.Ven
122 pnt.
2.Mieke v.Boxmeer
112 pnt.
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
- 31 pnt.
Loterij:
Piet v.d.Hurk
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Zijtaartse Bridge Club ZBC 22 april 2014
Lijn A
1
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
2
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
3
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
(4) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(4) Bert Kanters & Diny Kanters
6
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
(7) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(7) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(7) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
11
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12
Cor Mollen & Mientje v.d. Tillaart
(13) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(13) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

62,50
60,42
54,51
54,17
54,17
53,47
52,08
52,08
52,08
43,06
41,32
40,28
39,93
39,93

Lijn B
1
Mieke Toebast & Toos Vissers
60,42
2
Clasien Nolle & Trudy Smulders
57,00
3
Annie v Berkmortel & Josien vd. Berkmortel 55,00
4
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
54,17
5
Anneke Jans & Maria Pepers
52,50
6
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers 52,00
7
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
49,50
8
Joke Petit & Maria Rijken
49,00
9
Hein de Wit & Jo de Wit
48,33
10
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
43,75
11
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
43,33
12
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
43,00
13
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
42,92

De biljartclub van de KBO Zijtaart
Kampioen in de Regio.

Bridge KBO 25 april 2014
Lijn A
1
Jan v. Helvoirt & Harrie Lucius
Afgelopen week vond de prijsuitreiking plaats in het
2
Cor
v.d. Berg & Jan Rijkers
Buurthuis van Mariahout van de Regio Biljartcompetitie.
(3)
Tonnie
Kivits & Jan Langenhuijsen
De deelnemende teams uit de omliggende plaatsen hebben
(3)
Toos
v.
Berlo & Willemien Verhoeven
allemaal hun wortels in de KBO. Tussen september en
5
Cees v. Hout & Riet v. Hout
maart spelen ze een dubbele competitie in de dorpshuizen.
Bert Kanters & Diny Kanters
Het is heel gezellig zegt Wim v.d.Sanden de wedstrijdleider 6
7
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
van Zijtaart en je leert er een heleboel mensen kennen. Bij
8
Mien
Verhoeven & Mien Vissers
de prijsuitreiking ontvangen alle teams een aandenken. De
9
Piet
Thijssens
& Riek Rijkers
beste drie ontvangen een plaquette. Het team van Zijtaart,
(10)
Toon
v.
Schaijk
& Marietje v. Schayk
als algemeen winnaar mag de wisselbeker mee naar huis
nemen. De volledige uitslag Regio Biljartcompetitie 2013- (10) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
12
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2014 is alsvolgt:
13
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
1.
Zijtaart
107,93 %
2.
Breugel B
107,63 %
3.
Lieshout B
104,43 %
4.
St.Oedenrode B
100,82 %
5.
Mariahout
97,25 %
6.
Lieshout A
96,75 %
7.
Breugel A
96,49 %
8.
St.Oedenrode A
95,81 %
9.
Nuenen
95,34 %
10.
Beek en Donk
92,69 %
11.
Nijnsel
87,22 %

64,00
55,42
54,50
54,50
52,92
52,00
51,67
50,42
47,08
45,42
45,42
44,50
32,50
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Lijn B
1
2
3
(4)
(4)
6
7
8
9
10
11
12

Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst

57,50
57,08
56,25
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
55,00
Jo v.d. Burgt & Riet Koevoets
55,00
Toon v. Creij & Wim v. Os
50,83
Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer
50,00
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 47,92
Tonny Rijkers & Adriaan v.d. Tillart
47,08
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
46,25
José van Kempen & Fien Rooijakkers
45,42
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart 31,67

Boemelaars vieren 50 jarig jubileum

Biljarten KBO Onderling 24 april 2014
Chris v.Helvoirt 19 40
Tonn Verbruggen 22 35
Tonnie v.Uden
32 48
Piet v.d.Hurk
37 53
Willy Henst
30 35
Jos Claassen
21 21
Rien v.Tiel
28 29
Jan de Wit
29 27
Wim v.d.Sanden 52 51
Piet v.d.Hurk
37 34
Jan Rijkers
17 15
Martien v.Zutphen 15 11
Grard v.Eert
18 10

-

Gerard Oppers
Cor v.Zutphen
Johan v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Wim Kremers
Jan Rijkers
Cor Coppens
Frans v.Leuken
Chris v.Helvoirt
Gerard Oppers

13
62
20
52
26
17
21
39
19
13
Willy v.d.Berkmortel 25
Jan v.Uden
18
Jan Rijkers
17

2
56
15
16
21
17
18
37
15
8
7
13
10

In 2014 zien de Boemelaars Abraham en natuurlijk moet dit
gevierd worden. Op zaterdag 10 mei wordt het jubileum
uitgebreid gevierd in café-zaal Kleijngeld.
Tijdens deze avond wordt lid van het eerste uur Cor van
Zutphen gehuldigd met zijn 50 jarig jubileum. Er zal een
muzikale reis door 50 jaar Boemelaars gemaakt worden,
met muziek uit alle decennia en anekdotes. Eerder dit jaar
kon er ook gestemd worden op de top 50 van de
Boemelaars. Met de 100 ingevulde stembiljetten is er een
mooie lijst ontstaan met verrassende nummers. Op de
jubileumavond wordt de lijst gepresenteerd en de top van
de lijst gespeeld.
Ook zijn er op de avond vele foto’s uit de rijke historie van
de Boemelaars te bekijken en beeldopnamen uit soms een
ver verleden.
Om de avond mede muzikaal te ondersteunen, zijn er ook
muzikale vrienden aanwezig. Het begin van de avond zal
opgeluisterd worden door de Blaosplekkers. Na het
optreden van de jubilaris zelf zal Factor 12 samen met DJ
Robbie & Williams er een groot feest van maken.

Het tijdsplan van de avond is:
Ruitersport Zijtaart
•
20.00 - 21.30 uur
mogelijkheid tot feliciteren
Twee maal winst in de Mortel!
•
21.30 - 23.00 uur optreden
Boemelaars
en
huldiging
Cor van Zutphen
Afgelopen weekend vond er voor de ponyruiters maar ook
•
23.00 - einde
feest met
voor de amazones te paard een wedstrijd plaats in de
Factor
12
en
DJ
Robbie
&
Williams
Mortel. Op vrijdagavond wist Loes van Asseldonk met haar
paard Fitzroy de overwinning en twee winstpunten binnen
Deze avond wil je niet missen, dus tot zaterdag 10 mei in
te halen in de klasse B. Lieke Blokx sloot het weekend
café-zaal Kleijngeld.
succesvol af door voldoende punten te scoren, en zo de
klasse B L1 te winnen met haar pony Tanja's Lizzy, wat een
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Björn
super knappe prestatie is!
van der Heijden op tel. 06-230 123 78 of
info@boemelaars.nl
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www.vow.nl

Beste mensen,
De BioVariant van de fam. Van Moorsel en VOW hebben
elkaar gevonden in het voeren van een gezamenlijke actie.
De voetbalvereniging VOW bestaat ruim 67 jaar (opgericht
in 1947) en is de grootste sportvereniging in Zijtaart met
ruim 400 leden, waarvan ca. 175 jeugdleden. Kenmerkend
voor VOW is het familiaire, de sportiviteit en de
gezelligheid.
De BioVariant van de fam. Van Moorsel uit Zijtaart is een
jonge onderneming die zich sterk maakt voor verkoop van
(H)eerlijk Biologisch Varkensvlees. De dieren groeien op
zonder groeibevorderende stoffen en ze worden gehuisvest
in ruime hokken met veel stro en gevoed met biologisch
voer.
Wat zou het fantastisch zijn als ondernemer en vereniging
elkaar kunnen helpen in het realiseren van hun doelstelling!
Met deze gezamenlijke verkoopactie krijgt De BioVariant
de aandacht die het verdient en heeft VOW een manier
gevonden om de clubkas te spekken in deze door
teruglopende subsidies en oplopende basiskosten moeilijke
tijd voor een vereniging.
Binnenkort gaat de jeugd van VOW langs de deuren met
een bestellijst. Middels deze lijst kunt u een vleespakket
bestellen wat ideaal kan zijn voor een (h)eerlijk avondje
barbecuen deze zomer. In het pakket bevinden zich
gemarineerde speklappen, barbecueworstjes, gemarineerde
filetlappen, satéstokjes (gemarineerd), hamburgers en
gemarineerde karbonade. Zo geniet ook u (samen met uw
familie, vrienden of uw medewerkers) optimaal van onze
samenwerking! Uiteraard kunt u de pakketten ook in de
kantine van VOW en bij De Biovariant bestellen. Vanaf nu
kunt u ook uw pakket(ten) bestellen via
bbqpakketvow@hotmail.com.
Op zaterdag 24 mei, 31 mei en 7 juni kunnen de pakketten
tussen 10.00 uur en 16.00 uur opgehaald worden bij VOW
op vertoon van de bestelbon. Op deze dagen is er ook een
losse verkoop van de BBQ pakketten.
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Hiervoor geldt: op = op.
De kosten van dit pakket bedragen slechts € 20,00
waarvoor u ± 2 kilo (H)eerlijk Biologisch Varkensvlees
krijgt aangeboden (4 à 5 personen). De betaling hiervan
geschiedt contant of middels een overmaking per bank. Wij
wensen u nu al een fijne en smakelijke avond toe.
Zowel VOW als de fam. Van Moorsel bedanken bij
voorbaat voor uw steun.
Bestuur VOW
Familie Van Moorsel

Ruitersport Zijtaart
Twee maal winst in de Mortel!
Afgelopen weekend vond er voor de ponyruiters maar ook
voor de amazones te paard een wedstrijd plaats in de
Mortel. Op vrijdagavond wist Loes van Asseldonk met haar
paard Fitzroy de overwinning en twee winstpunten binnen
te halen in de klasse B. Lieke Blokx sloot het weekend
succesvol af door voldoende punten te scoren, en zo de
klasse B L1 te winnen met haar pony Tanja's Lizzy, wat een
super knappe prestatie is!

“Veiligheid in uw buurt is niet alleen een
zaak voor de politie of gemeente. U kunt een
belangrijke bijdrage leveren.
Blijf alert op wat er in uw wijk of buurt gebeurt!
Ziet u in uw woonomgeving situaties zoals vernielingen,
inbraakpogingen of verdachte personen dan wel
voertuigen, noteer direct de signalementen, het kenteken
en andere bijzonderheden. Bel vervolgens de politie. De
contactmogelijkheden luiden als volgt:
-112; naast het melden van levensbedreigende situaties
mag u 112 ook bellen als u ziet of vermoedt dat er op dat
moment een strafbaar feit gaande is (‘heterdaad’), bv een
inbraak, mishandeling, beroving of vernieling.
-0900-8844 belt u voor feiten waarvoor de politie ter
plaatse dient te komen, bv overlast of een verdachte
situatie, zonder dat er sprake is van grote spoed
Om de kans te verhogen om zaken op te lossen is uw hulp
en melding hard nodig. Schroom daarom niet en bel!
-Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u maken van een
anonieme meldlijn waar u zonder uw naam of toenaam
prijs te geven, informatie kunt verstrekken over
misdrijven: Meld Misdaad Anoniem(MMA) 0800-7000
(www.meldmisdaadanoniem.nl)
Bij MMA is uw anonimiteit verzekerd. Het is een
onafhankelijke stichting en niet direct aan de
politieorganisatie gekoppeld. 0800-7000 is overigens een
gratis telefoonnummer.
Er is dus een aantal mogelijkheden waarmee u een
bijdrage kunt leveren aan de veiligheid in uw buurt of
wijk. Het borgen van de veiligheid is immers niet alleen
een zaak voor de overheid. Dit thema raakt ons allemaal.
U als burger speelt daarbij een belangrijke signalerende
rol.

Doet u mee?”.
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Buurtvereniging
Leinserondweg/Hoolstraat
Maandag 21 april j.l., 2e Paasdag, is de onderlinge
biljartcompetitie seizoen 2013 - 2014 weer op feestelijke
wijze afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden werd
in de zaal bij Toon en Maria Cissen, werd door 12 spelers
deelgenomen. Na het spelen van 66 partijen (een halve
competitie) streden de nummers 1 t/m 4 op de finale-avond het wederom beschikbaar stellen van de bekers, waarvoor
wij hen al jaren zeer erkentelijk zijn. Ook Fien kreeg uit
om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld
handen van de wedstrijdleider een boeketje overhandigd.
werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1
Vervolgens werden de diverse prijzen uitgereikt en werd
(Toon Cissen) was al verzekerd van een plaats in de finale
Toon Cissen door Gerard van Tiel namens de deelnemers
en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Peter v. Asseldonk, Huub
bedankt voor zijn betoonde inzet. In het bijzijn van de
v.d. Heijden en Gerard v. Tiel) streden onderling in een
partners van de deelnemers werd de avond afgesloten onder
halve competitie om de andere finaleplaats. De partijen
het genot van een hapje en drankje en werd er al volop
worden gespeeld over 20 beurten en volgens het 10gediscussieerd over het te maken aantal caramboles van het
puntenbonussysteem. Gerard (32 car.) en Peter (17 car.)
speelden als eerste tegen elkaar. In deze partij, die bol stond volgende seizoen.
Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de
van de spanning, kwam Peter als winnaar te voorschijn met
bekersponsor Coppens Installatiebedrijf en de
7 tegen 5 punten. Gerard speelde vervolgens tegen Huub (9
bekerwinnaars
van harte gefeliciteerd met het behaalde
car.) en deze partij eindigde in het voordeel van Gerard met
succes.
10 tegen 7 punten. In de laatste partij speelde Peter tegen
Huub. Peter liet met 2 series van 6 caramboles Huub
volledig kansloos en na 20 beurten was de stand 14 tegen 6 Eindstand : 1 Peter v. Asseldonk, 2 Toon Cissen, 3 Huub
punten in het voordeel van Peter, die met een totaal van 21 v.d. Heijden, 4 Gerard v. Tiel.
punten doorging naar de finale. De strijd om de 3e en 4e
plaats wordt omwille van tijdsbesparing niet meer gespeeld. Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen
Besloten is, dat van de spelers die niet de finale halen,
degene die in de eindstand de hoogste positie heeft behaald, SPORTAGENDA
op de 3e plaats zal eindigen en de ander op de 4e plaats. Dit
had tot gevolg dat Gerard als 4e eindigde en Huub als 3e.
W.T.C. Zijtaart
In de strijd om het kampioenschap (Toon 60 tegen Peter 17) Heren: zondag 4 mei, Laatste Hoop, pauze in Ledeacker, 90
ging Toon moeizaam van start en trok Peter de lijn van de
km, vertrek 8.30 uur.
vorige partij gewoon door. In de 8e beurt maakte Peter een
Dames: zondag 4 mei, Laatste Hoop, pauze in Ledeacker,
serie van 13 car., waarmee de spanning in de finale meteen 80 km, vertrek 8.30 uur.
verdwenen was. Toon kwam met series van 12 en 17 nog wel
enigszins terug, maar na 20 beurten was de eindstand 39 car.
(22 punten!) tegen 65 car.(10 pnt) in het voordeel van Peter, VOW Veteranen
3 mei 2014 Afgelast VOW Vet. Thuis
Handel
waarmee hij op overtuigende wijze kampioen van de
VOW
Senioren
4
mei
2014
onderlinge competitie 2013-2014 is geworden. Peter, van
VOW H1
Thuis SDDL 1
14:30u
harte gefeliciteerd met dit mooie kampioenschap.
VOW
H2
Thuis
Boekel
Sport
4
11:30u
Alvorens de prijzen uitgereikt werden, werd aan Maria
Thuis WEC 5
11:00u
Cissen een bos bloemen overhandigd voor haar gastvrijheid VOW H3
VOW
H4
Uit
FC
Uden
5
10.00u
en goede zorgen. Ook was er nog een woord van dank voor
VOW
VR1
Uit
Wittenhorst
VR1
11:30u
Ben en Fien Coppens van Installatiebedrijf Coppens voor
VOW VR2 Uit Erp VR2
10.00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 24 april 2014
Toxandria VR1 VOW VR1
VOW Senioren 26 april 2014
Erp
VOW Veteranen
VOW Senioren 27 april 2014
Mariahout 1
VOW 1
Handel 2
VOW 2
SCMH 4
VOW 3
VOW 4
Schijndel/DE WIT 11
VOW VR1
Boekel Sport VR1
VOW VR2
Boekel Sport VR2

0–4
1–2
1-0
2-3
0-2
0-3
0-6
5–1

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 31

30 april – 5 mei 2014

pagina 7

Vaak zeggen mensen: “hij/zij moet het maar eens
rechtstreeks tegen míj zeggen”, maar als ik ze dan vraag
hoe ze daarop zouden reageren, blijft het stil of gaat men
zich fel verdedigen. Terwijl er soms goede manieren zijn
om erop te reageren (of juist niet). Maar het is wel
belangrijk dat je met jezelf in het reine komt, zodat je er zo
min mogelijk last van hebt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Voorjaarswandeling met
het IVN-Veghel.
Op 10 mei gaan we naar Swalmen en omgeving. We
kunnen daar in ieder geval de beveractiviteiten waarnemen.
Natuurlijk hopen we op goed wandelweer.
Vertrek vanaf het Stadhuisplein om 9.00 uur precies. We
verwachten om 18.00 uur weer terug te zijn.
Zorg voor goed schoeisel en goede kleding. Denk ook aan
de verzorging voor de interne mens.
We rijden zoveel mogelijk gezamenlijk en de reiskosten
worden met de chauffeur verrekend.
Verdere info tel. (0413) 34 01 12.

Interpunctie
Roddel en achterklap
Op scholen wordt er gepest, maar bij veruit de meeste
mensen houdt dat op als ze volwassen zijn. Cyberpesten,
via Facebook iemand bedreigen, het zijn ernstige dingen.
Kinderen hebben daar last van, zelfs zodanig dat sommigen
een eind aan hun leven maken….Verschrikkelijk is dat.
Hoewel de meeste mensen bij het intreden van de
volwassenheid zich schamen voor hun pesterijen, blijven
anderen het toch plezierig vinden om anderen te kleineren
en te roddelen. Meestal zijn dat kleine dingen, die niet leuk
zijn, maar ook weer niet bijzonder ernstig.
Ik heb er eens over nagedacht waarom mensen dat zouden
kunnen doen. In mijn praktijk zie ik vaak dat niet-assertieve
mensen (die geen rechtstreekse uitingen doen van hun
ongenoegen) meer roddelen. Dat lijkt me dus belangrijk:
men durft zijn kritiek niet rechtstreeks te geven.
Verder kan het ook te maken hebben met onmacht.
Bijvoorbeeld een ex-partner die het gevoel heeft dat hij/zij
aan het kortste eind trekt (of getrokken heeft) kan zijn ex op
deze manier “terugpakken”. Pure agressie kan ook. Je zou
iemand misschien het liefst flink pijn doen (zelfs
vermoorden), maar aangezien dat onverstandig is, kun je
hem/haar ook op deze manier pijn doen.
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Programma
14 mei: Superchef koken
21 mei:
Bewegen
28 mei Superchef koken
4 juni:
Supermarktbezoek
11 juni: Bewegen (Buitenspeeldag)
18 juni:
Bewegen
25 juni: Superchef koken en proeverij en demo beweegles.
Wil je meedoen aan dit leuke programma met koken en
bewegen? Inschrijven kan tot uiterlijk 12 mei 2014 bij het
Centrum voor Jeugd en gezin. Dit kan door te bellen tel.
0800-2540000 of een email te sturen naar
info@cjggeeftantwoord.nl met de gegevens van de
deelnemer.

Zoals bekend is Veghel een JOGG gemeente; ‘jongeren op
gezond gewicht’. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is
uiteraard actief betrokken bij JOGG. Op allerlei manieren
wordt voorlichting gegeven over het belang van gezonde
voeding en voldoende bewegen. Voor de kinderen van de
groepen 6,7 en 8 van de basisscholen in Veghel starten we
nu een leuke cursus. Voor slechts € 10,00 kan je
deelnemen. De lessen worden verzorgd door de GGD en
diëtiste Ria van Dijk van Pantein. Vivaan is actief
betrokken bij de organisatie van deze activiteit in de
Bloemenwijk. Stichting Sport Collectief helpt mee in de
organisatie van de beweeglessen.
Ouders zijn aanwezig op 21 mei, 4 juni en 25 juni. Op 21
mei krijgen ouders een voorlichting over gezonde voeding
en positieve stimulering. Ook bij het supermarktbezoek is
de aanwezigheid van ouders zeer gewenst. Ter afsluiting
van de laatste les wordt door de kinderen een demonstratie
gegeven van hun beweegactiviteit en is er een proeverij van
alle gemaakte hapjes voor de ouders.
Gewijzigde openingstijden rondom
Voor wie:
kinderen uit groep 6 - 7 - 8 van de
Bevrijdingsdag
basisscholen in Veghel
Wanneer:
woensdagmiddag 14 mei t/m 25 juni 2014
Op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het stadhuis, de
Tijd/waar:
beweegles van 16.00 – 17.30 uur.!
gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
superchef koken van 16.00 – 18.00 uur
wijkgebouw De Bloemfontein,
Het KlantContactCentrum is uitsluitend voor het doen van
Hyacinthenstraat 2, Veghel
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.

Concert pianotalent Rik
Kuppen
In het galeriecafé van kunstgroep De Compagnie aan de
Noordkade in Veghel vindt komende zondag, 4 mei, een
klassiek pianoconcert plaats. Het is dan wederom de beurt
aan Veghelaar Rik Kuppen voor een optreden dat begin om
15.00 uur. De toegang is gratis. De zaal is open om 14.00
uur. Voor meer informatie kijk op:
www.kunstgroepdecompagnie.nl
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Buurtvoetbal laatste kans
Schrijf in t/m vrijdag 2 mei
Laatste kans om in te schrijven voor het buurtvoetbal het
kan nog t/m 2 mei. Indien je niet genoeg spelers hebt, laat
dit dan ook even weten zodat we misschien van 2 buurten 1
team kunnen maken.
Petra van Gorkum petravangorkum@ziggo.nl tel. 06-577
005 11
John de Wit john.dewit@live.nl tel. 06-101 842 65

Inschrijfformulier
Familie-Vrienden Voetbaltoernooi
Zondag 18 Mei 2014
7 tegen 7, Vow Zijtaart!
Teamnaam: ………………………………………
Contactpersoon: ……………………………………
Telefoonnummer: …………………………………..
Email:
……………………………………………………….
(Voor de verdere informatie)
Inschrijfgeld bedraagt €20,Inschrijven = Betalen!
Spelers:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ………………………………………………………..
4. ………………………………………………………..
5. ……………………………………………………….
6. ………………………………………………………..
7. ………………………………………………………..
8. ………………………………………………………..
9. ………………………………………………………..
10. ………………………………………………………..
11. ………………………………………………………..
12. ………………………………………………………..
In te leveren tot en met 11 Mei 2014 bij:
Mark vd Ven
Jeroen Bosch
Mickel vd Akker
Jonneke Vissers
Of naar: fvtoernooivow@hotmail.com
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Zijtaarts Dartskampioenschap 2014
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit jaar wederom het traditionele

Zijtaarts dartskampioenschap
en wel op :

Zaterdag 3 mei
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond en 16
jaar of ouder is kan hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartskampioenschap is geheel

GRATIS
Het toernooi wordt gespeeld in Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur en we verwachten rond
23.00 uur de finale te spelen met aansluitend de prijsuitreiking.
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we een limiet van 32 deelnemers.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de 501-dubbel uit regels.
Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem en daarna een knock-out systeem.
Behalve een wisselbeker voor de winnaar staan er voor de eerste drie prachtige bekers klaar en
is er voor elke 180er die wordt gegooid een pul bier.
Tevens liggen er 10 consumptiebonnen klaar voor degene die
de hoogste uitgooi laat noteren boven de 100.
Opgeven kan je bij Café Kleijngeld en indien het niet vol is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Graag tot zaterdag 3 mei bij :

Café Kleijngeld vanaf 20.00 uur
Let’s Play Darts
Dartclub Kleijngeld Zijtaart

