Jubileum- en driebandentoernooi Poedelpret
Maandag 2 maart a.s. gaat het jubileum- en driebandentoernooi van start. Een toernooi ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan van biljartvereniging Poedelpret.
Het jubileumtoernooi met teams bestaande uit familie, vrienden en/of kennissen start op
maandag 2 maart. Hiervoor hebben zich 28 teams met in totaal 154 spelers opgegeven.
De teams zijn verdeeld over 7 poules.
Poule A bestaat uit: Effe Dimme, BV De Gieltjes, The Holy Cow, Tinello’s;
Poule B: De Witjes, Big Brother 4, De Cissies, Rakt um Goed;
Poule C: Boemelpret, De Zes, De Klos, Goed op Dreef;
Poule D: vd Cammen, T.Z.N., De Ex Prinsen, Du Rivage;
Poule E: Gin Keu’s, Dak, Nemex Landmeten BV, De Kammerui;
Poule F: Cop Stootjes, De Soffelse Boys, Seiters Buiten, VOW (veul over wit);
Poule G: De Vijf, PEP Team, BV Keslaerstraat kddhobm, Team Prins Mark I.
Wie zal de opvolger worden van de Tinello’s welke de vorige editie in 2015 in de
verlengingen wisten te winnen van de Cissies? Op vrijdag 13 maart is de finale en dan
zullen we het te weten komen.
Vanaf zaterdag 7 maart komen ook de driebanden spelers in actie. Hiervoor hebben zich
72 spelers ingeschreven. Het merendeel van de wedstrijden hiervan worden op zaterdag en
zondag gespeeld. Op vrijdag 13 maart is ook hiervan de finale.
Het toernooi vindt plaats in het clubhuis van biljartvereniging Poedelpret. Om alle 335
partijen te kunnen spelen staan er 4 biljarts opgesteld in zaal Kleijngeld.
Ondanks het groot aantal deelnemers is publiek natuurlijk van harte welkom.
De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45u, op zaterdag en zondag al om 13.30u.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 maart 9.30 u. 2e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Gerard en Ilse Kremers- Ludwig; Mnd.ged. Doortje van NunenBrugmans; Overl.oud. Coppens- van Bakel en Frans; Adriaan en Anna van DommelenThijssen en schoonzoon André; Piet en Henrica van den Tillaart- van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van den Acker- Vervoort en overl.familie; Overl.oud. van
der Linden- van der Asdonk; Maria van Uden- Henst (vanw.verjaardag); Overl.oud. Harrie
en Nel van der Linden- van Berkel en overl.familie; Overl.oud. van Asseldonk- Rutten,
dochter Marietje, zoon Bert en Noud van Asseldonk.
MEDEDELING: Estafetteloop Vastenactie: In de maand maart gaan we op pad, van de
ene naar de andere kerk, met als thema “Waar leef je voor”. Zondag 1 maart komen de
geloofsgemeenschappen H.Hart en H.Johannes uit Veghel te voet naar onze kerk in Zijtaart
om samen met ons het Eucharistisch brood te delen.
De MOV-werkgroep

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
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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 informatie: 0413-300950.
Aangeboden
Gemengd openhaard- kachelhout.
A-keuze € 45,00 p/ m3 B-keuze € 40,00 p/ m3
In Zijtaart gratis thuis bezorgd.
Gebr. Klomp tel. 06-51.14.44.87

25 febr. 2015 – 4 maart 2015
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gewoonten en gebruiken uit verleden en heden te horen die
nog niet bij iedereen bekend zijn. Ook u kent beslist enkele
voorbeelden en wie weet kunnen we er iets van opsteken
voor in de toekomst. De toegang tot het Onderonsje is
gratis, de consumpties voor eigen rekening.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 maart 2015 van 10 tot 11 u
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen met andere dorpsgenoten te praten over
het onderwerp. U komt toch zeker ook?

Kaartverkoop Zijtaartse
Toneelvereniging gestart!

De carnaval is weer achter de rug, de skispullen zijn weer
opgeborgen en onze spelers en regisseurs zetten de laatste
puntjes op de i's...
Verloren:
Nog 1 maandje en dan staan de spelers van de Zijtaartse
Op het fietspad ter hoogte van De Kempkens sloop een Toneelvereniging weer op de planken. Zowel de
volwassenen met het stuk "Onzuivere Koffie" als de jeugd
leesbril in een blauwe doos, aub terugbezorgen bij
met het stuk "Mooier dan het lijkt" zullen op 14 en 15 maart
Raaijmakers Drukwerk
2015 een vrolijk stuk voor u op de planken brengen. De
jeugd zal om 14.00 uur spelen en de volwassenen om 20.00
Gevonden:
uur. Bij beide voorstellingen zal de zaal een half uur voor
Een linker handschoen zwart merk Nielsson op te
aanvang open gaan.
halen bij Raaijmakers Drukwerk
Wij zien u graag een van deze dagen in Het Klooster in
Zijtaart
Typisch Nederlandse gewoonten
Reserveer of koop uw kaarten direct bij het Uitpunt in
Veghel, via Marian van den Acker (0413) 36 62 66 of voor
aanvang aan de kassa.
Nederlanders schijnen rare
gewoonten te hebben, dat zullen we
allemaal wel eens in onze eigen
Prikpost in Zijtaart.
omgeving ervaren. Zelf staan we er
meestal niet eens meer bij stil dat het
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
zeker niet normaal is om elkaar drie
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
keer te kussen om hallo te zeggen,
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
want op heel veel plaatsen op deze wereld kussen mensen
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
elkaar helemaal niet of maar één keer. En zo zijn er nog
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
veel meer eigenaardige gewoonten van Nederlanders en dus
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
zullen die ook wel bij onze inwoners van Zijtaart
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
voorkomen, waar komen ze vandaan en hoe zijn ze
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
ontstaan. Tijdens het Zijtaartse Onderonsje in Het
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
Dorpshuis op maandag 2 maart om 10.00 uur probeert
zie: www.dcbernhoven.nl.
gespreksleider Cor van der Aa aan de hand van diverse
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
thema’s met de bezoekers te praten over gewoonten en
trombose@bernhoven.nl
gebruiken die voor onszelf zo normaal zijn, maar voor vele
anderen zeker niet vanzelfsprekend. Soms zijn onze
eigenaardigheden iets van de laatste jaren, maar ook
vroeger kende men er velen. Voor
Brabanders is het heel gewoon om
zomaar bij iemand langs te gaan “even
op een bakkie gaan”; maar in andere
plaatsen wordt het op prijs gesteld als
je van tevoren een afspraak maakt. De
gespreksleider is vooral ook
geïnteresseerd in de verhalen van de
diverse bezoekers om aan de hand van voorbeelden de
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
vlinderkasten maken
Vlindersoorten die als vlinder
overwinteren zoeken beschutte
plekjes op. Vaak verschuilen ze
zich op rommelzolders, in
schuurtjes of tussen de bladeren.
Als het maar beschutte plekjes
zijn om de koude winter door te
komen. Je kunt de vlinders dus een handje helpen met een
vlinderkast!
Hang de kast op een beschutte plek op. Dus op een plek uit
de wind met de ingang naar het oosten, waar het niet kan
inregenen. De hoogte maakt niets uit. Het vlinderkastje
biedt bescherming tegen de wind en een plekje om te
schuilen tegen het herfstweer. Door de vlinderkast te vullen
met wat dorre blaadjes en takjes wordt het een waar hotel
voor de vlinders.
Vlinderkasten kunt je ook zelf maken. Daarom gaan we op
zaterdag 28 februari naar Timmerbedrijf vd Linden. Zorg
dat je om 14.00 uur bij Het Klooster bent! Van daaruit
gaan we gezamenlijke met de fiets naar het industrieterrein
in Veghel en rond 15.30 uur zijn weer terug.

Potgrondactie voor het Zijtaarts
jeugdcarnaval; een verdere uitleg!
Op zaterdag 7 maart komen
de vrienden van Kneup
samen met de leden van de
jeugdcommissie van CV de
Reigers en nog andere
vrijwilligers vanaf 14.30 uur
bij u langs voor de
potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50
liter zakken van de kwalitatief zeer goede Legro potgrond
aan te bieden: 1 zak voor € 4,00.
Per 3 zakken voor € 10,00 (4 zakken kost € 14,00, 5 voor €
18,00 en 6 voor € 20,00 etc.).
Hiermee leveren wij kwalitatief goede potgrond bij u aan
huis, voor een scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor
het Zijtaarts jeugdcarnaval; de opbrengst blijft in een
afzonderlijke pot zitten, waar zowel de leden van Kneup als
die van de jeugdcommissie een bestemming aan kunnen
geven. Het bedrag gaat dus niet naar de
carnavalsvereniging, maar blijft hier volledig buiten en
krijgt een aparte bestemming!
De eerste bestemming die reeds is gegeven, is de
stimulering van de Zijtaartse jeugd bij het bouwen van hun
wagen. Bij de prijsuitreiking hebben de jongerengroepen
Goei Geknoei en Witte Wa !!! een stimuleringsprijs
gekregen, die o.a. vanuit de potgrondactie wordt betaald.
Wij willen met de opbrengst bijv. materialen inkopen om
de jongeren te stimuleren te blijven bouwen.

Fam. Christ Broks
Bedankt voor de
bloemen!
Boskamp

Dit om de optocht op het niveau te houden zoals we dat
gewend zijn in Zijtaart.
Als de opbrengst van de actie goed is; kunnen we wellicht
meerdere groepen helpen om de toch stijgende kosten van
het bouwen te compenseren. We geven uitdrukkelijk geen
geld, maar materialen, om te zorgen dat het geld goed
wordt besteed.
Wij hopen op u medewerking !!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via
potgrondactiezijtaart@hotmail.com. Als u het aantal zakken
en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het
op 7 maart of de week daarna geleverd wordt.

Schilderen met Iris en Jolan
Kom ook eens lekker schilderen!!
Leuke ontspannen lessen ook voor
beginners.
Je kunt op alle dagen van de week
terecht.
Er wordt afwisselend les gegeven
door Iris en Jolan, zodat je ook veel
leert.
Een 10 lessenkaart excl. materiaal is
€ 90,00
voor meer informatie:
www.irishurkmans.nl of kijk op
https://www.facebook.com/
AtelierIrisHurkmans
Tot ziens in ons atelier!
Atelier Iris Hurkmans - Van De Bilt
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KBO
AGENDA
maandag 2 maart 10.00 uur Onderonsje
maandag 2 maart 13.00 uur Regio biljarten
maandag 2 maart 13.30 uur Kaarten
dinsdag 3 maart 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 3 maart 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 3 maart 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 3 maart 14.00 uur Line dansen
woensdag 4 maart 13.30 uur Kienen
donderdag 5 maart 09.00 uur Wandelen
donderdag 5 maart 12.00 uur Eetpunt
donderdag 5 maart 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 5 maart 13.30 uur Kaarten
vrijdag 6 maart 13.30 uur Bridgen
BILJARTEN
Biljardwedstrijd Zijtaart - Odiliapeel 18/2/2015
Cor Coppens
20 20
P Smits
24 36
Jan vd Oever
17 20
L Cuppens
21 13
Chris v Helvoirt 24 10
A v Vonderen 20 21
Tonn Verbruggen 21 17
Theo v Berlo
20 29
Mart v Zutphen 15 10
P v Hoenselaar 17 10
Jan v Uden
18 13
W Kersten
17 23
Frans v Leuken
37 63
W Ophey
43 30
Tonnie v Uden
30 45
H Bens
31 29
Cor v Zutphen
66 52
G Janssen
64 42
Jan de Wit
28 25
Joh Janssen
36 48
99,64%
95.90%

25 febr. 2015 – 4 maart 2015
Onderlinge competitie
Jan de Wit
30 31
Gerard Oppers 12 12
Johan v Zutphen 18 9
Wim Kremers 24 23
Chris v Helvoirt 19 18
Wim vd Sanden 49 28
Jan vd Oever
18 12
Jan v Uden30
17 12
Tonnie v Iden 31 25
Onderlinge competitie
Willy Henst
30
Piet vd Hurk
38
Jan v Uden
17
Chris v Helvoirt
19
Wim Kremers
24
Johan v zutphen
18
Willy Henst
30
Cor v Zutphen
61
Willy vd Berkmortel 25
Jan de Wit
30
Rien v Tiel
28
Frans v Leuken
42
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KBO 12 febr 2015
Willy Henst
30 25
Cor Coppens
21 10
Tonn Verbruggen 22 17
Tonie v Uden
31 32
W vd Berkmortel 25 20
Rien v Tiel
28 13
Cor v Zutphen
38 36
Frans v Leuken
61 37
Johan v Zutphen
42 38

23
30
16
23
21
25
21
61
23
31
44
59

KBO 19 feebruari 2015
Jan vd Oever
18 10
Johan v Zutphen 18 12
Rien Kemps
34 24
Tonn Verbruggen 22 13
Rien Kemps
34 29
Cor Coppens
21 23
Gerard Oppers
12 15
Jan v Uden
17 26
Wim vd Sanden 49 27
Tonnie v Uden
31 18
Jan vd Oever
18 16
Martien v Zutphen 14 16

Bridge KBO 20 februari 2015
Lijn A
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Cees v. Hout & Riet v. Hout
5 Bert v. Helvoort & Jan Langenhuijsen
6 Theo van Dijk & Toos van Dijk
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
(8) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(8) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
11 Jan v. Helvoirt & J Tillaart
12 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
13 Bert Kanters & Diny Kanters
14 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen

64,58
58,68
58,33
55,90
55,56
53,13
50,00
47,22
47,22
46,88
44,10
43,75
41,67
32,99

Lijn B
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 65,48
2 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
62,80
3 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
60,42
4 Jeanne Peters & Geert Putmans
56,55
5 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
52,98
6 Tonny Rijkers & Ria Swinkels
52,08
7 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
50,60
8 Albert v.d. Hurk & Tonn Verbruggen
49,70
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 47,62
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
46,43
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 44,35
12 José van Kempen & Fien Rooijakkers
43,45
(13) Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
42,86
(13) Toon v. Creij & Wim v. Os
42,86
15 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
41,96
16 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
39,88
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keuken. Voor de anderstalige vrouwen is het leren van de
Nederlandse taal een doelstelling en voor hen allen geldt
VOW Veteranen 28 febr 2015
dat zij veel te horen krijgen over elkaars cultuur en
17:00u
Mariahout
VOW vet
eetgewoonten. Binnen deze werkgroep is bij uitstek
VOW Senioren 1 maart 2015
gebleken wat een enorme uitdaging het is om met mensen
14:30u
Herpinia 1
VOW H1
uit onze doelgroepen samen te werken. Maar ook wat het
11:00u
Margriet 5
VOW H2
betekent om op deze manier over en weer van elkaar te
11:00u
VOW H3
Gemert 9
leren en werkelijk waardering te krijgen voor elkaars
11:00u
DVG 6
VOW H4
kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden. Binnen
11:30u
VOW VR1
Heeswijk VR1
deze groep vindt integratie plaats in de meest brede zin van
10:00u
VOW VR2
DVG VR1
het woord: tussen allochtone en autochtone Nederlanders en
tussen kwetsbare en minder kwetsbare mensen.
SPORTUITSLAGEN
Het Damiaancentrum betekent voor deze mensen dat ze een
plek hebben in de samenleving – dat is de meerwaarde die
het heeft om met elkaar naar het Damiaancentrum te komen
VOW Veteranen 21 febr 2015
in plaats thuis te blijven zitten. Bovendien wordt er geleerd
VOW vet
PVV
5-2
met elkaar samen te werken, afspraken te maken en na te
VOW Senioren 22 febr 2015
komen, het werk goed te organiseren, problemen op te
VOW H1
SES 1
1-3
lossen, te budgetteren, hygiënisch te werken etc. Dat dit
VOW H2
Rhode 4
1-2
alles leidt tot meer eigenwaarde en het vergroten van een
Boerdonk 3
VOW H3
0-5
gevoel van sociale verantwoordelijkheid, blijkt uit de
VOW VR1
Avanti'31 VR1
3–2
ontwikkeling van deze vrouwen. Een van hen zei: “ik krijg
van het Damiaancentrum, ik wil wat terug doen.”
Stichting Damiaancentrum Nederland zoveel
Deze vrouw uit Indonesië komt nu op de dinsdagen dat er
dankt haar naam aan Pater Damiaan.
geen keukenpraat is om op te ruimen en bloemen neer te
Damiaan de Veuster (1840-1889)
zetten in het gebouw zodat het gastvrij en aantrekkelijk
heeft gewerkt met melaatsen op
uitziet. Een andere vrouw wilde dan ook graag komen en
Molokaï (Hawaï). Door zijn
kwam met een plan om een theetuin te beginnen.
daadkracht en solidariteit met de
Werkgroep Voor Mekaar heeft zich in 2014 sterk
zwaksten maakte hij van de
gemaakt voor het verkrijgen van 500 pakken koffie ten bate
leprakolonie een leefbaar oord. Zijn
van gezinnen die een beroep moeten doen op de
belangeloze inzet is een inspiratie voor onze stichting. Het
Voedselbank. Het blijkt dat koffie nog altijd een product is
Damiaancentrum heeft daarom als doelstelling kwetsbare
dat niet gemakkelijk verkrijgbaar is, dus van deze extra
mensen een plek te bieden om elkaar te ontmoeten, samen
koffie wordt dankbaar gebruik gemaakt. Met dit project
te werken en te inspireren om er voor elkaar te zijn. Door
willen we ook in 2015 doorgaan.
het Damiaancentrum wordt de doelstelling in de praktijk
In Eerde kan koffie worden afgegeven of in de brievenbus
gebracht door een groep van 30 vrijwilligers waaronder een
worden gestopt bij Annie van Geffen – van der Meijden,
tiental mensen die zelf ook tot onze doelgroep behoren.
Valkenbergstraat 4. In Zijtaart kan men terecht bij Piet van
Mensen die kwetsbaar zijn vanwege een hele zwakke
den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5-B.
gezondheid, psychische beperkingen of ernstig
Via deze weg willen wij alle gulle gevers uit Eerde en
traumatische ervaringen.
Zijtaart bedanken voor de koffie die zij hebben geschonken.
De activiteiten van het Damiaancentrum zijn verdeeld over
diverse werkgroepen.
Namens het damiaancentrum,
Piet van den Tillaart.
Werkgroep Inspiratie voor mensen die behoefte hebben
aan contact en een zinvol gesprek. Elke derde
zondag van de maand organiseert deze
werkgroep de zogenaamde ‘Gesprekken te Pas’.
Hierbij is iedereen, ook u, welkom. Er wordt een
onderwerp gekozen voor gesprek en een gedicht
waarover de deelnemers van gedachten wisselen
gedurende een korte wandeling.
Werkgroep Keukenpraat – doelgroep:
anderstaligen en kwetsbare ouderen
De werkgroep Keukenpraat die uit 5
vrijwilligsters bestaat, organiseert elke twee
weken het klaarmaken van een gezamenlijke
lunch in de keuken van het Damiaancentrum. Er
zijn 6 vaste deelneemsters zodat er die keren
steeds 11 vrouwen – waaronder 4 anderstaligen
en 5 kwetsbare ouderen - samen werken in de

SPORTAGENDA
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
TV Zijtaart gaat in maart 2015 wederom van start met
tennislessen voor senioren (beginners
en/of gevorderden).
De tennislessen zullen gaan
plaatsvinden op:
- woensdagavond van 25 maart tot
en met 10 juni, in de meivakantie
(29-4 en 6-5) gaat de les niet door.
Mochten er lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldatums
17 juni en 26 juni. (zie onderaan inhaalreglement).
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra
uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
(graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p. Dus €110.00 voor 10
lessen. )
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 20 maart 2015.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk.
Tel.nr.: 0413-209424 // 06-46286689 of
e-mail info@tvzijtaart.nl
Naam
Adres
Postcode

25 febr. 2015 – 4 maart 2015

Ruitersport Zijtaart - Glenn van de
Ven 6de en door naar
Indoor Brabant en de Nederlandse
Kampioenschappen!
Glenn mocht afgelopen weekend met zijn paard Ziezo
springen in de klasse Z op de Brabantse
Kampioenschappen. Hij was de eerste twee manches
foutloos en kreeg helaas 8 strafpunten in de barrage.
Hij behaalde hiermee een mooie 6de prijs in een veld
van 52 deelnemers. Zijn droom, rijden op Indoor
Brabant, wordt hierdoor waargemaakt. Ook heeft
Glenn zich geselecteerd voor de Nederlandse
Kampioenschappen. Ruitersport Zijtaart wenst hem
alvast veel succes op deze twee grote evenementen.
Daarnaast heeft Lieke Blokx met haar pony Tanja's
Lizzy haar eerste M1 wedstrijd gehad in Uden. Zij
werd meteen 2de met een mooi puntenaantal. Nikki
van den Hoogen wist zelfs te winnen in de klasse DB.
Anouk Blokx was heel tevreden over haar proef en
werd keurig 4de.

De overige behaalde resultaten
Uden pony's dressuur
Klasse DB
Nikki van den Hoogen Cocktail
: ___________________________________ Inez de Krieger
Klasse E-L1
: ___________________________________ Anouk Blokx
Olanda
Klasse B-M1
: ___________________________________
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy

Telefoonnummer

: _____________________________

e-mail adres : ___________________________________
geboortedatum : __________________________________
speelsterkte : __________voorkeur tijd : ____________
kan op vrijdagavond tussen 18:30- 20 :30 uur

:

Ja/Nee

P.s.:
Ben je geen lid van onze vereniging dan dien je eerst lid te
worden alvorens je kunt deelnemen aan de tennislessen.
Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze
er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de
tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde regenles
wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee
inhaallessen;
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan
wordt deze les ingehaald.
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Emmy Kids Award voor film Alles mag met majoretten
Zijtaart
De Nederlandse jeugdfilm Alles Mag heeft een Emmy Kids
Award gewonnen. Oud-Veghelaar Patrick Stoof speelt één
van de hoofdrollen in de film. Maar ook de majoretten van
fanfare St. Cecilia vervullen een belangrijke rol in deze
film.
Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse jeugdfilm
een Emmy Award heeft gewonnen. De film kreeg
vrijdagavond de prestigieuze prijs uitgereikt in New York.
De film van regisseur Steven Wouterlood won in de
categorie beste televisiefilm/korte serie. Alles mag won
afgelopen jaar verschillende andere internationale prijzen.
De Emmy Award wordt echter gezien als 'de award der
awards' op het gebied van televisiedrama.
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worden gespeeld door The Magical History Tour (bestaand
uit Jan van Riet, Tini Boer, Bart van Oort en Han Verbakel
en Jacques Boer). InBalance is de naam van de jonge
Pop&Co band die bestaat uit 6 jonge muzikanten. Malu de
Kock zingt al haar hele leven, maar heeft sinds 3 jaar les bij
MIK in Veghel. Liz van den Hurk is de andere zangeres,
momenteel te zien bij The Voice Kids. Zij komt uit Zijtaart
en zingt al 7 jaar. Toetsenist Paul van Rooij woont in
Boekel en heeft 9 jaar keyboardles bij MIK in Uden. De
drummer is Isaac Cromwell, hij drumt nu al 5 jaar bij MIK
in Veghel. De basgitaar wordt bespeeld door Judith van der
Velden, zij heeft 4 jaar les bij MIK in Veghel. De gitarist
heet Sander van der Zandt. Hij komt uit Veghel en speelt al
6 jaar gitaar. De muziekstijl is heel gevarieerd, ze spelen
liedjes uit de top 40, maar ook oudere nummers. De entree
is gratis op zondag 8 maart, aanvang 15.00 uur in zaal café
den Brouwer in Mariaheide.

Helpende handen gezocht voor
zaterdagmiddagen
Nu al zijn de voorbereidingen voor de
Brabantse Kampioenschappen in volle gang.
Op 15 en 16 augustus willen we de terreinen
er zo mooi mogelijk uit laten zien. De
terreincommissie heeft het idee opgepakt om
de terreinen te voorzien van allerlei attributen
De film gaat over de 11-jarige Tygo uit Brabant die vlak na van knotwilgenhout. In de voorbije maanden is al volop
zijn verhuizing naar Amsterdam een spreekbeurt over
gesnoeid en nu kan er dus geknutseld worden. Zo heeft
carnaval houdt. Wat begint als een algemene uitleg over het Toon Krol dit mooie paard gemaakt (zie foto). Maar er is
feest en de band waarvan hij deel uitmaakte, loopt uit op
nog veel werk te doen. Daarom zijn vrijwilligers van o.a. de
een persoonlijk verhaal over de scheiding van zijn ouders.
terreincommissie op zaterdagmiddagen bij mooi weer te
Hoewel zijn vader - een rol van Patrick Stoof - altijd zegt
vinden op het oefenterrein De Leinse Hoefslag. Lijkt het je
dat met carnaval alles mag en Tygo ervan droomt om bij de leuk om ook mee te helpen, dan ben je van harte welkom
majorettes te gaan, toont zijn vader hem tegelijkertijd dat je tussen 13.00-16.00 uur. Voor meer info kun je contact
zelfs met carnaval te ver kunt gaan.
opnemen met Cor Coppens: 06 - 235 342 95.
Naast Stoof zijn er hoofdrollen weggelegd voor de jonge
Lars Jennissen (Tygo) en Ricky Koole. En voor een
belangrijk onderdeel van de film, de majoretten van fanfare
St. Cecilia uit Zijtaart, waarvan Tygo zo graag lid wil
worden.

InBalance in voorprogramma THE
MAGICAL HISTORY TOUR
Zondag 8 maart is er een swingende muziekmiddag in
Mariaheide in café Den Brouwer. Pop&Co van MIK werkt
mee aan het sunday afternoon concept van Den Brouwer.
Bandjes van Pop&Co verzorgen het voorprogramma van de
hoofd-act. Op zondag 8 maart laat The Magical History
Tour The Beatles voortleven. De grote hits uit die tijd
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de verkeersproblematiek in Erp geschrapt en tegelijkertijd
het budget voor een alternatieve oplossing zonder nadere
motivatie met 7 miljoen verlaagd naar een luttele 3 miljoen.
Belangenorganisaties en een raadswerkgroep werkten
samen aan een voorstel. Toetsbare, eerder maatschappelijk
Vaardig met alledaagse conflicten
aanvaarde criteria zijn van tafel geveegd en maken plaats
Conflicten zijn niet prettig. Toch bestaat het niet om te
voor een – volgens het college - ‘sobere maar doelmatige
leven zonder ooit een conflict te hebben. Wat zou het leven oplossing’. De uitkomst: de N616 wordt slechts
dan gemakkelijk zijn. Maar het leven wordt eenvoudiger als ‘cosmetisch’ opgeknapt met onderhoudsgeld van de
je weet hoe je er gemakkelijker mee om kunt gaan.
provincie. De gereserveerde 3 miljoen voor de leefbaarheid
Aspecten die een rol spelen bij een conflict:
in Erp komt terecht in de onderhoudspot voor wegen. Het
- de inhoud van het conflict
DDB-voorstel in de raadswerkgroep voor een goede
- de conflictpartners
afwikkeling van het doorgaande verkeer kreeg geen
- gedachten/gevoelens
meerderheid en is niet overgenomen in het uiteindelijke
- aannames/bedoelingen
advies. Na overleg met haar achterban concludeert de partij
- mate van angst
dat het plan geen soelaas biedt voor veiligheid, leefbaarheid
- behoefte aan zorg voor de ander
en gezondheid van de inwoners, hetgeen wordt
- de heftigheid van je wens
onderschreven door ambtelijk vooronderzoek. Sterker nog:
- de heftigheid van het gedrag van de ander
het veroorzaakt schijn-veiligheid voor fietsers en
- hoe lang iets al speelt
voetgangers. DDB kan maar tot één conclusie komen: het
- identiteitskwesties (hoe wil ik dat anderen mij
Veghelse college wenst niet te investeren in de
zien?)
leefbaarheid/verkeersveiligheid van Erp.
Iedereen heeft een andere manier om met conflicten om te
DDB is evenmin voorstander van het collegevoorstel om de
gaan. Je kunt ze vermijden door ze uit de weg te gaan of de doorgaande weg in Erp (de N616) van de provincie over te
ander maar gelijk te geven. Je kunt er ook voor kiezen om
nemen. Overname zal de gemeente financieel opzadelen
je eigen wensen door te drukken. De meeste mensen zullen met structurele lasten en risico's (denk aan de zwakke Aazeggen: dat wil ik allemaal niet. Men wil meestal in goed
brug) waar geen structureel geld voor meekomt vanuit de
overleg het probleem aanpakken en een compromis sluiten. provincie.
En toch lukt dat lang niet altijd. En vaak kiest men dan
Het voorstel wordt in april 2015 voor besluitvorming aan de
maar om te vermijden. Soms is dat ook het beste, maar
raad voorgelegd.
meestal niet. Want als je conflicten vermijdt, blijft het
Reacties zijn welkom op info@ddb-veghel.nl.
irriteren en vaak zie je dan dat na het zoveelste gedonder, je
in een keer ontploft. En dan ontstaat schade.
Kleine boefjes en grote criminelen veilig achter slot en
Het gaat er ook om dat je jezelf kent, dat je weet hoe je
grendel in het BHIC
meestal reageert op een conflict. Of je in de verdediging
schiet, of je geneigd bent aan te vallen. Of je overmand
wordt door emoties, of dat je misschien juist zó rationeel
reageert, dat de ander niet bij je binnenkomt….
Vaak ontmoet ik mensen die een conflict hebben en die
graag willen dat ik het oplos, dat ik de kastanjes uit het vuur
100.000 Brabantse boeven op internet
haal. Dat is echter onmogelijk: ik kan niet namens een
Ruim 250 mensen hebben zich de afgelopen maanden
ander spreken, ik ben geen partij. Hulp bieden kan ik wel,
enthousiast beziggehouden met het opsporen van boeven uit
maar dat betekent vaak dat de personen in kwestie wat
de gevangenisregisters van het BHIC. Dankzij dit unieke
minder angstig moeten worden om hun
crowdsourcingsproject zijn de oude inschrijvingsregisters
probleem ter tafel te brengen.
van Brabantse strafgevangenissen over de periode 1821Mw. N. Timmermans-van de Kamp
1925 vanaf nu online doorzoekbaar op naam, leeftijd,
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
geboorteplaats en misdrijf. Dat betekent meer dan 100.000
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
registraties van kleine boefjes en grote criminelen op
www.bhic.nl/stamboom.
DDB ziet geen heil in
Daar heeft het BHIC samen met vele handen verandering in
collegevoorstel verkeersveiligheid Erp
gebracht. Letterlijk, want op de website VeleHanden.nl kon
iedereen helpen met het op naam toegankelijk maken van
Het collegevoorstel voor een oplossing van de
de gescande inschrijvingsregisters van de Brabantse
verkeersproblematiek in Erp is niet meer dan ‘dure makeup en schijn-veiligheid’. DDB heeft weinig goede woorden strafgevangenissen. Het fantastische resultaat na drie
voor het voorstel. De partij vindt dat er een oplossing moet maanden is nu een online database waarin iedereen op
persoonsnaam de gevangenisregisters kan doorzoeken van
komen die aantoonbaar de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in Erp verhoogt. Met dit voorstel is daar geen de grote strafgevangenissen in 's-Hertogenbosch, Breda en
Eindhoven. Die database vind je hier:
sprake van: “Het is een zoethoudertje voor Erp”.
Het college heeft in het Collegewerkprogramma 2014-2018 www.bhic.nl/stamboom (ga naar ‘uitgebreid zoeken’ en
vink de gevangenisregisters aan).
de aanleg van de zuidelijke ontsluiting als oplossing voor
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De maandagmiddag tijdens de carnaval werd geopend met
de showdans. Voor de laatste keer dit jaar lieten alle
dansmariekes de dans zien met het thema “Magic in the
air”. Na de showdans kon de talentenshow beginnen
De diversiteit van alle optredens maakte het voor de jury
zeker niet makkelijk. Het was de taak aan jeugdprins Luuk,
jeugdprinses Nienke, adjudanten Mike en Julia, Prins Mark
I, adjudant Frens en voorzitter Mari om de acts te
beoordelen.
De middag was zeer verrassend; van live zingen, tot dansen
en drummen. Voor het eerst was de jeugdslagwerkgroep
aanwezig. Zij drumden op tonnen en met deze act wonnen
ze de originaliteitprijs. Femke Pennings zong live het
nummer “Nivermind” van Adèle en behaalde daarmee de
eerste prijs bij de onderbouw. De eerste prijs bij de
bovenbouw werd gewonnen door Suus, Melde en Maud. Ze
zongen live mee en deden een dansje op het nummer “Fout
Ventje” van Lisa, Amy en Shelley.
In de loop van de middag lieten ook alle groepen
dansmariekes hun gardedans zien en konden de
allerkleinsten zich vermaken bij het schminken, steken
maken
of konden ze een tatoeage laten zetten.
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We kunnen zeggen dat er veel talent in Zijtaart is. Wie weet
kunnen we hen net als Stan van Hoof over enkele jaren
terug zien bij de Voice Kids. Leuk dat we aan het einde van
de middag van zijn kwaliteit mochten genieten.
Wij willen alle artiesten en mensen die mee hebben
geholpen hartelijk bedanken om er weer een leuke middag
van te maken. Wij als jeugdcommissie hopen dat iedereen
een leuke en gezellige middag heeft gehad.
Om wat extra’s voor de jeugdcarnaval te doen gaan
vriendengroep de Kneup en wij op zaterdag 7 maart vanaf
15.00 uur potgrond verkopen. De prijs voor één zak van 50
liter kwalitatief goede potgrond is € 4,=; 3 zakken voor €
10,=. Het is mogelijk om uw
bestelling al door te geven via
de mail;
potgrondzijtaart@hotmail.com.
Ook kunt u bellen naar
Autocentrum M. van der
Heijden Zijtaart (0413-363374).
Alvast bedankt voor uw steun!
Groetjes van de jeugdcommissie van CV de Reigers

Elke 1e woensdag van de maand,
onbeperkt pannenkoeken eten inclusief 1 drankje
voor € 9.95 per persoon!
voor kinderen tot 12 jaar €7,95 per kind!
Keuze uit naturel, appel of spek.
(0413)-366732
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Iedereen bedankt voor de schitterende carnaval
die we hebben mogen beleven.
WAT WAS HET SKON!!
Prins Mark, Adjudant Frens
Ingrid en Miranda
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