VROEGER MOESTEN ZE ELKE ZONDAG…..
Lopend naar de kerk in Veghel. Door weer en wind, omdat die verdraaide deken van
Veghel de Zijtaartenaren geen eigen kerk gunde. Onze Lieve Heer moest er uiteindelijk aan
te pas komen, om den Hoogeerwaarde heer Pastoor-Deken Bernardus Johannes van Miert,
Zaliger Gedachtenis, van zijn ergernis om Zijtaart te verlossen en de parochianen van
Zijtaart van hem. En toen ging het snel: de parochie van Zijtaart werd een feit en zo ook de
eigen parochiekerk, de trots van het dorp. Die oude deken zal zich wel duizend maal in zijn
graf hebben omgedraaid toen dat dorpskerkje in Zijtaart net als zijn kathedraal in Veghel
naar diezelfde Heilige bisschop Lambertus werd genoemd. Ach ja, dat is de humor van de
geschiedenis.
Maar nu even serieus. Onze Zijtaartse Lambertus, die letterlijk met toenmalige centen,
dubbeltjes en kwartjes bijeen gespaard is en door onze voorouders met toewijding en
overgave tot stand is gebracht, dreigt nu roemloos ten onder te gaan, omdat op zondag de
collecteschaal teveel galmt. En dat terwijl de kerk elke zondag in Zijtaart behoorlijk vol zit.
Als we eens kritisch naar de dalende statistieken van de collecteopbrengsten en de jaarlijkse
kerkbijdragen kijken, zijn we met deze teruglopende cijfers zo meteen weer even hard naar
Veghel aan het lopen als anderhalve eeuw geleden. Goed, we kunnen tegenwoordig de auto
wel pakken, in plaats van paard en wagen, maar dat laten we toch niet gebeuren!! Stel je
voor, dat de kerkklokken in Zijtaart binnen een paar jaar al niet meer zullen luiden, dat we
geen Carnavalsmis meer in ons eigen dorp hebben, geen huwelijksvieringen, of mooi
kerstconcert en ga zo maar een tijdje door. Ik kan mij niet voorstellen, dat zo’n hechte en
gezellige gemeenschap als Zijtaart dat over zijn kant laat gaan. Dat is toch onze eer te na!!
Kunnen we niet afspreken, dat iedere kerkganger per week minimaal € 2,00 doneert voor
het kerkelijk welzijn en een half procent van uw jaarinkomen als kerkbijdrage? Al die
gaven zullen ertoe bijdragen, dat de geloofsgemeenschap in Zijtaart ook financieel gezond
blijft. Ik heb er alle vertrouwen in, dat het helemaal goed komt!
Thomas v.d. Horst, pastoraal werker

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 maart 9.30 u. 3e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Jans van Eert en dochter Tonny; Overl.oud. RaaijmakersAdriaans; Overl.oud. van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Johan en Jaan
Schepers-van Nunen en zoon Jos (vanw.verjaardag); Cornelis en Sientje Pennings-van der
Eerden en zoon Rien; Dien Cissen-van Zutphen (vanw.verjaardag); Jrgt. Ties en Mien
Habraken-Leenders (nms.kinderen en kleinkinderen); Janus van Uden (vanw.verjaardag).

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

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
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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.
Van wie is?? Op de Zondveldstraat bij nr. 3A staat
vanaf carnavalszaterdag een zwarte omafiets, merk
nostalgie, deze staat wel op slot.
Wil de eigenaar zich melden!!
Aangeboden:
Zoekt u een poetshulp voor een paar uurtjes in de
week, met 4 jaar ervaring? Bel dan tel. 06 374 250 29.
Marianne Bekkers.

Talent uit Zijtaart bij The Voice Kids!

4 maart 2015 – 11 maart 2015

pagina 2

prijs aan het kampioensteam zal plaatsvinden tijdens ons
jaarlijkse Zijtaarts Keezen toernooi. Nu op 17 april 2015
Vooraankondiging Keezen toernooi.
Vanaf heden kan men inschrijven voor dit leuke
avondtoernooi Keezen (Dead Alley) Vorig jaar was het
toernooi vrijwel “uitverkocht” dus inschrijven! Het spel
vertoont een grote gelijkenis met “Mens Erger Je Niet!”
maar kent veel meer mogelijkheden binnen het spel. Men
leert het spel heel vlug.
Teams:
Het spel wordt in en met teams gespeeld. Een team bestaat
uit 2 personen. Het doel is de eigen pionnen te doen
plaatsen in het eigen-veilige- straatje. Is één teamlid
daarmee klaar, dan helpt hij/zij zijn/haar teamgenoot om als
eerste team alle 8 pionnen veilig te plaatsen. De 20 te
behalen punten zijn behaald! De tegenpartij zal alles doen
om dat binnenloodsen te voorkomen en wil natuurlijk zelf
als eerste “binnen” zijn.
Inschrijven.
Vanaf heden kan ingeschreven worden voor het toernooi.
Op de spellenavond van 6 maart zullen de formulieren
klaarliggen net als bij Hetty’s dorpswinkel , Het Klooster,
en de beide cafe’s: Het Dorpshuis en Kleyngeld. De kosten
bedragen € 5,00 per team, meteen te voldoen. Zorg dat je
mee kunt doen door tijdig het formulier in te leveren bij
Twan van de Meerakker.
De avond begint om 19.15.u. Inschrijven kan tot vrijdag 17
april 19.00u. Zaal open vanaf 18.45.
Spellengroep “Zes!” van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

Stan van Hoof en Liz van den Hurk binnenkort
op tv!
KLIK Jubileumproductie 'Ontspoord'
Na 4.000 aanmeldingen zijn Stan
Na het succes van ‘Chateau Migraine’ in 2014 treedt KLIK
en Liz na een aantal
in juni 2015 op met de Jubileumproductie ‘Ontspoord’. In
voorrondes geselecteerd voor
het kader van ons 5-jarig bestaan hebben we hiervoor een
1,5 uur durende theatershow gemaakt. Het belooft weer een
de blind auditions.
spetterende show te worden met een lach en een traan en
Stan zal a.s. zaterdag 7
voor ieder wat wils.
maart te zien zijn
Data en locaties van optreden zijn:
5 en 6 juni: Het Klooster in Zijtaart
en Liz op zaterdag 14 maart.
Ben je benieuwd of ze door zijn???
Schakel dan om 20.00 uur in op RTL4!

Vrijdag 6 maart: 19.00u. Spellenavond.
20.00u. Eindronde Keezentoernooi.
Aankondiging Keezen toernooi: 17 april.
Eerste vrijdagavond van maart: dus
spellenavond in Het Klooster. Opnieuw
staan weer tientallen bordspellen klaar
voor spelers jong en oud.
Het spel Ticket to ride Scandinavië staat
speciaal in de belangstelling: een leuke
variant met bijzondere eigenschappen van
het basisspel. Kom dat spelen of leren
spelen, het is erg spannend en natuurlijk heel leerzaam.
Eindronde van het Keezentoernooi Zijtaart.
Na de succesvolle eerdere rondes volgt dan nu de laatste.
Hier moet de kampioen tevoorschijn komen! Een
enerverende strijd zal het zeker zijn. De uitreiking van de

12 en 13 juni: d’n Iemhof in Oss
19 en 20 juni: Heerbeeckcollege in Best
Hierbij laten wij u weten dat de kaartverkoop gestart is.
Kaarten kunt u vanaf nu bestellen via de website
www.vocalklik.nl. Kaarten voor 5 en 6 juni zijn ook
verkrijgbaar via Dorpshuis ‘Het Klooster’ en Hetty’s
Dorpswinkel in Zijtaart. Wij hopen u in juni te mogen
ontmoeten bij onze voorstelling.
Met vriendelijke groet namens zang- en theatergroep KLIK,
Stijntje Aartssen
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U kunt zich aanmelden per email mov-veghel@live.nl of
per tel (0413) 34 38 64. De kosten bedragen € 12,50. Graag
voor 18 maart opgeven, want vol is vol.
MOV Zijtaart

Sla de gebarsten ruit kapot!
Woensdag 18 maart 2015 zijn er weer Provinciale
verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen heeft grote
invloed op het al of niet doorgaan van de ruit Eindhoven en
Hierbij informeren wij u over de gezamenlijke collecte op
dus de rondweg bij Zijtaart en Eerde. Gelukkig zijn er veel
14 en 15 april a.s..
partijen tegen de aanleg van de ruit en voor een duurzaam
De vorige 2 jaren zijn positief verlopen, met dat
alternatief.
vertrouwen gaan we voor de derde keer van start.
Tijdens de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten is
de ruit Eindhoven een belangrijk thema. Er zijn maar 3
Voor de goede orde leggen we de werkwijze nogmaals uit: partijen voor de ruit Eindhoven.
Elk huis in Zijtaart ontvangt rond 7 april een begeleidende De ruit rond Eindhoven leek lange tijd een feit te zijn. De
brief met uitleg, lijst met goede doelen en de
provincie had afspraken gemaakt over de aanleg met de
retourenvelop met logo Goede Doelen Week Zijtaart.
minister. De extra € 200 miljoen rijksbijdrage was binnen,
U heeft één week de tijd om de lijst in te vullen en deze met de zaak leek rond. Inmiddels is de situatie compleet anders.
het geld in de retourenvelop te doen, dicht te plakken en
De direct betrokken gemeenten Eindhoven, Helmond,
klaar te leggen voor de collectanten voor 14 of 15 april.
Laarbeek, Nuenen en Son & Breugel zijn tegen de ruit en
Mocht u in die week niet thuis zijn, dan kunt u de envelop
de minister heeft onder druk van de Tweede Kamer de
ook inleveren : Meester van de Venstraat 6.
rijksbijdrage voor de ruit ingetrokken.
In de week van 21 april volgt publicatie van de resultaten in
het Zijtaarts Belang. De bedragen worden rechtstreeks
Tegen de ruit zijn: SP, PVDA, D66, Groen Links, Partij
overgemaakt naar de 14 goede doelen!
voor de Dieren, Christen Unie en Libertarische Partij

Beste dorpsgenoten,

Voor de ruit zijn: VVD, CDA en PVV
Wij hopen dat het weer een succesvolle week zal worden en Twijfelaars of geen mening zijn: Lokaal Brabant, 50plus,
wensen alle collectanten veel succes!
stemNL, Platvorm vrije politiek en Jezus Leeft
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
email m.hout1@home.nl
Volgens de media zal de opkomst van deze verkiezingen
historisch laag zijn. Dat betekent dat uw stem er echt toe
Estafette Vastenactie
doet.
Zondag 22 maart wandelt de geloofsgemeenschap van
Wat uw mening ook is, ga in ieder geval stemmen!
Zijtaart naar de Lambertus kerk in Veghel. Deze keer zijn
Actiecomité De Kempkens
we daar niet alleen; ook Erp, Eerde , en Mariaheide zullen
daar aanwezig zijn Iedereen is van harte welkom. Graag
even laten weten als je mee loopt, zodat we het aantal
deelnemers door kunnen geven. We verzamelen om 8.30
uur op het kerkplein. Gezamenlijk lopen we dan naar
Veghel om de eucharistie met hen te vieren.
We hopen op een grote opkomst en mooi weer.
MOV ZIJTAART
Hennie v Asseldonk, tel.37 93 90
Nolda v Zutphen, tel. 36 42 19
Cor v d Wetering, tel. 36 55 52

Solidariteitsmaaltijd Vastenactie 2015
Op dinsdag 24 maart vindt in verzorgingshuis Joachim en
Anna te Veghel de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd plaats.
Een Solidariteitsmaaltijd is een moment van bezinning in
de Vastentijd. Het is een gelegenheid om samen met
anderen stil te staan bij onze manier van leven en samen te
zoeken naar mogelijkheden om te delen met mensen die het
minder goed hebben. De soberheid van de maaltijd
benadrukt de oneerlijke verdeling van welvaart en voedsel
in de wereld. De maaltijd begint om 18.00 uur. Bord, beker
en bestek zelf meebrengen.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 9 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 10 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 10 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 10 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 10 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 11 maart 13.30 uur: JAARVERGADERING
Donderdag 12 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 12 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 12 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 12 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 13 maart 13.30 uur: Bridgen
KBO KAARTEN
De uitslagen van donderdag 26 februari 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
137 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
115 pnt.
2. Harrie v.Zutphen
65 pnt.
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmeer
-53 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
Biljarten KBO onderling competitie 26 februari 2015
Gerard Oppers
12 13
Johan v Zutphen 18 18
Willy Henst
30 27
Tonnie .v. Uden 31 50
Chris v.Helvoirt
19 18
Jan de Wit
30 20
Wim Kremers
24 32
Piet v.d. Hurk
38 47
Jan v. Uden
17 18
Rien .v. Tiel
28 19
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Martien .v. Zutphen 14 8
Cor .v. Zutphen 61 60
Jan de Wit
30 16
Jan v.Uden
17 23
Jan .v.d. Oever
18 12
Willy vdBerkmortel 25 26
Wim Kremers
24 27
Johan v. Zutphen 18 12
Tonn Verbruggen 22 27
Frans v. leuken
42 36
Wi v.d. Sanden
49 32
Tonn Verbruggen 22 33
Jan Rijkers
17 12
Cor v. Zutphen
61 55
Biljarten Zijtaart – Mariaheide 25 febr 2015
Cor v.Zutphen
61 71
Jan vd Laar
52 47
Rien Kemps
35 33
W vd Tillear
44 37
Tonnie v Uden
30 29
A Verbossen
33 31
Jan de Wit
28 18
Jo de Wit
33 21
Chis v Helvoirt
21 12
H Fransman
31 12
Tonn Verbruggen 21 27
M Jansen
31 17
Cor Coppens
20 25
J Willens
29 11
Jan van Uden
18 10
A vd Aa
27 20
Jan vd Oever
17 11
M de Graaf
24 19
Mart v Zutphen 15 27
A v Hees
22 27
Bridge Zijtaartse Bridge Club 24 februari 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
4 Jo van de Tillaart & Jo Verhoeven
5 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
6 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
7 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
(8) Anny v.d. Hurk & Corry Kastelijn

63,33
58,33
55,00
51,25
50,42
48,75
48,33
47,08
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(8) Piet v Schaijk & Toos v. Berlo
47,08
10 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
46,25
11 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
45,42
12 Anneke Jans & Maria Pepers
45,00
13 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
43,75
Lijn B
1 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 58,25
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
57,58
3 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
57,08
4 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
54,50
5 Clasien Nolle & Trudy Smulders
53,67
6 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
52,58
7 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
50,50
8 Joke Petit & Maria Rijken
49,25
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 47,58
10 Hein de Wit & Jo de Wit
43,91
11 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
43,04
12 Lilian Harbers & Rob Harbers
42,83
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
38,67
Bridge KBO 27 februari 2015
Lijn A
1 Bert v. Helvoort & Harrie Lucius
62,50
2 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
58,68
3 Jan Langenhuijsen & Piet v Schaijk
56,60
4 Theo van Dijk & Toos van Dijk
55,21
5 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
54,51
6 Cees v. Hout & Riet v. Hout
52,08
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
48,26
8 Mien Verhoeven & Mien Vissers
47,92
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
47,22
(10) Bert Kanters & Diny Kanters
45,14
(10) Piet Thijssens & Riek Rijkers
45,14
12 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
44,79
13 Ad Koevoets & Riet Koevoets
43,06
14 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
38,89
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Lijn B
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
3 Jeanne Peters & Geert Putmans
4 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Anny v.d. Hurk & Tonny Rijkers
7 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
9 Albert v.d. Hurk & Sjan Kanters
10 Toon v. Creij & Wim v. Os
11 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
12 Cor Mollen & Marietje Mollen
13 Tonn Verbruggen & Fien Rooijakkers
14 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen

VOW Jeugd 7 maart 2015
A1
thuis WEC A1
14:30u
A2
uit
Rhode A4
14:45u
C1
thuis ELI C1G
13:00u
D1
thuis Rhode D3G
13:00u
D2
uit
Boerdonk D1G 12:00u
E1
thuis Boekel Sport E2G
E2
uit
Sparta'25 E5 9:15u
F1
thuis Rhode F3
10:30u
F2
thuis RKPVV F1
10:30u
F3
uit
Stiphout Vooruit F8
F4
uit
Stiphout Vooruit F10G
MB1 thuis DAW MB1
14:30u
MB2 thuis EVVC MB1 13:00u
MD1 thuis Achilles Reek MD1
MD2 uit
Hapse Boys MD1
ME1 uit
NLC'03 ME1 10:00u
VOW Jeugd 8 maart 2015
F2
thuis Boskant F1
13:30u

71,53
61,46
60,07
59,03
56,94
56,25
53,13
51,04
48,61
41,67
39,58
38,54
32,29
29,86

9:30u

9:00u
9:00u

11:30u
11:30u

Ruitersport Zijtaart - Kimberly van
der Sanden 6e van Brabant!
Afgelopen weekend mocht Kimberly van der Sanden met
haar pony Yellow Surprise springen op de Brabantse
Kampioenschappen in Sint Oedenrode. Dankzij twee mooie
foutloze ritten behaalde ze een 6e prijs in de klasse CB.
Knap gedaan Kimberly!
Lieke Blokx wist weer te scoren door 1e te worden met 176
punten in de klasse B-M1 op een dressuurwedstrijd in
Overrasselt met haar leuke pony Tanja's Lizzy.

Het motorseizoen gaat weer van start
Zondag 8 maart a.s. heeft motorclub Veghel weer haar 1ste
toertocht. Onze “uit het vet” rit begint rustig met een
grenstocht van ca. 180 km. We vertrekken om ca 11:00 uur
vanaf Café D'n Brouwer, Dobbelsteenplein1 in Mariaheide.
Iedereen met een motor is welkom om ons te vergezellen
aan deze start van het seizoen. Wil je meer weten over onze
club, kijk dan op www.motorclubveghel.nl
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De Zijtaartse Toneelvereniging speelt:
"Onzuivere koffie"
en
"Mooier dan het lijkt"
Zaterdag 14 en zondag 15 maart staat de Zijtaartse
Toneelvereniging weer op de planken in Het Klooster in
Zijtaart. Na maanden van repeteren zijn ze er bijna klaar
voor! "Onzuivere koffie” is speciaal geschreven voor de
spelers van de Zijtaartse Toneelvereniging door de eigen
regisseur Daniel Kiggen.
"Onzuiver Koffie" is een komedie die zich afspeelt in het
advocatenkantoor 'Princen en Dochter' waar de spanning is
te snijden. Sinds het overlijden van Agaat Princen heeft niet
haar dochter Alet, maar de onder directrice Juda de teugels
in handen. De advocaten hebben zo hun twijfels over Juda's
leiderschap, over hun nieuwe collega Pauline de Haai en
over de mysterieuze dood van hun voormalig leidster. Tot
overmaat van ramp lijkt het ook nog te spoken op het
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schoonzus Jane nog maar te zwijgen. De chaos is compleet
als niet de burgemeester, maar zijn vrouw verschijnt....!
Voor een ontspannende middag of avond met veel humor,
hilariteit, twist en enkele duistere zaken moet u dus 14 of
15 maart in Het Klooster in Zijtaart zijn..
Aanvang jeugd: 14.00 uur.
Aanvang volwassenen: 20.00 uur.
De zaal gaat 30 minuten voor aanvang open.
Kaarten voor de voorstelling ‘Mooier dan het lijkt” kosten

voor de volwassenen € 5,00 en voor kinderen tot 12 jaar
€ 3,50. Voor “Onzuivere koffie” kosten de kaarten voor
volwassenen € 7,50 en voor kinderen tot 12 jaar € 5,00.
Kaarten kunt u telefonisch bestellen bij Marian van den
Acker, tel. (0413) 36 62 66, bij het Uitpunt in Veghel of
voor aanvang aan de kassa.



Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond
kantoor. Alet laat het er niet bij zitten en is vastberaden om
de waarheid te achterhalen.
Kortom een leuke komedie, die je lachspieren uit
zal dagen...
Heeft u echter zin in een ontspannen leuke middag
samen met uw kinderen, dan bent u ook van harte
welkom in Het Klooster, want ook de jeugdafdeling
van de Zijtaartse Toneelvereniging is er bijna klaar
voor. Zij staan tijdens de middagvoorstellingen op
de planken met het stuk ''Mooier dan het lijkt",
geregisseerd door Hanneke en Willeke van der
Linden.
"Mooier dan het lijkt" gaat over de huisarts George
die zojuist zijn laatste werkdag heeft gehad voordat
hij met pensioen gaat. Om dit te vieren heeft zijn
vrouw Pia de burgemeester gevraagd langs te
komen en George een lintje te geven. Dit feestje
verloopt echter anders dan gedacht..... Moeder Nel,
kleindochter Lotte en huishoudster Corrie zorgen al
voor de nodige stress, om over zus Ria en

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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SPORTAGENDA
VOW Veteranen 7 maart 2015
17:00u
Gemert
VOW
VOW Senioren 8 maart 2015
14:30u
VOW 1
Boskant 1
11:30u
VOW 2
WEC 2
10:30u
Mariahout 5
VOW 3
12:00u
Boskant 4
VOW 4
12:00u
EVVC VR1
VOW VR1
13:00u
UDI'19/Beter Bed VR2 VOW VR2

Herinnering:

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 28 febr 2015
Mariahout VOW
Afgelast
VOW Senioren 1 maart 2015
Herpinia 1 VOW 1
Afgelast
Margriet 5 VOW 2
3-0
VOW 3 Gemert 9
5-1
DVG 6
VOW 4
7-1
VOW VR1
Heeswijk VR1
VOW VR2
DVG VR1

Op zaterdag 7 maart komen wij vanaf 14.30 uur ’s
middags bij u langs i.v.m. onze potgrondactie. De
opbrengst gaat volledig naar het Zijtaarts
(jeugd)carnaval en de optocht.

3-1
3-2

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes die
voor eind mei 2015 6 jaar
worden en zin hebben om gaan
te voetballen, kunnen vanaf
woensdagavond 11 maart
deelnemen aan 3
proeftrainingen. Voordat je start met de training moet je je
naam en geboortedatum doorgeven (bij voorkeur via de
email) aan:
Patrick van Asseldonk
Tel. (0413) 35 56 64
Email: jeugdbestuur@vow.nl
De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 11, 18 en 25
maart van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW

1 zak van 50 liter kost € 4,00
3 zakken voor € 10,00
Bent u niet thuis en wilt u wel graag potgrond, bestel
via mail: potgrondzijtaart@hotmail.com
Alvast bedankt.
Kneup en vrijwilligers van de jeugdcommissie

Pittig optreden van trio Hot Tamale
VEGHEL- In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel is op zondagmiddag 8 maart een
optreden van het trio Hot Tamele. Zij maken een
aantrekkelijke muzikale mix van cajun, texmex en zydeco.
De band bestaat uit Michael Breukers - zang, accordeon,
Cleanhead John - zang, gitaar, Erik Potters - tuba, percussie
en/of Paul Stroucken – cajon, percussie. De organisatie is
weer in vertrouwde handen van De Compagnie. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Korte cursussen Pilates en Yoga bij
MIK Veghel
Op donderdagavond 19 maart starten bij MIK Pieter
Brueghel twee korte cursussen: om 19.00 uur Pilates en
om 20.00 uur Yoga, beide gegeven door docente Anita
van den Broek. PILATES is een uiterst effectieve training
voor het gehele lichaam. Het zijn oefeningen op de mat
die met aandacht worden uitgevoerd. Deze manier van
trainen zorgt voor blijvende positieve verandering van
lichaam en geest. YOGA omvat een reeks van oefeningen
bedoeld om het gevoel en het lichaam te beheersen Samen
met de ademhaling train je dat bewust en doelgericht. Kijk
op www.mikweb.nl of bel 0413-782000.
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Veel minder voortijdig schoolverlaters.
Uit het Leerplichtjaarverslag 2013/2014 blijkt dat het
Hulp in het huishouden
voortijdig schoolverlaten t.o.v. vorig jaar met 40% is
Na het faillissement van Pantein-Vivent heeft het college de
afgenomen. Een compliment voor de scholen die steeds
hulp bij huishouden en huishoudelijke verzorging
meer aandacht en zorg besteden aan dit fenomeen. Ook het
overgedragen aan andere contractpartijen. Dit gezamenlijk
Bureau Leerplicht vervult hier een belangrijke rol.
met de andere samenwerkende gemeentes in onze regio.
Sociale woningbouw
Alle cliënten zijn hierover middels een brief geïnformeerd.
Op 5 februari heeft Area een presentatie gegeven aan de
Dat dit heel wat voeten in aarde heeft gehad, kon u de
Raads- en commissieleden en daarbij de stand van zaken
afgelopen maanden via allerlei media vernemen.
weergegeven.
In de loop der jaren is er door allerlei omstandigheden een
Maatregelen verkeer en leefbaarheid Erp
groot gat ontstaan tussen vraag en aanbod van woningen in
Het college gaat de Raad voorstellen om een
het goedkopere segment. De wachtlijst voor huurwoningen
maatregelenpakket uit te voeren t.b.v. de leefbaarheid in
is enorm. Gelukkig zijn er nu een aantal concrete
Erp. Onderdelen hieruit zijn:
initiatieven.
- Herinrichting N616 tussen Erp en Gemert. De max.
- 21 woningen in plan Dorsveld
snelheid gaat van 80 naar 60 km
- 12 woningen in plan Bolst te Erp
- Boerdonksedijk voorzien van snelheidsremmende
- 18 woningen in Veghels Buiten
maatregelen
- 45 woningen met een korte exploitatietermijn.
- In de kom van Erp wordt de N616 ingericht voor
geluidsarme klinkers. Fietsers krijgen meer ruimte
Peggy van Sleuwen,
en er komen voorzieningen voor voetgangers.
Raadslid CDA Veghel/Erp p.vansleuwen@veghel.nl
- Ook wordt voorgesteld de procedure voor aanleg
Zuidelijke ontsluitingsweg te beëindigen.
Dagworkshop SIERSMEDEN
- Er wordt een overeenkomst met de provincie
Op zaterdag 11 april wordt bij MIK Pieter Brueghel een
aangegaan voor overname van de weg door Erp
bijzondere eendaagse siersmeed workshop georganiseerd.
(N616)
Al deze maatregelen zijn in goed overleg tot stand gekomen Tijdens deze 1-daagse workshop kruip je in de huid van de
siersmid en maak je kennis met dit mooie ambacht. Tussen
door samenspraak met een klankbordgroep een
hamer en aambeeld krijgt het staal zijn eigen vorm. Je leert
raadswerkgroep en mensen van de provincie.
de beginselen van het smeden onder leiding van een
Overnachtingverbod
professionele smid. Na een enerverende dag ga je naar huis
Aan de Raad wordt ter besluitvorming voorgelegd een
met een zelfgemaakt smeedwerkstuk, een kandelaar of
overnachtingverbod op openbare plaatsen. Dit met name
klein beeld. De workshop begint om 10.00 uur en duurt tot
om het pareren op de industrieterreinen door vrachtwagen
ongeveer 16.30 uur op de CHV Noordkade te Veghel. Kijk
te verbieden.
op www.mikweb.nl of bel 0413-782000.
Verkoop Don Boscoschool
Eerder stond de sloop van de Don Boscoschool
gepland. Mede naar aanleiding van verzoeken door
enkele geïnteresseerden heeft het college besloten
het gebouw in de openbare verkoop te doen.
Mocht de verkoop niet doorgaan dan zal alsnog tot
sloop worden overgegaan. Bijzondere elementen
aan het gebouw zullen dan wel gespaard blijven.
Beëindiging starterslening
Na 1 mei 2015 worden geen aanvragen voor
startersleningen meer in behandeling genomen.
Zowel het Rijk als de Provincie hebben besloten
hiervoor geen geld meer ter beschikking te stellen.
Met het aantrekken van de woningmarkt en de
verdere verlaging van de rente is het effect van die
lening afgenomen, en gaat zelfs marktverstorend
werken. Een uitzondering wordt gemaakt voor een
lopend CPO-project in Veghels Buiten, omdat
hierover al afspraken zijn gemaakt.
Bijdrage ontwikkeling logistiek
Het College levert een bijdrage van € 7.500,00 ten
behoeve van het project “vijfsterren logistiek”
Hierbij komen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente,
provincie en Rijk bij elkaar om m.n. in onze regio
de logistieke ontwikkelingen te stroomlijnen.

Gemeente Informatie
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Wat een tegenvaller….
Mevrouw had zelf geen kinderen. Na haar scheiding leerde
ze een aardige man kennen, die 3 kinderen had uit een
eerder huwelijk. Ze had altijd al zo graag kinderen gehad,
dus ze was helemaal blij…. Dan zou ze tóch nog kinderen
hebben. Op haar leeftijd (42 jaar) vond zij het niet
wenselijk om zelf nog aan een kindje te beginnen. Maar nu
kreeg ze een cadeau: 3 kinderen!!
Ze gingen samenwonen in een nieuw huis. De kinderen
waren slechts af en toe bij hun moeder. Zij kon niet voor
hen zorgen. Vader had het altijd goed gedaan, bracht zijn
kinderen naar hun moeder en haalde ze weer op, zo vaak als
het mogelijk was. Met de kinderen was het ook vrij goed
gegaan na hun scheiding. Hij was niet echt op zoek gegaan
naar een nieuwe relatie, maar toen hij deze vrouw
tegenkwam, wist hij het direct: met haar wilde hij oud
worden.
Mevrouw deed haar best om de kinderen op te voeden. Zij
vond dat papa toch een aantal taken had laten liggen. Zij
probeerde deze “mankementen” alsnog te verbeteren, maar
de kinderen kwamen in opstand. Gedesillusioneerd kwam
het stel bij mij. “Mag ik dan niks voorstellen?” vroeg
mevrouw nadat ik haar geadviseerd had zich niet met de
opvoeding te bemoeien.
Uitleg van rollen en posities (een genogram) en uitleg over
loyaliteit hielpen niet. Mevrouw knikte, maar kon niet
luisteren. Eindelijk had ze kinderen….. dacht ze. Maar zij
had geen kinderen, meneer had kinderen. Ze voelde zich
afgewezen en werd bijna boos toen ik zei dat ze helemaal
geen kinderen had en dat ze ook nooit van haar zouden
worden. Ze had het zich zo anders voorgesteld.
De enige manier om hen te helpen was enkele gesprekken
met mevrouw alleen om haar verdriet, van geen eigen
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kinderen hebben, los te kunnen laten. Pas daarna konden we
het hebben over wat ze niet moest doen, en bleek dat er ook
nog een heleboel was wat ze wél kon doen.
Ze kon alsnog van betekenis zijn voor deze
drie kinderen. Het gaat nu goed met dit
stiefgezin.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

18 maart 2015
KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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Beste “beginnende” tennissers van Zijtaart,
jeugd, junioren en senioren.
Op woensdag 11 maart a.s. organiseert TV Zijtaart voor
leden en “aankomende leden” gratis een geweldige

TENNISCLINIC.
Onder begeleiding van tennisleraren zullen uitdagende
oefeningen plaatsvinden. Hierbij zal ook een
officiële snelheidsmeter worden gebruikt.
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Vorming en Toerusting
Toegang gratis; vrijwillige bijdrage is welkom.
Bijeenkomst Vorming en Toerusting
Van de Franciscusparochie Veghel
Op 16 maart 2015 verzorgt Pieter Kohnen een lezing
met het thema:
Christendom en moderniteit.
Wat kan de betekenis zijn van het geloof voor onze
samenleving?

Tijd : van 18.30 u tot 20.00 u.
Wie in onze samenleving bewust bezig is met de eigen
christelijke identiteit kan tegen de vraag aanlopen of het
geloof nog wel betekenis heeft voor onze samenleving.
En hebben we als christenen, georganiseerd in parochies,
Neem je trainings- en/of competitiegenoten mee om dit
maatschappelijke organisaties, scholen, etc., gezamenlijk
samen te beleven!
nog wel betekenis voor onze samenleving?
Anno nu is religie steeds vaker het gesprek van de dag en
Sportieve groet
beheerst ze het nieuws, ondanks dat Nederland zelf minder
TV Zijtaart en trainers
religieus wordt.
P.s.: Graag inschrijven via info@tvzijtaart.nl, zodat we een Maar wat heeft de samenleving aan religie?
Speelt geloven nog een rol in ons persoonlijk leven?
groepsindeling kunnen maken.
En hoort religie juist wel thuis in het publiek domein?
Natuurlijk zijn “last minute” deelnemers ook nog altijd
welkom.
De traditie van het Katholiek Sociaal Denken heeft een
visie op het goede samenleven. Vanuit de christelijke
bronnen, maar op een inclusieve manier: dus niet alleen
Christendom en moderniteit
voor christenen.
Wat kan de betekenis zijn van het geloof
Het Katholiek Sociaal Denken geeft ons handreikingen hoe
voor onze samenleving?
we ook als minderheid nog van betekenis kunnen zijn in
een geseculariseerde samenleving.
Graag begroeten we jullie dan in sportieve kleding
en eventueel met tennisracket!

De lezing wordt verzorgd door Pieter Kohnen. Hij is
theoloog en werkt als directeur voor het Verband van
Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO ದ
Katholiek Netwerk) te ಬs-Hertogenbosch.

Presentatie door Pieter Kohnen
Theoloog en directeur voor het
Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
(VMKO – Katholiek Netwerk) te ’s-Hertogenbosch
Maandag 16 maart 2015
20.00 – 22.00 uur
H. Hartkerk, Vondelstraat 9 te Veghel

Het VKMO ondersteunt 40 aangesloten organisaties bij de
vormgeving van hun identiteit op basis van het Katholiek
Sociaal Denken. Deze visie op het goede samenleven blijkt
telkens weer verbazend praktisch.
Vanzelfsprekend is er na de lezing ruimte voor vragen en
discussie.
Iedereen is van harte welkom.
Toegang, koffie en thee gratis.
(Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.)
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart
Contactadres: Leinserondweg 8, 5465 RV Zijtaart, Tel: 0413 268551

De wereld over in 3 dagen!
Dit jaar zijn we tijdens de JAZ‐dagen te gast op de beste universiteit van Nederland, namelijk de
“UVSMN” (Universiteit voor slimme mensen in Nederland) én toevallig staat deze in Zijtaart!
Aan de UVSMN is een ongelofelijke slimme professor verbonden genaamd “Professor Eensteen” en
hij werkt aan een uitvinding die de wereld zal doen schokken!
Professor Eensteen is bezig om een nieuw vervoermiddel te maken wat reizen met auto’s en
vliegtuigen overbodig zal maken. Hij is namelijk bijna klaar met zijn reismachine!
Wil jij er achter komen of de uitvinding van Professor Eensteen gaat werken?
Geef je dan op als vrijwilliger voor de jeugdvakantiedagen 2015!!
Ja, ik/wij willen helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 25 augustus t/m 27 augustus 2015 in Zijtaart

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E‐mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
☐

Groepsleider:
Samen met:

☐
……………………………………………………………………………………………………

Activiteitenbegeleider:
Dinsdag
☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

Hand‐ en spandiensten
Zaterdag
☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

Nachtwaken:

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

☐
Woensdag
☐
☐
☐

Donderdag
☐
☐

Catering:

☐

Ochtend
Middag

Dinsdag
☐
☐

Woensdag
☐
☐

Donderdag
☐
☐

☐
Maandag
☐
☐
☐

☐

Dinsdag
☐
☐
☐

Woensdag
☐
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐

Frietgezin:

Vrijdag
☐
☐

☐

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend op 29 maart, bij Petra van Gorkum (Keslaerstraat 59),
tijdens Zijtaart Biedt Meer of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.

Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Leinserondweg 8
5465 RV Zijtaart
Tel: 0413 268551

De wereld over in 3 dagen!
Jeugdvakantiedagen 25 augustus t/m 27 augustus 2015
Zou het niet geweldig zijn als je geen uren meer in een auto of het vliegtuig zou moeten zitten
wanneer je met je ouders op vakantie gaat? Dat er een soort van machine bestaat waarmee je in een
paar seconden naar welke plaats ter wereld dan ook zou kunnen reizen? We horen jullie al denken:
Dat kan nooit!......of toch?.....
Dit jaar zijn we tijdens de JAZ‐dagen te gast op de beste universiteit van Nederland, namelijk de
“UVSMN” (Universiteit voor slimme mensen in Nederland) én toevallig staat deze in Zijtaart!
Aan de UVSMN is een ongelofelijke slimme professor verbonden genaamd “Professor Eensteen” en
hij werkt aan een uitvinding die de wereld zal doen schokken!
Professor Eensteen is bezig om een nieuw vervoermiddel te maken wat reizen met auto’s en
vliegtuigen overbodig zal maken. Hij is namelijk bijna klaar met zijn reismachine!
Hij heeft alleen een klein probleempje……..er is niemand die deze machine uit durft te proberen………
Wil jij er achter komen of de uitvinding van Professor Eensteen werkt én wil jij een van de eerste zijn
die zonder moeite de hele wereld over kan reizen?
Geef je dan op voor de JAZ dagen 2015!!
Wil jij naar de UVSMN, zorg dan dat je zondag 29 maart tussen 11.00 uur en 13.00 uur naar
dorpshuis “Het Klooster” komt voor de voorverkoop van de JAZ‐dagen. Voor maar € 10,‐ (per kind)
kun jij er 3 dagen bij zijn!
Kinderen die dit schooljaar in Zijtaart in groep 1 t/m 8 van de basisschool zitten en Zijtaartse
kinderen, in dezelfde leeftijdsgroep, die ergens anders naar school gaan, mogen meedoen. Op
dinsdag en woensdag begint het programma om 9.00 uur ’s morgens en is ’s middags om 16.00 uur
afgelopen. Op woensdagavond hebben we een extra activiteit voor groep 7 en 8. Op donderdag
beginnen we ook om 9.00 uur, maar dan worden de Jeugdvakantiedagen 2015 tussen 18.00 tot 20.00
uur samen met de ouders en andere belangstellenden afgesloten. Alles vindt net als vorig jaar plaats
op en rond het ponyterrein “De Leinse Hoefslag.”
Heb je vragen bel dan naar Petra van Gorkum (355517) of mail naar jaz@zijtaart.nl.
Tot ziens bij de Jeugdvakantiedagen 2015 in Zijtaart!
Jeugd Activiteiten Zijtaart:

Linda Adriaans, Eric van Asseldonk, Joop de Bekker, Monique Bekkers, Amber van Boxmeer, Debby van de
Braak, Lotte Cissen, Ruud Cissen, Jaqueline van Dommelen, Anne van Eert, Petra van Gorkum, Harrie v/d Linden,
Berrie van Sleuwen, Maaike Swinkels en Anouk Welte.

Inschrijfformulier

De wereld over in 3 dagen!
Jeugdvakantiedagen 25 augustus t/m 27 augustus 2015
Ja, ik wil naar de UVSMN (Universiteit voor slimme mensen in Nederland) tijdens de JAZ dagen 2015
Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Groep (basisschool):

E‐mailadres:

Telefoon:

Ouders/verzorgers zijn tijdens JAZ‐dagen te bereiken op telefoonnummer:

Huisarts:

Telefoon huisarts:

Tandarts:

Telefoon tandarts:

Wil graag in het groepje bij (we proberen je bij tenminste één voorkeurspersoon te plaatsen):
Eventuele opmerkingen (bv medicijngebruik):
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Betaald (€10,‐):

(deze ruimte niet beschrijven)
Voor ongelukken, beschadigingen en diefstal of verlies van goederen kan Jeugd Activiteiten Zijtaart niet aansprakelijk worden gesteld.

Inleveren op de inschrijfochtend op zondag 29 maart van 11.00u tot 13.00u in het dorpshuis “Het Klooster”.
Ben je verhinderd op deze dag, neem dan telefonisch contact op met:
Petra van Gorkum (355517).
Suggesties en/of ideeën:

We zullen kijken wat we met jullie ideeën kunnen doen.

Dit graag inleveren en betalen op de inschrijfochtend van 29 maart.
Let op: uiterste inschrijfdatum 12 april, niemand wordt nagebeld.

