De Zijtaartse toneelvereniging is er klaar voor!!
Het decor is opgebouwd, de kleding ligt klaar en met alleen nog de generale repetitie
op het programma zijn de spelers er klaar voor! Na maanden repeteren en studeren is
het ze wederom gelukt om een prachtig stuk voor u te kunnen brengen.
Op 14 en 15 maart gaan de gordijnen open en gaan de spotlights aan!
Om 14.00 uur kunt u in 't Klooster' in Zijtaart komen genieten van onze jeugdige
talenten van 9 t/m 14 jaar, met het stuk "Mooier dan het lijkt" onder regie van
Hanneke en Willeke van der Linden. Een vrolijk spel over een huisarts die denkt in
alle rust met pensioen te kunnen gaan, maar het geplande feestje loopt anders dan
gedacht..
Kaarten: volwassenen € 5, - en kinderen tot 12 jaar € 3,50.
Om 20.00 uur kunt u komen kijken naar de volwassen spelers in het stuk
"Onzuivere Koffie", geschreven en geregisseerd door Daniel Kiggen. Dit speelt
zich af op een advocatenkantoor waar de spanning is te snijden en het ook nog lijkt
te spoken! Wilt u alvast een voorproefje zien, dan kunt u de leuke trailer alvast
bekijken op YouTube.. Als u zoekt op 'onzuivere koffie' heeft u hem zo gevonden.
Kaarten: Volwassen € 7,50 Kinderen tot 12 jaar € 5, De zaal gaat een half uur voor aanvang open. Kaarten zijn verkrijgbaar via het
Uitpunt Veghel, via Marian vd Acker, tel. (0413) 36 62 66 en voor aanvang aan de
kassa..
We zien u graag tijdens een van deze middagen of avonden.. . of allebei!?
De Zijtaartse Toneelvereniging

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 maart 9.30 u. 4e zondag v.d. Vasten Woord- en Communieviering
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. van Berkel-van der Steen; Wim van Schaijk (vanw.verjaardag);
Johan Versantvoort en zoon Riny; Martien van den Tillaart; Drika van Eert- van Berkel
Mededeling: Afgelopen dinsdag 10 maart is Drika van Eert- van Berkel in de leeftijd van
94 jaar overleden, voor haar wordt a.s. vrijdag 13 maart om 19.00 u. de Avondwake
gehouden en de plechtige Uitvaart vindt a.s. zaterdag 14 maart om 14.00 u. plaats, waarna
zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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.

DORPSRAAD ALERT
Afgelopen week hebben we twee belangrijke gesprekken
gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en
gemeenteambtenaren over de twee ingrijpende actuele
ontwikkelingen in de gemeente Veghel in de directe
omgeving van ons dorp:
-de ombuiging van de N279
-fase 1 van het nieuwe bedrijventerrein De Kempens
(wij nemen de naam Foodpark niet over van de
gemeente)
Onlangs hebben wij met onze collega-Dorpsraden van
Eerde en Keldonk een vooroverleg gevoerd en op 16 maart
a.s. hebben wij enkele provinciemedewerkers uitgenodigd
om met ons de actuele stand van zaken te bespreken.
Dit alles hebben we zo in onze planning gezet als
voorbereiding op onze openbare vergadering van woensdag
8 april a.s.
Maar dat was niet de enige reden voor die voorgesprekken
en overlegbijeenkomsten.
Wij zijn namelijk als Dorpsraad er stellig van overtuigd dat
men achter de schermen flink doorwerkt aan het bepalen
van een tracé voor een tweebaanse autoweg als ontsluiting
van de bedrijventerreinen Doornhoek en De Kempkens.
Met “men” bedoelen wij 3 geledingen: het
gemeentebestuur, het Veghelse bedrijfsleven en de
provincie. Het is ons al bekend, dat er bij de provincie
gewerkt wordt aan een doorstartdossier dat voor 18 maart
klaar zal zijn. Daardoor zal er, ongeacht de uitslag van de
provinciale verkiezingen, een concrete opdracht liggen voor
het nieuwe provinciebestuur. Gedeputeerde Ruud van
Heugten heeft zich hierdoor verzekerd van het kunnen
doorzetten van zijn plannen inzake De Ruit.
Wat de gevolgen zijn voor de directe omgeving van ons
dorp is nu nog niet concreet genoeg. In onze openbare
vergadering hopen wij daarover wel meer duidelijkheid te
kunnen geven; vandaar de genoemde voorbesprekingen.
Ook zullen we dan de concrete inrichting van fase 1 van De
Kempkens toelichten.
Beide onderwerpen hebben een duidelijke invloed op de
directe omgeving van ons dorp.
Tot zover nu deze berichtgeving.
Dorpsraad Zijtaart
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Potgrondactie een groot succes!
Op zaterdag 7 maart hebben we met
de vrienden van Kneup en leden van
de carnavalsvereniging, samen met
een behoorlijk aantal kinderen van
de jeugd (prins, prinses, adjudant en
raad) en hun ouders huis aan huis
potgrond verkocht.
Mede door de geweldige steun van alle Zijtaartse mensen
en hun families/kennissen was alle potgrond al binnen 2 uur
verkocht en zijn we vervolgens nog even bezig geweest om
toch overal langs de deur te gaan om een lijst met
nabestellingen op te stellen. Deze bestellingen hopen we
aanstaande zaterdag uit te kunnen leveren, afhankelijk of de
potgrond op tijd geleverd kan worden.
Als er na zaterdag nog potgrond over is, is deze
verkrijgbaar bij Autocentrum M. v.d. Heijden.
We hebben met de actie een mooi bedrag opgehaald voor
het Zijtaarts jeugdcarnaval, waar zowel de leden van Kneup
als die van de jeugdcommissie een bestemming aan kunnen
geven.
Als u een goed idee heeft voor hen, geef het gerust aan één
van hen door!
Omdat de actie door iedereen zo goed is ontvangen, willen
wij deze komende jaren voortzetten.
Ook dan gaan we dus kwaliteitspotgrond bij u thuis
bezorgen voor een goede prijs, waarbij u ook nog het
Zijtaarts jeugdcarnaval steunt.
Het eerste weekend van maart 2016 komen wij dus weer bij
u langs om potgrond te verkopen voor ditzelfde doel! Wij
zetten het op de Zijtaartse kalender en hopen ook dan weer
op uw steun.
Een speciaal bedankje voor degene die onze actie mede
mogelijk hebben gemaakt; Autocentrum M. v.d. Heijden
Zijtaart, Van Berkel uit Eerde, het Zijtaarts Belang, de
vrijwilligers, maar bovenal u als koper van de potgrond!!!
Bedankt en tot volgend jaar
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KBO
AGENDA

Maandag 16 maart 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 17 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 17 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 17 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 19 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslag kaartmiddag op maandag 2 maart 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
187 pnt.
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
70 pnt.
2. Marjo Vissers
65 pnt.
3. Karel Bekkers
44 pnt.
Poedelprijs:
Henk v.d.Ven
-24 pnt.
Loterij:
Lenie Henst.
Uitslag kaartmiddag op donderdag 5 maart 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
148 pnt.
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
61 pnt.
2. Jan v.Zutphen
39 pnt.
Poedelprijs:
Harry Rooijakkers
–32 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Linden.
De uitslag kaartmiddag op maandag 9 maart 2015.
Jokeren:
1. Jaantje v.d.Burgt
55 pnt.
Rikken:
1. Harrie v.Asseldonk
123 pnt.
2. Bert Vissers
113 pnt.
3. Harrie v.Zutphen
110 pnt.
Poedelprijs:
Marjo Vissers
- 31 pnt.
Loterij:
Martien v.Zutphen

11maart 2015 – 18 maart 2015
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BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie Regionaal Zijtaart Breugel B op 9 maart 2015
Cor v.Zutphen 66 108 - Frans Sanders
39
Wim v.d.sanden 49 36 - Fried Strijbosch
34
Frans v.Leuken 37 18 - Albert Thomassen
30
Rien Kemps
35 41 - Harrie v.d.Kruijs
27
Tonnie v.Uden 30 19 - Peter Verstappen
27
Rien v.Tiel
27 16 - Harrie v.d.Lippe
26
Cor Coppens
20 18 - Peter v.Haandel
24
Jan v.d.Oever
17 27 - Nard der Kinderen
18

27
30
55
26
32
25
26
13

Uitslagen onderlinge competitie KBO 5-maart 2015
Rien Kemps
Cor Coppens
Willy vd Berkmortel
Willy vd Berkmortel
Wim Kremers
Tonnie v Uden
Rien v Tiel
Johan v Zutphen
Tonnie v Uden
Johan v Zutphen

34
21
25
25
24
31
28
18
34
16

18 22 33 38 19 28 16 17 10 8 -

Willy Henst
Wim vd Sanden
Jan v Uden
Cor v Zutphen
Frans v Leuken
Gerard Oppers

30
49
17
61
42
12
Martien v Zutphen 14
Chris v Helvoirt 19
Rien Kemps
34
Jan vd Oever
18

17
42
17
64
46
9
24
15
33
9

KBO Nederlaag tournooi Wijbosch 4-maart 2015
Zijtaart
Wijbosch
Jan Rijkers
18 12 - Jo v der Mee
22
Chris v Helvoirt 21 12 - Grard Alebeek
36
Cor Coppens
20 39 - Bert de Greef
22
Tonn Verbruggen 21 36 - Jos v Tartwijk
22
Jan vd Oever
17 25 - Ad Verhoeven
10
Wim Kremers
21 15 - Tonnie vder Mee 30
Rien Kemps
35 61 - T vd Westelaken
36
Frans v Leuken
37 30 - Huud vd Eerden
38
Jan v Uden
18 31 - Jan vd Slangen
23
Mart v Zutphen 15 19 - Ad Verhoeven
10

15
38
21
15
14
35
23
38
15
10
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KBO onderling 3maart 2015
Gerard Oppers
12 12 - Johan .v. Zutphen 18 18
Willy Henst
30 27 - Tonnie v Uden
31 50
Chris v. Helvoirt 19 18 - Cor Coppens
21 30
Rien Kemps
34 44 - 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
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 vd Berkmortel 25 26Wim Kremers
24 27 - Johan v Zutphen
18 12
Tonn Verbruggen 22 27 - Frans v Leuken
42 36
Wim v.d. Sanden 49 32 - Tonn Verbruggen 22 33
Jan Rijkers
17 12 - Cor v Zutphen
61 55
BRIDGEN
Zijtaartse Bridge Club 3 maart 2015
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
59,03
2 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
57,64
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
56,60
(4) Bert Kanters & Diny Kanters
53,13
(4) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
53,13
6 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
52,78
7 Anneke Jans & Jack Sebrechts
51,74
8 Hannie Habraken & Toos v. Berlo
51,39
9 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
48,26
10 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
47,22
11 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
46,88
12 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
42,36
13 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
42,01
14 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
37,85
Lijn B
1 Annie v Berkmortel & Josien vd. Berkmortel 62,15
2 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
58,33
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 56,94
4 Hein de Wit & Jo de Wit
54,17
5 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
52,43
(6) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
51,74
(6) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
51,74
8 Joke Petit & Maria Rijken
51,39
(9) Henk v.d. Linden & Mien Vissers
46,53
(9) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,53
11 Lia Joustra & Jo van den Tillaart
43,06
(12) Lilian Harbers & Rob Harbers
42,01
(12) Clasien Nolle & Trudy Smulders
42,01
14 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
40,97
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Bridge KBO 6 maar2015
Lijn A
(1) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(1) Cees v. Hout & Riet v. Hout
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
4 Mien Vissers & Adriaan v.d. Tillart
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
6 Piet Thijssens & Riek Rijkers
7 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
8 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
9 Theo van Dijk & Toos van Dijk
10 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
11 Bert Kanters & Diny Kanters
(12) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(12) Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken

56,25
56,25
55,42
54,17
53,75
52,92
52,50
47,08
46,67
45,00
44,17
42,92
42,92

Lijn B
1 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Cor Mollen & Marietje Mollen
4 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
5 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
7 Toon v. Creij & Wim v. Os
8 Jo van den Tillaart & Fien Rooijakkers
9 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
12 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13 Tonny Rijkers & Geert Putmans
14 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
15 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

66,67
64,58
60,76
57,64
56,94
56,60
56,25
52,85
49,51
48,96
47,92
36,53
36,39
32,22
26,18

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 15 maart, Openingstocht, pauze in
Oirschot, 60 km, vertrek 9.00 uur.
Dames: zondag 15 maart, Openingstocht, pauze in
Oirschot, 55 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 11 maart, Voorjaarstocht, pauze in
het Dorpshuis, 45 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 18 maart, Den Bosch, pauze in de
Verkadefabriek, 60 km, vertrek 9.00 uur.
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd Zaterdag 14 maart
A1
thuis
ELI A1
A2
uit
NWC A3
C1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO C4
D1
uit
Ollandia D1G
D2
thuis
DVG D2G
E1
thuis
Sparta'25 E2
E2
uit
Rhode E5
F1
thuis
Erp F1
F2
thuis
Mierlo Hout F4
F3
uit
FC Uden F6
F4
uit
WEC F4
MB1 uit
OSS'20 MB1
MB2 thuis
Rhode MB1
MD1 thuis
Margriet MD1
MD2 thuis
HVCH MD1
ME1 uit
Festilent ME1

11maart 2015 – 18 maart 2015
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KBO Zijtaart met een Nederlandse
film!

Na een Franse film is er nu voor
14:30u
gekozen weer eens een Nederlandse
14:30u
film te vertonen. De legendarische
13:00u
TV serie Ja Zuster Nee Zuster uit de
11:30u
zestiger jaren is verfilmd, en hoe! De
11:30u
film is toen compleet vernieuwd, met
9:30u
sprankelende kleuren en geweldige
9:15u
acteerprestaties van o.a. Paul de Leeuw
10:30u
en Loes Luca. De liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry
10:30u
Bannink kan iedereen weer naar hartenlust meezingen. In het
9:00u
Rusthuis van zuster Klivia is het allesbehalve rustig. Integendeel
10:30u
zelfs. Buurman Boordevol ergert zich mateloos aan het lawaai van
16:30u
zijn buren. Zo erg, dat hij zuster Klivia
13:00u
regelmatig, maar tevergeefs, voor de rechter
12:30u
sleept. Als inbreker Gerrit ook zijn intrek neemt
10:30u
in het Rusthuis, denkt Boordevol na een inbraak
9:00u
in zijn huis, dat hij nu echt een zaak heeft. Het
ziet er niet goed uit voor Rusthuis Klivia.
VOW Veteranen 14 maart 2015
Totdat de ingenieur met een van zijn geniale
16:00u VOW Vet
Boekel Sport
uitvindingen de redder in nood blijkt te zijn.
VOW Senioren 15 maart 2015
Maar voor hoe lang?
10:00u Blauw Geel'38/JUMBO 5 VOW H2
Een film waarin de humor van Annie Schmidt tot
12:00u Nijnsel/TVE Reclame 4
VOW H3
schittering wordt gebracht. De film is leuk, en is vooral
11:30u VOW H4
Blauw Geel'38/JUMBO 15
grappig en vermakelijk, dus kom mee genieten.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
SPORTUITSLAGEN
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 16 maart 2015
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
VOW Veteranen 7 maart 2015
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
Nijnsel
VOW Vet
4-3
om een consumptie te kunnen kopen
VOW Senioren 8 maart 2015
Kosten: Gratis
VOW H1
Boskant 1
1-1
VOW H2
WEC 2
3-2
Mariahout 5
VOW H3
1-1
De webshop WWW.JACKZ.NL uit Zijtaart
Boskant 4
VOW H4
0-2
is genomineerd voor de Vakprijs Beste
EVVC VR1
VOW VR1
1-1
Startende Webwinkel van Nederland.
UDI'19/Beter Bed VR2
VOW VR2
1–0
De Stichting Nationale Thuiswinkel Awards heeft de
webshop www.jackz.nl genomineerd als een van de beste
startende webshops van Nederland.
Afgelopen week veroverde www.jackz.nl al een 2de plaats
bij de publieksprijzen van de Nationale Webwinkel awards
in de categorie: “levensmiddelen en persoonlijke
verzorging”. Nu is ook de vakjury enthousiast over Jackz.
Vakprijs Beste Startende Webwinkel van Nederland
Er komen jaarlijks nog steeds honderden startende
webwinkels bij. Als startende webwinkel moet je daarom
uitblinken tussen de rest. Deze Vakprijs bekroont de beste
startende webwinkel van Nederland die maximaal 2 jaar
bestaat. De winnaar van de Vakprijs Beste Startende
webwinkel van Nederland wordt gekozen door een
deskundige vakjury.
Over JACKZ
De missie van JACKZ is om mannen te voorzien van alle
producten die ze nodig hebben om er goed en verzorgd uit
te zien. Jackz biedt een zorgvuldig samengesteld
assortiment met de beste en bekroonde merken uit de hele
wereld en een uitstekende klantenservice.
Het motto: LOOK SHARP – FEEL GOOD
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Jubilarissenconcert fanfare St. Cecilia
op zaterdag 21 maart

Bridgen voor het goede doel
Het Rode Kruis organiseert ook dit jaar weer een
bridgedrive voor Veghel en omstreken. De drive wordt
gehouden in het Dorpshuis in Zijtaart op zaterdag 14
maart. De opbrengsten van de bridgedrive gaan naar de
Sociale Hulp projecten van het Rode Kruis, afdeling
Veghel.
Door het organiseren van verschillende activiteiten wil
het Rode Kruis Veghel e.o. het sociale isolement van
mensen doorbreken. Juist voor die mensen die wel een
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of voor
mensen die minder mobiel zijn. Denk hierbij aan
vrijetijdbesteding en ontspanning, telefooncirkels voor
mensen die behoefte hebben aan regelmatig contact en
aan speciale vakantieprojecten voor mensen die niet
meer zelfstandig op vakantie kunnen.
Met de opbrengst van de bridgedrive zullen deze
projecten gesteund worden. De inschrijfkosten zijn €
17,50 per paar. Daarvoor ontvangen alle deelnemers
een hapje en zijn er leuke prijzen te winnen. Iedereen
die van bridge houdt en daarbij ook een sociale
bijdrage wil leveren is welkom.
De bridgedrive is op zaterdag 14 maart in het
Dorpshuis in Zijtaart. De zaal is open vanaf 12.00 uur
en de bridgedrive begint om 13.00 uur.
Inschrijven kan bij Jeanne Witlox, tel. (0492) 32 18 93
of witloxjeanne@gmail.com. Betaling van het
inschrijfgeld moet tijdig overgemaakt zijn op
Rabobank rekening NL50RABO0108093336 t.n.v. A.
Witlox, Boekel onder vermelding van beide
deelnemers.

Fanfare Sint Cecilia presenteert op zaterdag 21 maart
2015 in dorpshuis Het Klooster een concert voor haar
jubilarissen met medewerking van het fanfareorkest en de
slagwerkgroep.
Tijdens het concert worden 9 jubilarissen gehuldigd.
Martijn van Stiphout is 12,5 jaar lid. Marjan van
Asseldonk-van de Burgt, Marian Habraken, Patrick van
Nuland en Jan Buil zijn 25 jaar verbonden aan de
vereniging. Theo Bosch is 40 jaar lid van de Boemelaars
en Harrie van den Tillart maar liefst 50 jaar. Bert
Raaijmakers is 60 jaar en Bert Brugmans 70 jaar lid van
de vereniging.
De slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens zal de
onderstaande werken laten horen:
Full Flower
Jan Schipper
Back to Paice
Jan Schipper
Spotlight on the Drummer
Leon Camp
Drum Battle
Paul Schepers
Het fanfareorkest o.l.v. Albert-John Vervorst brengt 4
werken:
March Russe
Ganne-Mo
Walzzy
Walter Vergeer
Pirates of the Caribbean: at world’s end
Hans Zimmer arr. Jay Bocook
March Creole
Stephen Bulla
Het totale programma duurt ± 2 uur. Na afloop is er
gelegenheid om nog gezellig na te praten en de
jubilarissen te feliciteren.
Plaats: Dorpshuis Het Klooster Zijtaart
Aanvang: 19.30 uur, zaal 19.00 uur open
Entree gratis
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BYTZ organiseert:
BYTZ-avond & Apenkooi
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 20 maart
20.00 – 23.00 uur
Dorpshuis
€ 2,00

Op vrijdag 20 maart staat
er weer een BYTZ-avond
op het programma. Deze
keer met… apenkooi (in
de gymzaal). Na alle inspanningen in de gymzaal is er de
mogelijkheid om naar onze eigen ruimte te gaan. Je kunt
daar (gezelschap)spelletjes spelen, gamen, wiiën, een film
kijken en/of gewoon lekker chillen op de zitzakken of
kussens.
Zin in een avondje weg met je vrienden/vriendinnen?
Nodig ze uit en kom deze avond naar BYTZ. Tot dan!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Buurtcompetitie
Keezen –
Eindstand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam Gespeeld
Grootveld
18
Rudebroeck 1 18
Rudebroeck 3 18
Rudebroeck 2 18
Doornhoek
18
Krijtenburg 3 15
Hoolstraat
15
Keslaer/p. Kampstr
mr vd Venstraat
BosRecht
18
Krijtenburg 1 15
Rudebroeck 4 15
Rudebroek 5 15
Krijtenburg 2 18
Rudebroek 6 15
Pater Vervoortstraat
Keslaer/p. Clercx

Punten
26
24
22
20
18
18
18
15
18
16
16
14
14
14
10
18
12

Saldo
350-309
345-325
343-322
341-317
337-317
288-272
278-274
18
275-278
18
312-339
325-321
271-279
271-275
275-280
322-341
262-277
10
322-340
6
203-236

“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Vrijstaande woning
te huur
Grootveld 43
Tel 06 8300862
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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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Ponyclub De Reigertjes geeft eieren
voor uw geld en steunt Kika!
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor weer niet naar de
winkel!
De leden van Ruitersport Zijtaart komen op
donderdagavond 2 april vanaf 17.30 uur en / of
vrijdagavond 3 april vanaf 10.00 uur namelijk bij u aan de
deur met 10 eieren en 75 gram spek. De kosten hiervoor
zijn € 5,-. Met dit geld ondersteunt u de jeugdactiviteiten
van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende leden zullen u
dankbaar zijn, omdat zij van dit geld kunnen genieten van
een ponykamp, een spelletjesmiddag en een buitenrit.
Maar dat is nog niet alles...Er wordt € 1,-van het verkocht
pakket besteed aan KiKA! De Stichting Kinderen
Kankervrij heeft als doel: het werven van fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied
van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer
genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere
leeftijd. U kunt uw steentje hieraan bijdragen!

Hallo,
Mijn naam is Hans van Thiel.
Omdat ik al ruim 28 jaar werkzaam ben als
rijinstructeur bij Fa vd Doelen te Eerde,
ken ik veel mensen in het mooie dorp
Zijtaart. Haha!! Graag wil ik van de
gelegenheid gebruik maken en vragen mij te
helpen!!
Op 4 juni a.s. ga ik de Alpe d’Huzes fietsen
voor het KWF. Mijn persoonlijk streefbedrag
voor sponsorgeld is € 2.500,-.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij zou
willen sponsoren.
Het kan via Google, door naar:
www.bigchallenge.eu te gaan. Vervolgens
mijn naam in te voeren; Hans van Thiel. Let
wel!! Alles is welkom!!
Alvast hartelijk bedankt namens iedereen die
iets met deze ziekte Kanker te maken heeft
(gehad!!)
Met vriendelijke groet,
Hans van Thiel
Bernard van Damstraat 9
5466 PV Eerde
Tel. (06) 236 130 10
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Beste lezer,
Graag wil ik je uitnodigen voor het Gesprek te Pas van
aanstaande zondag 15 maart. Met het onderwerp “fantasie”
kunnen we natuurlijk alle kanten op: aan fantasie zijn geen
grenzen gebonden. Of wel? Is iedereen even fantasievol,
heeft fantasie met wegvluchten te maken, waar komt de
fantasie vandaan? Heel veel vragen en het lijkt mij goed om
daarover eens met elkaar van gedachten te wisselen. Het
zou onze visie op onszelf, elkaar en op de ander een beetje
kunnen veranderen.
Als ‘opwarmertje’ hieronder het bekende gedicht van Cees
Buddingh over de Blauwbilgorgel, om de gedachten alvast
even op losse schroeven te zetten.
Kom je ook naar ons Gesprek te Pas? Je bent van harte
welkom in het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, SintOedenrode, op zondag 15 maart om 10.00 uur. Ook voor
hen, die niet kunnen of willen meedoen aan het
wandelgedeelte is er gelegenheid om het Gesprek toch ‘te
pas’ te laten komen!
Graag tot ziens a.s. zondag, of, als je
dan niet kunt, een volgende keer.
Grote groet,
Hans Lakwijk
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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.: 0413209424 // 06-46286689 of
e-mail info@tvzijtaart.nl

Cees Buddingh:
De blauwbilgorgel
Een gedicht van Cees Buddingh' over een fictief dier
De blauwbilgorgel (1943) is een fictief dier. De
blauwbilgorgel werd geboren te Soest. De vader was de
Dordtse dichter Cees Buddingh' die in sanatorium
Zonnegloren werd verpleegd wegens TBC, en toen een
: ___________________________________
Engels kinderverhaal, getiteld bluebillgurgle te lezen kreeg. Naam
Ik ben de blauwbilgorgel,
Adres
: ___________________________________
Mijn vader was een porgel,
Mijn moeder was een porulan,
Postcode
: ___________________________________
Daar komen vreemde kind'ren van.
Raban! Raban! Raban!
Telefoonnummer : _____________________________
Ik ben een blauwbilgorgel
e-mail adres : ___________________________________
Ik lust alleen maar korgel,
Behalve als de nachtuil krijst,
geboortedatum : __________________________________
Dan eet ik riep en rimmelrijst.
Rabijst! Rabijst! Rabijst!
speelsterkte : __________voorkeur tijd : ____________
Ik ben een blauwbilgorgel,
kan op vrijdagavond tussen 18:30- 20 :30 uur : Ja/Nee
Als ik niet wok of worgel,
Dan lig ik languit in de zon
P.s.:
En knoester met mijn knezidon.
Ben je geen lid van onze vereniging dan dien je eerst lid te
Rabon! Rabon! Rabon!
worden alvorens je kunt deelnemen aan de tennislessen.
Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
Ik ben een blauwbilgorgel
Inhaalreglement:
Eens sterf ik aan de schorgel,
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze
En schrompel als een kriks ineen
er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
En word een blauwe kiezelsteen.
- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de
Ga heen! Ga heen! Ga heen!
tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde regenles
wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee
Onze kosten bedragen p.p. ongeveer  4,-/ Jouw bijdrage is
inhaallessen;
naar draagkracht.
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan
Wil je meer weten? Bel me gerust tel. (0413) 29 12 00 of
wordt deze les ingehaald.
(06) 102 230 44.
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Het viel allemaal tegen. John genoot volop als hij hun
dochtertje in zijn armen hield, maar Noah niet. Ze was
uitgeput en voelde zich leeg.
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je graag opkomen voor
Zo kwamen ze bij mij terecht. Noah huilde. Ze had het zich
jezelf, leren met kritiek om te gaan of meer te vertrouwen
zo anders voorgesteld. John vond het ernstig dat Noah niet
op jezelf en je kwaliteiten, dan is onderstaande misschien
genoot van hun kleine meid. Het kindje huilde veel,
wel iets voor jou
waardoor Noah ook nog het gevoel had te falen als moeder.
De ene week wordt de training verzorgd door Hélène
Na een uurtje gingen ze weg. De week daarna kwamen ze
Rietbergen. Naast haar werk als leerkracht beeldende
terug. Het ging aan alle kanten beter: Noah had voor het
vorming heeft zij, als creatief therapeut, veel ervaring in het
eerst genoten van hun dochter, bovendien had dochterlief
geven van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen
veel minder gehuild. Het feit dat zij zich begrepen had
op basisscholen.
gevoeld en niet bekritiseerd en bestookt met allerlei
De andere week wordt de training verzorgd door Henk
adviezen had haar veel rust gebracht.
Storm. Een van zijn specialisme is lichaamsgerichte
In totaal hebben zij slechts drie gesprekken
therapie. Door het lichaam in te schakelen komt er meer
gehad. (Misschien had het zelfs in twee
balans in denken en voelen. Daarnaast is Henk sportleraar
gesprekken gekund…)
verdedigingssport.
Door beider specialismen te combineren, bied ik een unieke
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
cursus aan waarbij kinderen fysiek als mentaal leren in
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
balans te blijven. Ik ben er van overtuigd dat deze
Veghel
combinatie een meerwaarde heeft voor elk kind.
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Weerbaar worden/weerbaar zijn!

Praktische informatie
• De sociale weerbaarheid training bestaat uit zes
bijeenkomsten die wekelijks worden gegeven op woensdag
van 15.30 tot 17.00 uur.
• Deze start op woensdag 18 maart en eindigt op woensdag
22 april.
• De kosten voor de training zijn € 240,- (incl. BTW).
Informeer voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.
Nieuwsgierig geworden, neem contact op met:
Praktijk Verliesbegeleiding
Tineke van Asseldonk,
Tel. (0413) 85 14 16/ (06) 169 944 41

Nog niet genoten van ons kindje.
(over relatieproblemen)
Noah en John waren al tien jaar samen. Om geld te sparen
waren ze bij haar ouders ingetrokken, terwijl hun nieuwe
huis gebouwd werd. Haar ouders waren altijd tot steun
geweest en bemoeiden zich nooit ergens ongevraagd mee.
Ze waren er ook aan toe om kinderen te krijgen. Ze waren
al wat ouder, dus het kon nog wel een tijdje duren voor
Noah zwanger zou worden. Dus stopten zij met
anticonceptie. Zij raakte direct zwanger, maar dat gaf niks,
het kindje was welkom.
De bouw van het huis was zwaar, ze wilden veel zelf doen.
Noah kon niet veel doen, maar John was veel op de bouw.
Noah’s ouders waren veel afwezig. Vader ging John
regelmatig helpen op de bouw, moeder was druk met een
ziek kleinkind, waar ze nogal eens oppaste.
Noah voelde zich vaak alleen. Bovendien had zij
zwangerschapssuiker en voelde ze zich slecht.
Toen het kindje zich aankondigde, moest ze in het
ziekenhuis bevallen. Ze hadden gehoopt dat ze in hun
nieuwe huis kon bevallen, maar dat was ook nog niet klaar.

Doorstapwandeling – Retourtje
Veghel – Eerdse Bergen in 16 km
IVN wandeling op zondag 15 maart
2015 9.00 – 14.00 uur
Heeft u zin in een lekkere lange afstandswandeling door
het buitengebied van Veghel? Natuurvereniging IVN
Veghel verzorgt op zondag 15 maart een lange
afstandswandeling vanuit Veghel naar Eerdsebergen en
terug, een wandeling van ca. 16 km.
Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de
parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. Rond
14.00 uur eindigt de wandeling op dezelfde plaats.
Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te
raden. De wandeling is geschikt voor iedereen die ca. 16
km kan wandelen.
De wandeling start in het centrum van Veghel en al snel
laten via het beekdal van de Aa het centrum achter ons .
Via de nieuwe Gazellebrug kruisen we de Zuid
Willemsvaart richting de Eerdse Bergen. Onderweg
genieten we van de natuur die nu voorzichtig aan het
ontluiken is. Onderweg wordt gestopt voor een koffiepauze
(zelf meebrengen) en we gebruiken de lunch (zelf
meebrengen) op het Drie Gemeenten Punt, waar ooit de
Coeveringsemolen heeft gestaan. Met de weer opgedane
energie wandelen we terug naar Veghel.
Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg
dat je een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 16 km. IVN Veghel, natuurlijk
altijd iets bijzonders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F.
Kalis 0413 – 341348 of
secretariaat@ivn-veghel.nl.
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Inschrijving per koppel of individueel.
Inschrijfgeld € 2,50 per deelnemer ofwel €5,00 per koppel

vrijdag 17
april
Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Bij inlevering van inschrijfformulier dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan.
Zonder inschrijfgeld ben je niet ingeschreven.
Per koppel dient tenminste één van de twee spelers in Zijtaart te wonen of
te hebben gewoond. De minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar.
Net als op de spellenavonden zijn ook kinderen uit groep 8 welkom!
Inschrijfformulieren inleveren bij:
Cafe-zaal Kleijngeld
Dorpshuis
’t Dorpskaffee
Dorpswinkel
Twan van de Meerakker
Of mail: zeszijtaart@gmail.com
Inschrijven uiterlijk 5 april!
Reageer snel, want vol = vol
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