VASTENAKTIE
EVEN IETS MINDER VOOR EEN ANDER
Vasten is ook delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we aandacht aan
SRI LANKA, waar Setik werkt aan vrede en harmonie, voor jongeren en kinderen in de
theeplantage.
Het is de parel van het oosten maar pas in 2009 is de jarenlange burgeroorlog geëindigd.
Veel mensen in Sri Lanka moeten leven van slechts een paar euro per dag. Zeker op de
theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. Schoon water en goed sanitair
ontbreken en ondanks de lange werkdagen en het zware werk, verdienen ze niet genoeg om
hun kinderen eten te geven en naar school te sturen.
Daarom willen wij als geloofsgemeenschap van Zijtaart hen een steuntje in de rug geven
met het verspreiden van de vastenzakjes deze week. De vastenzakjes worden in week 13
van 23 tot 28 maart huis aan huis opgehaald door de leden van de KBO. Heel hartelijk
bedankt
MOV

Estafette Vastenactie
Zondag 22 maart wandelt de geloofsgemeenschap van Zijtaart naar de Lambertus kerk in
Veghel. Deze keer zijn we daar niet alleen, want 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
personen kunnen doorgeven. We verzamelen om 8.30 uur op het kerkplein waarna we
gezamenlijk naar Veghel lopen 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

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 maart 9.30 u. 5e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan van Zutphen en overl. familieleden; Overl. oud. Pepers-van Lankvelt,
Piet en Sien Jansen-van Lankvelt, Lise van den Donk, Cato en Nie Stijl; Johan en Jaan
Schepers-van Nunen en zoon Jos (nms.de kaartclub); Wim van der Burgt en overl. familie
van der Burgt en Timmers; Overl. ouders Langens-Gevers en zoon Harrie.
Overleden: Drika van Eert-van Berkel in de leeftijd van 94 jaar.

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

Weggelopen:
Bruine kip, Terugbezorgen Keslearstraat 30.

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.

Weggelopen: Gordon setter, teef zwart, wie kan hier
inlichtingen over geven?
Ulli Kwak, Het Helligt 5 tel.: 0413-36 67 26

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.
Gevonden: een fietssleutel op zebrapad, op te halen
bij Raaijmakers Drukwerk
Gevonden:
In het Klooster een halsketting met hartje gegraveerd
(met Pien 22-05-11) af te halen bij Raaijmakers
Drukwerk
Verloren:
Een bossleutels tussen laarsweg en Corsica gaarne
terugbezorgen bij Raaijmakers drukwerk.

Jubileum- en driebandentoernooi
Poedelpret
Na 12 dagen van biljarten werden afgelopen vrijdag de
finales gespeeld van zowel het driebanden- als het
jubileumtoernooi.
De finale bij het driebanden ging tussen Jan Cissen uit
Veghel (5 caramboles) en Ruud Cissen (11 caramboles). De
finale ging over 3 gewonnen sets. De 1e set ging in 13
beurten heel makkelijk naar Ruud, waarbij Jan geen enkele
carambole wist te maken. De 2e en 3e set waren voor Jan.
Beide wist hij in 11 beurten te winnen, waarbij Ruud toch
telkens 8 caramboles wist te maken. In de 4e set kwam
Ruud ijzersterk terug en won deze in 21 beurten met 11-1.
Een beslissende 5e set moest uitmaken wie de nieuwe
winnaar zou worden. Het werd een spannende set waarbij
beide spelers na 19 beurten nog één carambole moesten
maken. In de 20e beurt leek Jan de wedstrijd te winnen,
maar een klos verhinderde dat. Ruud kreeg een stoot met
eenzelfde klos-kans, maar bij hem bleef de klos eruit en
wist hij de carambole wel te maken. Hij was daarmee de
nieuwe winnaar van het 25e driebandentoernooi.
De finale van het jubileumtoernooi ging tussen De Witjes
en Effe Dimme. Het leek een makkelijke overwinning voor
Effe Dimme te worden, want na 2 wedstrijden was de stand
20-9 in hun voordeel. Een wedstrijd is echter pas gespeeld
als de laatste carambole is gemaakt.
In de 3e wedstrijd kwamen De Witjes met 10-5 enigszins
terug, maar Effe Dimme stond voor de 4e wedstrijd toch
nog met 6 punten voor. Met 10-3 winnen van de laatste
wedstrijd zou voor een finale eigenlijk onmogelijk moeten
zijn. Toch flikte het Jos de Wit tegen Maarten van Dinter.
Hiermee werden De Witjes met 29-28 de nieuwe winnaars
van het jubileumtoernooi.
In 12 dagen zijn in zaal Kleijngeld door 205 mensen 333
partijen gespeeld. Er is fel gestreden, maar het was ook
super gezellig. De organisatie kan terugkijken op een
succesvol verlopen toernooi.
Uitslag driebanden:
1 Ruud Cissen
2 Jan Cissen
3 Martin Verhagen
4 Mari v Erp
Uitslag jubileumtoernooi:
1 De Witjes
2 Effe Dimme
3 Copstootjes
4 De Klos
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4
5
6
7
8
9
(10)
(10)
12
13
14
15

AGENDA
Maandag 23 maart13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 24 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 24 maart 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 26 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 26 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 26 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 26 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 27 maart 13.30 uur: Bridgen
BILJARTEN
Uitslagen Onderlinge Competitie KBO 12 Maart 2015
Cor Coppens
21
10 - Tonnie v Uden
31
Willy Henst
30
7 - Piet vd Hurk
38
Jan vd Oever
18
4 - Cor Coppens
21
Jan de Wit
30
6 - Frans v Leuken
42
Chris v Helvoirt 19
14 - Gerard Oppers
12
Jan de Wit
30
11 - Piet vd Hurk
38
Jan v Uden
17
4 - Tonn Verbruggen 22
Cor v Zutphen
61
7 - Wim Kremers
24
Wim Kremers
24
13 - Jan v Uden
17
Willy Henst
30
8 - Johan v Zutphen
18
Tonn Verbruggen 22
7 - Jan vd Oever
18
BRIDGEN
Bridge Zijtaartse Bridgeclub 10 maart 2015
Lijn A
1
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
2
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3
Riet v. Hout & Corry Kastelijn

36
43
19
33
7
38
22
14
29
14
5

66,32
59,03
56,94
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Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Bert Kanters & Diny Kanters
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Ad Koevoets & Jo van den Tillaart
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Anneke Jans & Maria Pepers

56,81
55,21
53,13
50,97
50,76
48,26
46,53
46,53
44,44
42,15
41,67
31,25

Lijn B
1
Joke Petit & Maria Rijken
2
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
3
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
6
Annie v. Berkmortel & Fien Rooijakkers
7
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
8
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
9
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
10
Hein de Wit & Jo de Wit
11
Clasien Nolle & Trudy Smulders
12
Lilian Harbers & Rob Harbers
13
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

65,42
57,08
56,67
55,00
52,92
50,83
50,00
47,50
46,25
45,42
45,00
41,67
36,25

KBO 13 maart 2015
Lijn A
1
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(2) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(2) Adriaan v.d. Tillart & Jan Langenhuijsen
4
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
5
Bert Kanters & Diny Kanters
6
Cees v. Hout & Riet v. Hout
7
Theo van Dijk & Toos van Dijk
8
Piet Thijssens & Riek Rijkers
9
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
11
Ad Koevoets & Riet Koevoets
12
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
13
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
14
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
15
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Lijn B
1
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
2
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(4) Cor Mollen & Geert Putmans
(4) Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
(4) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
8
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
10
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11
Jo van den Tillaart & Tonny Rijkers
12
Jos« van Kempen & Fien Rooijakkers
13
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
14
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen

56,25
55,56
55,56
54,17
53,13
52,78
52,08
50,83
50,69
49,17
47,50
45,14
42,50
41,67
40,83
66,67
63,89
55,56
52,43
52,43
52,43
52,08
49,31
48,26
46,88
42,71
41,67
40,63
35,07
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Bridgedrive voor het Rode Kruis

W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 22 maart, Herselse Heide, pauze in Lierop,
75 km, vertrek 09.00 uur.
Dames: zondag 22 maart, Herselse Heide, pauze in
Lierop, 60 km, vertrek 09.00 uur.
Senioren: woensdag 25 maart, Grave, pauze in
Catharinehof, 61 km, vertrek 09.00 uur.

VOW Jeugd 21 maart 2015
A1
uit
Schijndel/DE WIT A2
15:00u
A2
thuis Gemert A3
14:30u
C1
uit
Schijndel/DE WIT C3
11:30u
D1
uit
Avanti'31 D2
11:45u
D2
thuis Nijnsel/TVE Reclame D1
11:30u
E1
uit
DVG E2
10:30u
E2
thuis Avanti'31 E3G
9:30u
F1
uit
DVG F2
9:30u
F2
uit
Blauw Geel'38/JUMBO F8
10:15u
F3
thuis WEC F3G
10:30u
F4
thuis Blauw Geel'38/JUMBO F17
10:30u
MB1 vrij
MB2 vrij
MD1 uit
Ravenstein MD1
11:00u
MD2 uit
Schijndel/DE WIT MD1
10:15u
ME1 thuis Volkel ME1
9:30u
VOW Veterinnen 21 maart 2014
16:15u
VOW Vrouwen
EVVC Vrouwen
VOW Veteranen 21 maart 2014
17:00u
Udi '19
VOW
VOW Senioren 22 maart 2015
14:30u
DVG 1
VOW H1
11:00u
Ollandia 2
VOW H2
12:00u
VOW H3
Erp 5
11:30u
VOW H4
Avanti'31 8
Uitgesteld tot 23 april VOW VR1 - NLC'03 VR1
10:00u
VOW VR2
WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 14 maart 2014
VOW
Boekel Sport
VOW Senioren 15 maart 2015
VOW
Boekel Sport
Blauw Geel'38/JUMBO 5
VOW 2
Nijnsel/TVE Reclame 4
VOW 3
VOW 4 Blauw Geel'38/JUMBO 15

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

Cor Biemans en Rinus Meijers uit Boerdonk hebben de
jaarlijkse bridgedrive van het Rode Kruis Veghel e.o. op
hun naam geschreven met een score van 66,47%.
De bridgedrive vond plaats op zaterdag 14 maart in
Dorpshuis 'Het Klooster' in Zijtaart en werd gehouden ten
behoeve van de Sociale Hulp projecten van het Rode Kruis,
afdeling Veghel. Er deden 38 koppels mee.
Met de opbrengst kunnen diverse projecten gesteund
worden. 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.

U beslist!
Vandaag zijn de Provinciale verkiezingen. De uitslag van
de verkiezingen heeft grote invloed op het doorgaan van de
ruit Eindhoven en dus ook de rondweg bij Zijtaart en Eerde.
Gelukkig zijn er veel partijen tegen de aanleg van de ruit en
voor een duurzaam alternatief. Tijdens de
verkiezingscampagne voor Provinciale Staten is de ruit
Eindhoven een belangrijk thema. Er zijn maar 3 partijen
voor de ruit Eindhoven.
De ruit rond Eindhoven wordt aangelegd als de huidige
partijen aan de macht blijven in de provincie. Er zijn maar 3
partijen voor de aanleg, de rest is tegen of heeft geen
mening. UW STEM BEPAALT OF DE WEG ER
KOMT!!!
Tegen de ruit zijn: SP, PVDA, D66, Groen links, Partij
voor de Dieren, Christen Unie en Libertarische partij
Voor de ruit zijn: VVD, CDA en PVV
Twijfelaars of geen mening zijn: Lokaal Brabant,
50plus, StemNL, Platvorm vrije politiek en Jezus leeft
Volgens de media zal de opkomst van deze
verkiezingen historisch laag zijn. Dat betekend dat uw
stem er echt toe doet.
Wat uw mening ook is GA NU STEMMEN!
Actiecomité De Kempkens
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
Jubilarissenconcert fanfare St. Cecilia
op zaterdag 21 maart

TV Zijtaart gaat in maart 2015 wederom van start met
tennislessen voor senioren (beginners en/of gevorderden).
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:
Fanfare Sint Cecilia presenteert op zaterdag 21 maart 2015 - woensdagavond van 25 maart tot en met 10 juni, in de
in dorpshuis Het Klooster een concert voor haar jubilarissen meivakantie (29-4 en 6-5) gaat de les niet door. Mochten er
lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldatums 17 juni en 26
met medewerking van het fanfareorkest en de
juni. (zie onderaan inhaalreglement).
slagwerkgroep.
Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra
uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur
Tijdens het concert worden 9 jubilarissen gehuldigd.
(graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag
Martijn van Stiphout is 12,5 jaar lid, Marjan van
beschikbaar bent).
Asseldonk-van de Burgt, Marian Habraken, Patrick van
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
Nuland en Jan Buil zijn 25 jaar verbonden aan de
vereniging. Theo Bosch is 40 jaar lid van de Boemelaars en bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p. Dus €110.00 voor 10
Harrie van den Tillart maar liefst 50 jaar. Bert Raaijmakers lessen. )
is 60 jaar en Bert Brugmans 70 jaar lid van de vereniging.
Heb je interesse?
De slagwerkgroep o.l.v. Henk Schellekens zal onderstaande Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail
werken laten horen:
info@tvzijtaart.nl.
Full Flower
Jan Schipper
Je kunt je aanmelden tot en met
Back to Paice
Jan Schipper
zaterdag 20 maart 2015.
Spotlight on the Drummer
Leon Camp
Voor meer informatie kun je terecht bij
Drum Battle
Paul Schepers
Patricia van Dijk. Tel.nr.: 0413209424 // 06-46286689 of
Het fanfareorkest o.l.v. Albert-John Vervorst brengt 4
e-mail info@tvzijtaart.nl
werken:
March Russe
Walzzy
Vergeer
Pirates of the Caribbean: at world’s end
Zimmer arr. Jay Bocook
March Creole
Bulla

Ganne-Mo
Walter

Naam

: ___________________________________

Hans

Adres

: ___________________________________

Stephen

Postcode

: ___________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________

Het totale programma duurt ± 2 uur. Na afloop is er
gelegenheid om nog gezellig na te praten en de jubilarissen
te feliciteren.

e-mail adres : ___________________________________

Plaats: dorpshuis Het Klooster Zijtaart
Aanvang: 19.30 uur, zaal 19.00 uur open
Entree gratis

speelsterkte : __________voorkeur tijd : ____________

geboortedatum : __________________________________

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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Een “nee” is niet gevaarlijk (over assertief
communiceren)
In mijn cursus assertiviteit blijkt vaak dat mensen erg
opzien tegen “nee”-zeggen. Men denkt dat de ander boos
wordt en de relaties verstoord raken. Men verzint allerlei
smoezen om toch maar geen “nee” te hoeven zeggen. Ze
zeggen zelfs dat ze het allemaal prima vinden, dat het
eigenlijk geen probleem is om gewoon te doen wat de ander
vraagt.
Zo was er Anny die steeds met kleding van een kennis op
en neer sjouwde, omdat Anny zich ooit had laten ontvallen
dat haar buurvrouw goed kleding kon vermaken. Ze had
aangeboden om een keer een jurk voor een vriendin te laten
inkorten. Sindsdien waren er twee anderen bovenop
gedoken die bijna maandelijks met het een of ander
kwamen aandragen. Als ze niet uitkeek moest ze ook nog
achter haar geld aan….
Toen ze dat bij mij besprak en vertelde dat ze dat niet meer
wilde, begon ze terug te krabbelen zodra ik haar tips aan de
hand deed. Nee, zo erg was het nu ook weer niet! Ze kon
toch wel even naar de buurvrouw lopen met die kleding??!
Zo veel werk was het ook weer niet.
Als het geen probleem is, hoeft men natuurlijk ook geen
“nee” te zeggen. Maar het is zo fijn dat je alleen “ja” zegt
als je ook “ja” bedoelt! Vaak zeggen deze mensen iets toe,
terwijl je achteraf merkt dat ze het toch niet leuk vinden of
gevonden hebben. Waarom doet men dat zichzelf toch
aan?!
Anny kwam later nog eens terug… het werd haar toch
teveel. Ik vroeg “wat is er op tegen om te zeggen: “ik wilde
dat best een keertje doen, maar het wordt me teveel, als je
wilt kan ik haar telefoonnummer geven dan kun je zelf met
mijn buurvrouw afspreken”. Ze oefende het enkele keren
met mij, waarbij ik nog lastige tegenwerpingen verzon, die
in het echt helemaal niet voorkwamen. Anny was
opgelucht.
Tips om gemakkelijker “nee” te zeggen:
- wijs niet de vrager af, maar slechts het gevraagde (dus
niet zeggen: jij altijd met je gezeur!!, maar geef een
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vriendelijk antwoord bv. ik zou je graag helpen,
maar……)
- laat je niet door je angst leiden
- denk tevoren na over wat je bereid bent wél te doen (bv.
nee, dat kan ik niet voor je doen, maar ik wil
wel……..)
- of hou de deur op een andere manier open
(misschien dat het volgende week wel kan,
maar nu niet)
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Algemene ledenvergadering Bond van
alleengaanden Kring Uden
Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de algemene
ledenvergadering op woensdag 25 maart 2015.
Aanvang vergadering 13.30 uur. De zaal is open vanaf
13.00 uur.
Deze vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis
Den Hazenpot te Boerdonk, Past. Van Schijndelstraat 37,
tel. (0492) 46 55 30.
Agenda:
13.30 uur: Opening door de voorzitster;
Notulen algemene ledenvergadering 2014;
Jaarverslag;
Kasverslag;
Kascontrole;
Bestuursverkiezing. Zijn er leden die zich kandidaat
willen stellen voor een functie in het bestuur, dan
gaarne opgave bij een van de bestuursleden tot voor de
aanvang van de vergadering;
Mededelingen;
Rondvraag;
Sluiting vergadering.
14.00 uur:
Pauze. In de pauze is er koffie/thee met een
stukje vla.
14.30 uur:
Optreden van het Toneelgezelschap D.I.O.
uit Boekel die een aantal leuke
toneelstukjes zullen opvoeren. Met muziek
van 3 accordeonisten worden deze
toneelstukjes met elkaar worden verbonden.
Wij hopen u met dit optreden weer en mooie en gezellige
middag te kunnen bezorgen. Dus geeft u zo snel mogelijk
op bij uw contactpersoon of bij een van de bestuursleden.
De kosten voor deze middag zijn € 10,00 per persoon,
graag gepast te voldoen bij de ingang van de zaal. Wij
hopen weer velen van u te ontmoeten en wensen u een fijne
middag.
De sluiting van deze middag is rond 17.30 uur.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Namens de werkgroep,
A.van Berlo, tel.(0492) 32 17 33of tel. (06) 224 901
71,emailadres. toon@vberlo.nl
Wilhelminastraat 24A
5427 CE Boekel
Contactpersoon Zijtaart: Henk van de Ven
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het gewenste niveau te verhogen. Op 16 april vindt de
behandeling plaats in de gemeenteraad van Veghel. DDB
zal zich blijven inzetten voor de verkeersveiligheid en
* Na vragen van DDB is de OZB-aanslag voor
leefbaarheid in Erp en omgeving.
verenigingen voorlopig van de baan.
DDB houdt vinger aan de pols bij huishoudelijke hulp
Diverse sportverenigingen in de gemeente Veghel waren
DDB ontving diverse signalen dat de overgang naar andere
afgelopen week onaangenaam verrast met een OZB aanslag
zorgaanbieders na het faillissement van Pantein-Vivent niet
voor zakelijke lasten. DDB heeft daarop vragen gesteld aan
overal zonder problemen is verlopen. De partij heeft om
het college over het hoe en waarom, maar wilde vooral
opheldering gevraagd bij verantwoordelijk wethouder Rini
weten of deze ‘omgekeerde subsidie’terug te draaien is.
van Rinsum. Hulpvragers bleken ineens geconfronteerd te
Naar aanleiding van deze vragen is de inning van deze
worden met een korting op het aantal uren hulp. Op eigen
aanslagen voor de jaren 2014 en 2015 van de baan. DDB
initiatief kortte BrabantZorg haar cliënten een half uur hulp.
vindt dat ook in de jaren daarna de verenigingen vrijgesteld
Dit kan volgens DDB niet. Er is immers een onafhankelijke
moeten worden van deze belastingen. Wij komen hier zeker
indicatie gesteld en hier mag niet van afgeweken worden.
op terug. Er bestaan voldoende voorbeelden in andere
DDB heeft dan ook vragen gesteld rondom deze praktijken
gemeentes in Nederland met subsidieregels voor
en nogmaals aangedrongen op een betere communicatie en
compensatie van OZB voor verenigingen en stichtingen die
informatie naar de cliënt toe.
een maatschappelijk doel dienen of voor het instellen van
Marja van der Heijden
OZB-vrije zones in een gemeente.
Raadslid DDB
* Veghel stopt met de starterslening. DDB vindt dit een
slecht signaal en is bang voor de gevolgen voor de
De vierde generatie.
leefbaarheid in dorpen en wijken.
In tegenstelling tot omliggende gemeenten heeft het college
besloten vanaf 1 mei geen startersleningen meer te
Op 31 oktober 2014 is onze kleindochter Annemijn
verstrekken. Dit is in tegenspraak met toezeggingen in het
geboren. Zij is de dochter van Gert-Jan Schepers en Serena
CWP (collegewerkprogramma). Daarin stond dat de
van Wijchen. En de kleindochter van Gerard en Anja
gemeente Veghel door zou gaan met de starterslening. Ook Schepers.
in de begroting zou heel 2015 de starterslening beschikbaar Annemijn is nu van de familie de vierde generatie.
blijven. DDB vindt het een slecht signaal, dat het Veghelse
college nu tóch besloten heeft deze stimuleringsregeling per
1 mei te beëindigen. DDB heeft de stimulans van starters
hoog in het vaandel staan. Het is voor alle dorpen en wijken
in heel Veghel belangrijk dat er ontwikkeling blijft in de
woningmarkt . Goed voor leefbaarheid, scholen,
verenigingen en winkels.
* Verkeervoorstel Erp: maatregelenpakket voldoet niet
Komende maand zijn er een drietal bijeenkomsten over het
voorstel ಯMaatregelenpakket Verkeer Erp en omgevingರ.
Op 23 maart is er om 20.45 uur in het gemeentehuis een
informatieve bijeenkomst voor belangstellenden. Op 9 april
is de behandeling van het voorstel in de commissie Ruimte
en Milieu. Daar kunnen inwoners en belanghebbenden nog
een mondelinge inspraakreactie geven op dit plan. DDB
roept u op om deze kans aan te grijpen. Zelf is de partij van Op de foto: Serena van Wijchen, Annie DonkersCornelissen, Henny van Wijchen-Donkers en
mening dat het aangekondigde maatregelenpakket niet
voldoende is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid naar Annemijn Schepers.

DDB over actuele zaken
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ONS SPORTCLUBKE
Op woensdagavond van
20.00-21.00 uur
en vanaf april ook op
maandagavond van
19.30-20.30 uur sporten
wij in het Dorpshuis.
Wij zijn een groep meiden in de leeftijd tussen
de 21 en ongeveer 55 jaar.
Wij doen ongeveer 40 minuten aerobics en
daarna op de grond nog verschillende spieroefeningen.
Iets voor jou? Doe vrijblijvend een keer mee.
Info Monique Bekkers, tel (06) 245 429 97
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Vrijstaande woning
te huur
Grootveld 43
Tel 06 83008626

KIENEN KVBZ
DATUM: DINSDAG 31 MAART
PLAATS: ZAAL KLEIJNGELD
AANVANG: 20.00 UUR
ZAAL OPEN: 19.30 UUR
DE KOSTEN ZIJN € 8,00
(ALLE 90 NUMMERS)
16 RONDES EN 1 HOOFDPRIJSRONDE
EEN GEZELLIGE
AVOND VOOR
IEDEREEN!
DUS: NEEM GERUST
EEN BUUR OF
FAMILIELID MEE
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prettige manier worden verholpen.
Lichamelijke klachten kunnen echter ook op een andere
manier ontstaan en het is niet altijd voor jezelf duidelijk hoe
je dit kan verhelpen. Hier kan ik helpen. Ik richt mij met
name op de totaal balans tussen je “lichaam” en je “geest”
waarbij ik je bewust in contact breng met je eigen lichaam.
Dit noem ik een holistisch healing therapie. De nadruk ligt
hierbij minder op de massage, maar meer op het verhelpen
van de oorzaak van de klacht.
Naast de massages en de coaching werk ik ook met
klankschalen omdat deze ook een helende werking hebben.
Op zaterdag 28 maart geef ik samen met Michel om 15.30
uur een innerlijke klankreis. Met kristallen klankschalen,
een ocean drum en Tibetaanse schalen worden klanken
gemaakt die je lichaam en geest tot rust brengen. Je ervaart
een heerlijke ontspanning die de aandacht naar binnen richt.
De klankreis is afgestemd op de deelnemers en is elke keer
Twee maanden terug heb ik, samen met mijn man Michel,
een nieuwe beleving. Na afloop nemen we tijd om de
een artikel geplaatst waarin we ons even kort voorstelden
ervaringen te delen. Ik zou het fijn vinden om je deze
met de belofte om aan te geven wanneer ik mijn praktijk
zou openen. Afgelopen maandag was het zover. Het huisje zaterdag mee te mogen nemen op deze reis naar binnen...
Het belooft een bijzondere middag te worden waarbij we op
voor mijn holistische praktijk voor coaching en massage
een hele leuke manier kennis met elkaar kunnen maken.
“Sensa Healing” is klaar waardoor ik vanaf heden mensen
Opgeven is noodzakelijk in verband met de beperkte aantal
op een holistische manier kan behandelen. In gesprekken
plaatsen. Kijk even op mijn website voor meer informatie:
met buren bleek dat niet iedereen wist wat een holistische
www.sensahealing.nl of bel me op tel. (06) 442 151 58.
praktijk voor coaching en massage is, dus enige uitleg is
Hopelijk
tot ziens op deze zaterdag of anders in mijn
volgens mij nodig.
praktijk.
Ik heb ruim 15 jaar ervaring op het gebied van massage en
therapie. Naast de traditionele ontspanningsmassage geef ik Met hartelijke groet, Patricia.
ook hotstone massage, sport massage, voetreflex massage,
shirodhara massage, ayurvedische massage, holistische
massage en zwangerschapsmassage. Dit doe ik voor jong en
Bibliotheekpunt Zijtaart
oud. Bij veel mensen hoopt stress zich op in de nek,
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
schouders, onderrug en benen. Dit kan allerlei ongemakken
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
en zelfs gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
vermoeidheid, tot gevolg hebben. Een massage kan hier
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
veel verbetering in aanbrengen waardoor klachten op een

Sensa Healing is geopend
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Participeren of negeren?
In het ZijtaartsBelang van twee weken geleden gaf de
Dorpsraad al aan dat er signalen zijn dat de gemeente en de
provincie achter de schermen gewoon doorgaan met de
plannen voor de Ruit. Ter hoogte van Veghel betekent dit
een omleiding langs Zijtaart van (voorlopig) 2x1 rijstrook.
Dat dit niet openlijk gebeurt is wel bijzonder. De provincie
en het college van de gemeente Veghel weten dat die
omleiding grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zijtaart
en dat dit daar heel gevoelig ligt. Daarnaast heeft de huidige
coalitie de burgerparticipatie hoog in het vaandel. Waarom
worden belanghebbenden zoals omwonenden en de
Dorpsraad dan niet betrokken bij de plannen? Vindt het
college dat te lastig, of zijn ze bang dat het tijdig betrekken
van belanghebbenden meer weerstand en vertraging
oplevert dan hen achteraf confronteren met uitgewerkte
plannen?
In de maandelijkse raadsvergadering (donderdag 19 maart)
zal TEL wederom raadsvragen stellen over:
* de stand van zaken;
* nut & noodzaak;
* alternatieven;
* de opstelling van het college en het tijdig betrekken van
belanghebbenden bij de planvorming.

te koop of te huur
halfvrijstaande woning
Past Kampstraat 15 Zijtaart
komt in mei leeg
bij interesse neem contact
op met:
Toon Verbruggen
tel 0651 290614

Erik de Vries (TEL Veghel)

Ruitersport Zijtaart - Ponyruiters
scoren in verschillende disciplines!
Nikki v.d. Hoogen scoort niet alleen in de dressuur met
haar pony Cocktail. Ze hebben in Nistelrode bewezen dat
zij ook een goede springcombinatie zijn.
Nikki wist namelijk op haar eerste springwedstrijd meteen
een 2de prijs te behalen.
Lieke Blokx zit nog steeds 'in the winning mood'.
Zij won afgelopen weekend twee maal in de klasse M1
in Den Dungen.
Met haar pony Tanja's Lizzy nam ze twee winstpunten mee
naar huis.

Majoretten A-groep Zijtaart 4de
op het NK Accessoires
Op zaterdag 7 maart jl. heeft de A-groep van de majoretten
van St. Cecilia Zijtaart deelgenomen aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Almere. Onder leiding van Yvonne
van Ingen moest de groep als laatste in hun categorie
optreden met hun show Carpe Diem. Een emotionele show
werd neergezet met diverse attributen, passend bij het
thema dat gaat over verlies van dierbaren en “pluk de dag”.
Het was dan ook stil in de geweldige sportarena tijdens het
optreden en ook de kledingwissel verliep goed. Maar ook
de concurrentie was sterk en helaas zat er geen podiumplek
in. Er kan teruggekeken worden op een mooie en gezellige
dag en 4e van Nederland is een prestatie om trots op te zijn.
Gefeliciteerd dames!
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