Dorpshuis Zijtaart presenteert: “Dorpsklets”
Eind oktober bestaat het “nieuwe” Dorpshuis alweer vier jaar. Om dit heuglijke feit te
vieren brengt het Dorpshuis op vrijdag 30 oktober het evenement “Dorpsklets”, een
avondvullend programma waarbij de lachspieren flink getraind kunnen worden.
Sinds de opening op de nieuwe locatie streeft het Dorpshuis er naar om elk najaar een
culturele activiteit te brengen voor de Zijtaartse gemeenschap. Eerder (in 2012) wist het
Dorpshuis de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers te strikken. In 2013 bracht Mark
van de Veerdonk het publiek in de “Zijtaartse theaterzaal” aan het lachen. Het afgelopen
jaar wist komiek Andy Marcelissen een zeer succesvolle show neer te zetten en dit jaar is
de beurt aan maar liefst 6 tonpraters. Te weten: Kitty Goverde, Frank Schrijen, Peter v/d
Maas, Rob Scheepers (Sterksel), Rob Scheepers (Helmond) en Arian Compen. De muzikale
omlijsting van het geheel zal worden gedaan door Blaaskapel de Boemelaars.
Vandaag (woensdag 1 april) start de kaartverkoop bij het UITpunt te Veghel, Hetty’s
Dorpswinkel te Zijtaart en in het Dorpshuis zelf. De toegangskaarten kosten € 15,00 per
persoon, inclusief één consumptie.
Voor meer informatie mail naar dorpshuis@zijtaart.nl of kijk op
www.facebook.com/DorpshuisZijtaart
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 2 april 19.00 u. Witte Donderdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 3 april 19.00 u. Goede Vrijdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag: 4 april 20.00 u. plechtige Paaswake Pater van Delden (Gem.Koor)
Zondag: 5 april 9.30 u. 1e Paasdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny; Overl.oud, J.van
Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Mnd.ged. Doortje van NunenBrugmans (nms.Kath.Bond van Oud.); Bert en Tonny van Bakel-van Erp en Zuster
Augusta van Bakel (vanw.verjaardag); Overl.oud. van der Heijden-Termeer, Toon en
André; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Toon van den Akker;
Overl.oud. van Asseldonk- van Roosmalen en overl.familie; Antoon en Miet KlaassenKerkhof en dochter Lianne; Overl.oud. Kanters-Brugmans; Marietje van Hoof-van
Asseldonk.
Maandag: 6 april 9.30 u. 2e Paasdag Woord- en Communieviering (Samenzang)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart
Mededeling: Voor degenen die de collectant van de Vastenactie
hebben gemist; zij kunnen het zakje nog t/m 1e Paasdag in de bus
achter in de kerk stoppen.
MOV-groep

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
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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.
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OPENBARE VERGADERING
DORPSRAAD
Er staat een aantal actuele ontwikkelingen op de rol voor de
situatie van ons dorp.
Daarom nodigen wij hiermee belangstellende dorpsgenoten
uit voor het bijwonen van onze openbare vergadering.
Woensdag 8 april a.s.
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: dorpshuis Het Klooster
De AGENDA ziet er als volgt uit:

1 Opening
2 Notulen van openbare vergadering van 5 nov. 2014
3 Mededelingen:
-voortgang inrichting natuur-speel-leertuin
Op paaszaterdag 4 april geven de seniorenorkesten Eigen
-kruising Zondveldstraat – Hoolstraat
Wijs en Bernhezer Senioren Orkest een concert in het
-situatie bouwkavels Edith-Stein-locatie
cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Het
-stand van zaken duo-fiets
concert begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Beide
-aanmelding voor de landelijk Piramide-prijs
orkesten spelen een gevarieerd programma met o.a. walsen
van Strauss, Italiaanse melodieën, Oostenrijkse en
Amerikaanse mars, Tango’s, medley van Louis Armstrong, 4 Verslag van actuele ontwikkelingen ombuiging N279
André Hazes, The Godfather, Het Dorp, Evergreens en nog 5 Informatie inrichting fase 1 bedrijventerrein
“De Kempkens”
veel meer. Een breed repertoire met vrolijke muziek uit alle
6
Voorstel
inrichting “Edith-Stein”-dorpspleintje
windstreken.
7 Rondvraag en afsluiting

Dubbelconcert

Graag zien wij weer een ruime belangstelling voor
bovenstaande onderwerpen.

Tot ziens op 8 april a.s.
Dorpsraad Zijtaart

Afsluiting muziek op school: aanmelden
nieuwe cursus ‘ muziek = cool’ en
proeflessen op een instrument!
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8
van de basisschool muzieklessen aangeboden gekregen
vanuit fanfare Sint Cecilia. Wat de kinderen hebben
geleerd willen zij graag aan u laten horen tijdens de
slotuitvoering op 2 april om 18.30 uur in het Dorpshuis.
Na de uitvoering is er de mogelijkheid tot inschrijven voor
de nieuwe cursus ‘muziek=cool’. Kinderen leren
spelenderwijs kennis maken met muziek. Zoals zingen,
bewegen op muziek, noten lezen en leren op een
klokkenspel te spelen.
Daarnaast is er de mogelijkheid tot inschrijven voor drie
gratis proeflessen op een instrument naar keuze. Zie jij dit
wel zitten? Kom dan naar de slotuitvoering op 2 april!
Ook ouders, broertjes/zusjes en opa’s/oma’s zijn welkom!
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage
van de Rabobank Clubkas Campagne.
Wat: afsluiting muziek op school
Waar: Dorpshuis het Klooster
Wanneer: donderdag 2 april
Tijd: 18.30 uur
Entree: gratis
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Ruitersport Zijtaart - Breekt de dag, Nederlaag toernooi Zijtaart - Keldonk
Cor v.Zutphen
66 77 - Piet Jans
49
tikt een eitje!
Wim v.d.Sanden
49 40 - Martien Beks
54
Weet u het nog? Leden van Ruitersport Zijtaart komen
donderdagavond 2 april vanaf 17.30 uur en/of vrijdag 3
april vanaf 10.00 uur bij u aan de deur om u een doosje met
10 eieren aan te bieden, inclusief 75 gram spek. Zo komt u
de paasdagen goed door zonder naar de winkel te hoeven en
sponsort u hiermee zowel activiteiten van de ponyclub als
het goede doel KiKA! Voor 5 euro bent u klaar!
Deze actie komt natuurlijk tot stand dankzij onze
(jeugd)leden die bij u aan de deur komen. Maar de actie zou
niet mogelijk zijn zonder hulp van Mari Vervoort
scharreleieren, De Biovariant (fam. van Moorsel) en De
Digitale Drukker. Hartelijk dank hiervoor namens
Ruitersport Zijtaart en KiKa.

KBO
AGENDA
Dinsdag 7 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 7 april 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 9 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 9 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 april 13.30 uur:Bridgen
KAARTEN
Jokeren :
1. Cisca Coppens
83 pnt.
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
57 pnt.
2. Tiny v.Zutphen
39 pnt.
Poedelprijs: Jan v. Asseldonk
17 pnt.
Loterij:
Bert Vissers

Frans v.Leuken
Chris v. Helvoirt
Wim Kremers
Tonn Verbruggen
Cor Coppens
Jan Rijkers
Martien v.Zutphen
Martien v.Zutphen

37 30 24 16 21 25 21 24 20 20 18 10 15 16 15 14 -

Jan Broks
Ad Bouwe
Ad v.d.Linden
Cor Rijkers
Koos v.Lankvelt
Gerrit Jans
Toon v.d.Heijden
Toon v.d.Heijden

48
42
40
36
34
26
14
14

76
34
16
26
52
33
29
26
7
5

Nederlaag toernooi Zijtaart - St oedenrode
Cor v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Rien Kemps
Tonnie v.uden
Rien v.Tiel
Tonn Verbruggen
Wim Kremers
Jan Rijkers
Jan v.Uden
Martien v.Zutphen

66 51 49 64 35 33 30 14 27 29 21 20 21 21 18 17 18 23 15 2 -

Marijn Korsten
Cor v.Alphen
Pieter v.Kaathoven
Too v.d.Aa
Ad Verbakel
Pieter Vorstenbosch
Peter de Baaij
Noud Pouwels
Joke v.Roosmalen
Hans Schiffers

46
45
38
32
29
23
26
22
19
18

62
35
26
49
49
19
38
27
14
25

Frans v.Leuken
42
Wim v.d.Sanden 49
Gerard Oppers
12
Wim Kremers
24
Willy Henst
30
Martien v.Zutphen 14
Tonnie v.Uden
31
Willy Henst
30
Rien v.Tiel
28
Jan v.Uden
17

51
52
10
21
32
12
14
23
19
6

KBO Onderling
Cor Coppens
Gerard Oppers
Rien Kemps
Willy v.d.Berkmortel
Wim v.d.Sanden
Cor Coppens
Frans v.Leuken
Cor v.Zutphen
Rien Kemps
Johan v.Zutphen

21 37
12 16
34 42
25 31
49 50
21 21
42 46
61 49
34 27
18 11

-
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Zijtaartse Bridge Club 24 maart 2015
Lijn A
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Bert Kanters & Diny Kanters
(4) Jo Verhoeven & Corry Kastelijn
(4) Gerard Bekkers & Riet Koevoets
6 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
7 Hannie Habraken & Anny v.d. Hurk
8 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
9 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Anneke Jans & Maria Pepers
12 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
13 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
14 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
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Bridge KBO 27 maart 2015
Lijn A
65,28
60,07
55,90
54,51
54,51
52,43
51,39
48,61
46,18
45,83
45,14
42,01
41,32
36,81

1
(2)
(2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cees v. Hout & Riet v. Hout
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Theo van Dijk & Toos van Dijk
Bert Kanters & Diny Kanters
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Hans v.d. Brand & Jan Langenhuijsen
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Mien Verhoeven & Mien Vissers
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk

62,85
58,68
58,68
57,29
54,51
54,17
50,69
49,65
48,26
45,83
45,14
41,32
39,58
33,33

Lijn B
Lijn B
1 Hein de Wit & Jo de Wit
62,50
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
59,72
3 Jo Tillaart & Fien Rooijakkers
58,68
4 Joke Petit & Maria Rijken
57,99
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 54,17
6 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
53,13
7 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
52,08
8 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 50,69
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
48,61
10 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
48,26
11 Clasien Nolle & Trudy Smulders
46,88
12 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
45,83
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
36,46
14 Lilian Harbers & Rob Harbers
25,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Harrie Lucius & Nelleke Stolk
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Cor Mollen & Marietje Mollen
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Toon v. Creij & Wim v. Os
Annie v.d. Berkmortel & Jo van den Tillaart
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
Tonny Rijkers & Sjan Kanters
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Lenie Swinkels & Geert Putmans
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
José van Kempen & Fien Rooijakkers

69,05
65,48
56,85
56,25
54,46
53,27
52,98
52,38
51,19
48,21
47,62
45,24
44,64
41,37
33,04
27,98
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 4 april, Posteltocht, 120 km, vertrek
8.00 uur Zijtaart.
Heren: maandag 6 april, Dorp aan de Maas, pauze in
Lith, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: maandag 6 april, Dorp aan de Maas, pauze
in Lith, 75 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 8 april, Staatsbossen
'Heksenboom', pauze in Sint Anthonis, 78 km, vertrek
9.00 uur.
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Dorpshuis Zijtaart presenteert
het Magnoliaconcert
op zondag 26 april a.s.
m.m.v. fanfare Sint Cecilia en
The Old Swing Band

Op zondag 26 april vindt op het binnenplein van het
Dorpshuis het "Magnoliaconcert" plaats, met medewerking
van fanfare Sint Cecilia en The Old Swing Band. Een
leuke, afwisselende muziekmiddag voor jong en oud,
toegang gratis.
Net als in de voorgaande editie kan deze middag ook
genoten worden van een lekker stuk gebak bij de koffie,
VOW Senioren donderdag 2 april 2015
thee of frisdrank. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de
20:00u Ollandia VR1
VOW VR2
middag te koppelen aan een goed doel, namelijk de
VOW Senioren Paaszaterdag 4 april
“Stichting Mark’s Memories”. Het doel is om koffie / thee
16:30u VOW Vet
Volkel
of frisdrank met een lekkere taartpunt te verkopen voor een
18:00u Herpinia 1
VOW H1
bedrag van € 2,50. De volledige opbrengst komt ten goede
18:00u Boekel Sport 6
VOW H3
aan het goede doel: het financieel ondersteunen van
VOW Senioren 2e Paasdag 6 april
wetenschappelijk en medisch onderzoek ter bevordering
11:00u VOW H3
Blauw Geel'38/JUMBO 12 van betere opsporing, behandeling en genezing van
10:00u VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2 hartziekten.
Als extra activiteit zal tijdens deze middag ook de officiële
VOW Jeugd Wo 1 april 2015
benaming van het binnenplein van ons Dorpshuis onthuld
E2
uit
Rhode E2G (beker)
18:30u
worden. Burgemeester Adema komt speciaal voor deze
VOW Jeugd Zaterdag 4 april 2015
gelegenheid naar het Dorpshuis om deze onthulling te
A1 thuis Eli A1
13:00u
verrichten.
A2 vrij
C1 uit
Blauw Geel'38/JUMBO C4 14:30u
Bestuur Dorpshuis Zijtaart
D1 thuis Prinses Irene D2G
13:00u
D2 vrij
Gezocht: taartbakkers voor Mark’s
E1 thuis Blauw Geel'38/JUMBO E3 9:30u
E2 vrij
Memories
F1
thuis Schijndel/DE WIT F3
10:30u
F2
vrij
Elders in deze editie van het Zijtaarts Belang heeft u al
F3
uit
ASV'33 F5
9:00
gelezen over het Magnoliaconcert op zondag 26 april
F4
vrij
aanstaande. Hierbij plaatsen wij een oproep aan de
MB1 vrij
Zijtaartse bevolking om een taart voor Stichting Mark’s
MB2 vrij
Memories te bakken. Er is plek voor maximaal 25 taarten
MD1 vrij
en om dit in goede banen te leiden zijn in Hetty’s
MD2 vrij
Dorpswinkel inschrijfformulieren beschikbaar. Dus meldt u
ME1 vrij
aan met het inschrijfformulier en bak een lekkere taart voor
VOW Jeugd Woensdag 8 april 2015
Stichting Mark’s Memories!!
MB1 uit
Hapse Boys MB1 beker 19:30u

SPORTUITSLAG
Veteranen
28 maart 2015
VOW vet
SCMH
Afgelast
VOW Senioren29 maart 2015
FC Schadewijk 1
VOW H1
VOW H2
ELI 3
ELI 4
VOW H3
Schijndel/DE WIT 7 VOW H4
VOW VR1
Erp VR1
VOW VR2
RKVV Keldonk VR1

6-2
4-3
0-1
8-3
5-1
2–2
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‘Ontspoord’ ook te zien op 12 en 13 juni in Oss en op 19 en
20 juni in Best. Voor meer informatie en tickets zie
www.vocalklik.nl. De muzikale voorstelling wordt
uitgevoerd door zang- en theatergroep KLIK, waarbij de
regie van de nieuwe muzikale theatershow Ontspoord in
handen is van Martine Grünwald en de muzikale leiding bij
Loek van Vugt.

Proef ‘Ontspoord’
Beleef en proef Ontspoord op ambachtelijke
wijze.
Ontspoord: de nieuwe voorstelling waarmee zang- en
theatergroep KLIK op 5 en 6 juni om 20.30 uur op de
planken staat in Het Klooster in Zijtaart. Inmiddels is de
kaartverkoop van start gegaan en als voorproefje is er nu
een heerlijke chocoladeactie.
Chocoladeactie
Zang- en theatergroep KLIK heeft zich de afgelopen vijf
jaren op de kaart gezet. Naast spetterende optredens van
Chateau Migraine en Hoteldeboot wordt de nieuwe
theatervoorstelling ‘Ontspoord’ gepromoot door middel van
een chocoladeactie. Ontspoord chocolade biedt voor ieder
wat wils: (H)eerlijke ambachtelijke pure, melk en witte
chocolade. Dit alles met de hand bewerkt en origineel
verpakt door Chocolaterie ‘De Dames’ uit Oirschot/Son
(www.dedames.net/chocolade ). Naast deze originele
culturele lekkernij ondersteunt het ook de productie van de
voorstelling. De chocolade is verkrijgbaar via
www.vocalklik.nl of via één van de deelnemers w.o. Ellen
Habraken, Hélène van den Hurk en Laura van de Braak uit
Zijtaart.
Kaarten
Kaarten voor Ontspoord zijn € 15,00 per stuk en zijn nu
verkrijgbaar via www.vocalklik.nl, Het Klooster en Hetty’s
Dorpswinkel. Naast de voorstellingen in Zijtaart is

Meisjesavond 10 april
Heb je altijd al willen voetballen,
dan is dit nu je kans. VOW
organiseert op vrijdagavond 10 april
een meisjesavond, waarbij je bijv. samen met een
vriendin kunt kijken of voetbal iets voor jou is.
Jullie worden om 18.30 uur in sporttenue bij
VOW verwacht. Op deze avond zullen alle
meisjesteams (ME1, MD1, MD2, MB1 en MB2)
van VOW aanwezig zijn. Zij gaan samen met
jullie en de trainers een aantal voetbaloefeningen
doen. De avond wordt afgesloten met een lekker
partijtje voetbal.
Wij hopen deze avond veel nieuwe gezichten te
zien.
Indien er nog vragen zijn kun je contact
opnemen:
Patrick van Asseldonk
Tel. (0413) 35 56 64
jeugdbestuur@vow.nl
Tot vrijdagavond 10 april
Jeugdbestuur VOW
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Spellenavond op vrijdag 3 april.
Aanvang 20.00u. dit keer
Aangezien er diverse teams zich verder
willen bekwamen in het mooie spel
“Keezen” stelt “Zes!” de
ontmoetingszaal van “Het Klooster” a.s.
vrijdagavond open.
Voorbereiding Zijtaarts
Keezentoernooi van vrijdag 17 april aanvang 19.00 uur.
Voor twijfelaars en weinig geoefenden is een voorbereidng
op het toernooi aanbevelingswaardig. Dan leert men
spelenderwijs en trucjes, de opbouw en de afronding van
het spel. Ook voor de geoefenden is het leuk om te komen
spelen: een kleine regelwijziging/aanpassing heeft
plaatsgevonden: bij het spelen van de 4 mag men altijd 4
terugzetten, dus ook óver het eigen thuishonk. (opstelhonk).
Het komende toernooi op 17 april zal een ongekend aantal
deelnemers hebben. De inschrijving is nog open maar nu al
zijn meer dan 20 teams aangemeld. U kunt zich alsnog
aanmelden via de inschrijfformulieren (bij Het
Klooster/Dorpscafé/Zaal Kleyngeld/Hetty’s dorpswinkel)
of direct bij Twan van de Meerakker. Kosten per team: €
5.00. Ook komende vrijdag, tijdens de oefenavond, kan
men zich inschrijven en tevens goed oefenen voor dit
interessante en verrassend spel. In korte tijd is men de
spelregels meester, maar om het tactisch goed te spelen is
enige oefening zeker gewenst.
Jeugd.
Ook voor jeugdige deelnemers staat het toernooi ook open.
Erg leuk om met je vriend/vriendin te leren spelen. Denk
wel aan de late sluitingstijd: laatste ronde rond 22.30.
Prijsuitreiking rond 23.00u/23,30u.
Spellenavond.
Dit is ook weer de laatste spellenavond van het
winterseizoen. Mogelijk een laatste kans om een leuk en
gezellig (bord)spel te spelen. Breng wat
vrienden/vriendinnen mee Kom eens langs en geniet van de
mooie spellen van “Zes!” Wij staan klaar om mee te spelen,
of om een spel beter te leren spelen.
Spellengroep “Zes! van EGZ. Evenementengroep Zijtaart.

MIK Dansdoedag op 18 april
Voor de eigen leerlingen maar ook voor alle andere
kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool wordt op
zaterdag 18 april een hele leuke, enerverende
DANSDOEDAG gehouden. Het duurt van 10.30 uur tot
15.30 uur. Onder leiding van dansdocente Yvonne den
Dekker wordt op een speelse manier aan verschillende
korte danspresentaties gewerkt. Het thema is Lentekriebels.
Sommige dansdelen worden gezamenlijke gedaan, andere
delen mogen de kinderen met eigen dans en creativiteit
invullen. Om 15.30 uur zijn de ouders, vrienden en
vriendinnen uitgenodigd om naar het sprankelende resultaat
te komen kijken. De kosten bedragen € 7,50 voor de hele
dag (zelf een lunchpakketje meenemen). Je kunt je opgeven
tot 11 april middels een mailtje te sturen naar
yvonnedendekker@docenten.mikweb.nl.

Cursus zelfverdediging
en weerbaarheid
Cursus zelfverdediging en
weerbaarheid voor meiden van 12
tot 15 jaar op woensdagmiddag 8,
15 en 22 april bij Jongerencentrum
Veghel De Kluis! van 16.00 uur tot
17.00 uur. De cursus is gratis en
wordt gegeven door Hein van
Brussel, een ervaren trainer.

Meedoen?
mieke.pepers@vivaan.nl
(06) 143 424 35.
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Gemeente Veghel wordt
gemeente Meierijstad. Hoera?!
Donderdag 26 maart was een historische dag. Die dag nam
de gemeenteraad van Veghel het definitieve besluit om met
de gemeenten Schijndel en St. Oedenrode te fuseren tot
gemeente Meierijstad.
De belangrijkste reden om te fuseren ligt in het feit dat er
steeds meer taken te komen te liggen bij gemeenten en dat
die ook steeds complexer worden. Om als gemeente dan je
dienstverlening richting burgers en bedrijven goed uit te
kunnen voeren moet je over voldoende kennis en capaciteit
beschikken. Een grote gemeente kan dat beter en goedkoper
dan een kleine gemeente. Kleiner gemeenten worden
gedwongen veel van hun taken onder te brengen in
samenwerkingsverbanden. Die verbanden kunnen ze over
het algemeen maar heel beperkt aansturen, omdat ze slechts
1 van de deelnemers en daarmee 1 van de beslissers zijn.
Wat dat betreft is fusie een goed besluit.
Aan een fusie zitten echter ook nadelen. Het belangrijkste
nadeel is dat in de praktijk het geld, de aandacht en de
prioriteit naar de grote kernen gaat. Dat kun je nu ook al
zien. Voor Veghel is bijvoorbeeld een groot
bedrijventerrein zoals Doornhoek van belang, maar voor
Zijtaart is een goede landschappelijke inpassing (groene
buffer) daarvan van groot belang. Het bedrijventerrein komt
er wel, maar de buffer niet of nauwelijks. Een ander
voorbeeld betreft de N279. Vorige week stond het

voorlopige plaatje in het ZijtaartsBelang. Daar zag je dat de
enige plek waar de N279 volgens het plan verdiept wordt
aangelegd, de plek is die het dichtst bij Veghel ligt. De
overlast in Zijtaart doet er blijkbaar niet toe voor de
gemeente Veghel.
Het zal een hele kunst worden om na de fusie ervoor te
zorgen dat dit fenomeen (vooral aandacht voor de grote
kernen), na de fusie niet sterker wordt. In dat geval hebben
we wel de voordelen van de fusie, maar niet de nadelen.
Veel slechter dan nu kan het niet zou je zeggen, dus ik ga
me ervoor inzetten om te zorgen dat er na meer aandacht
komt voor de belangen van de kleinere dorpen en kernen.
Erik de Vries (TEL)

Gewijzigde openingstijden rondom
Tweede Paasdag
Op maandag 6 april zijn het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
De inzameling van kunststof (plastic zakken) op
maandag 6 april komt te vervallen en wordt verplaatst
naar zaterdag 4 april. De inzameling van afval op
dinsdag 7 april gaat gewoon door.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven
op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling
Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het
storingsnummer tel. 0413 35 03 63.
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De volwassenen in een samengesteld gezin zijn nogal eens
geneigd om elkaars kinderen te bekritiseren en daardoor
Vanaf woensdag 8 april start het jongerenwerk van Vivaan
hun partnerrelatie te beschadigen. Respectvolle
met een vacaturecafé voor jongeren die op zoek zijn naar
communicatie hierover, het uitwisselen van standpunten en
werk, studie of bijbaan.
ideeën, het zoeken naar de gemene deler, dat zijn
Vacaturecafé
belangrijke dingen.
Iedere woensdag van 12.00 uur tot 15.00 uur
Iedereen heeft eigen ideeën over hoe het hoort. De
Inclusief lunch à € 1,00
spelregels zijn in een samengesteld gezin niet duidelijk,
Locatie: De Kluis, N.C.B.laan 52-g te Veghel (terrein van
terwijl iedereen denkt dat ze duidelijk zijn! Men gaat ervan
de Bioscoop en MiK/PieterBrueghel).
uit dat bepaalde dingen logisch zijn (omdat men dat zelf
Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar
logisch vindt), maar die dingen kunnen heel anders zijn
voor degenen die een heel andere geschiedenis hebben.
Ben jij op zoek naar werk, juiste studie of bijbaan en
Daarin zeg ik altijd dat communicatie het belangrijkste is.
vind je het fijn om dat samen met anderen te doen of
Dat geldt voor iedere relatie, maar in het bijzonder voor
kun je hulp gebruiken? Kom dan naar het vacaturecafé
samengestelde gezinnen. Door de “vanzelfsprekendheden”
van Matching for Success.
niet als vanzelfsprekend aan te nemen, maar te benoemen,
Iedere woensdag starten we met een lunch (tegen
kun je veel kou uit de lucht halen. Dat kun je natuurlijk met
vergoeding van € 1,00). Tijdens de lunch bespreken we
grotere kinderen heel goed doen, maar ook kleine kinderen
jouw specifieke situatie en maak je kennis met andere
begrijpen meer dan je denkt. Ook kleine kinderen kunnen
jongeren die eveneens wat hulp kunnen gebruiken. Hierna
spelregels heel goed begrijpen. Zodra ze die kunnen
stellen wij diverse computers en een printer ter beschikking
begrijpen, kunnen ze ook de spelregels van de nieuwe
om, samen met een vrijwilliger, op zoek te gaan naar
stiefouder begrijpen. Maar de stiefouder dient ook begrip te
geschikt werk, een studie of bijbaan. Je kunt meteen een
tonen voor de spelregels die voor deze kids voorheen
begin maken met het schrijven van een sollicitatie brief en
golden. Nieuwe spelregels introduceren is een kwestie van
het opstellen va je cv of online solliciteren.
timing, maar ook hoe je deze introduceert. Kinderen voelen
Ook zijn er jongerenwerkers en vrijwilligers aanwezig die
direct aan als de stiefouder iets wil doordrukken wat de
met je in gesprek gaan om je verder te helpen, mocht je dat
eigen ouder niet belangrijk vindt. En door het als spelregels
willen. Bij voldoende interesse bieden we cursus cv maken
te benoemen wordt het ook direct een stukje lichter: de
en solliciteren aan en kunnen we diverse experts uitnodigen
overtreding is geen ramp, maar wordt nogmaals
voor aanvullende informatie zoals het maken van een
uitgelegd, net zoals bij een spelletje.
elevator pitch, een rondleiding bij een bedrijf of een expert
van Human Resource voor uitgebreide informatie over
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
solliciteren.
Wil je meer informatie over het vacaturecafé of het project Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Matching for Success? Neem contact op met Perry van der tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Wal of Mieke Volk-Pepers. Perry.van.der.wal@vivaan.nl,
DDB trakteert op ‘Meierijse Janny’
tel. (06) 143 424 24 of Mieke.pepers@vivaan.nl (06) -143
424 35.
Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen van
donderdagavond in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
werden opnieuw belangrijke stappen gezet richting het
samengaan van de drie tot de nieuwe gemeente Meierijstad.
De Veghelse dorpenpartij DDB is blij met de voortgang en
Interpunctie
trakteerde de gemeenteraadsleden daarom die avond op de
Wat zijn de spelregels? (0ver stiefgezinnen)
spiksplinternieuwe ‘Meierijse Janny’.
Kinderen in een samengesteld gezin moeten zich aanpassen De bodem is van koek. Deze is gedeeltelijk is gedompeld in
aan de nieuwe stiefouder. Dat gaat niet vanzelf. Zij weten
witte chocolade en gevuld met banketbakkersroom;
niet hoe zij zich moeten verhouden t.o.v. deze nieuwe
daarbovenop komt een flinke toef aardbeibavarois met een
persoon in hun leven. Als zij rustig de kans hebben gehad
pecannootje . En voilá: de ‘Meierijse Janny’! De lekkernij
om elkaar te leren kennen, maakt dat al veel goed.
bestaat uit drie verschillende smaken - drie verschillende
Maar het is toch een verschil of je bij elkaar op bezoek gaat structuren – die zijn samengebracht tot één smakelijk
(of samen naar een voorstelling), óf dat je dagelijks
geheel.
geconfronteerd wordt met elkaars eigenaardigheden. Dat
DDB wil hiermee de geboorte van Meierijstad vieren.
geldt voor de stiefouder evenzeer, maar kinderen voelen
Raadslid Maurice van den Ende stelde samen met lokale
zich vaak ook nog overgeleverd aan de volwassenen. Hoe
bakker Van de Rakt uit Keldonk de ‘Meierijse Janny’
eerder deze stiefouder zich laat gelden als gezaghebbend,
samen. De koek hapt gemakkelijk weg en is verrassend
hoe eerder zij zich gaan verzetten. Maar onprettig gedrag
lekker. Niet voor niets is gekozen voor de naam Janny.
van je stiefkinderen is vaak veel hinderlijker dan datzelfde Janny is immers de Brabantse naam voor ‘lekker ding’.
gedrag van natuurlijke kinderen. Je eigen kinderen doen
DDB trakteerde donderdagavond de drie gemeenteraden op
hetzelfde, maar je merkt het misschien niet eens, terwijl dat de ‘Meierijse Janny’. Vanaf 27 maart is de lekkernij
stiefkind…….
verkrijgbaar bij bakker Van de Rakt in Keldonk.

Vacaturecafé in De Kluis
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Fusie Flits voor inwoners van SintOedenrode, Schijndel en Veghel
LEZING IVN
KLIMAATVERANDERING
woensdag 8 april 20.00 – 22.00 uur
“Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7°C tegen
een gemiddelde van 10,1 °C was 2014 het warmste jaar
sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1706”
aldus het KNMI in het jaaroverzicht 2014.
Alweer een record, er is iets bijzonders aan de hand met ons
klimaat. En dat is wereldwijd het geval. Natuurvereniging
IVN Veghel heeft fysisch geograaf, drs. Hans de Jong
uitgenodigd voor een lezing over Klimaatverandering op
woensdag 8 april in de Bundersschool, Buitendonk 3.
Aanvang 20.00 en er zijn geen kosten aan verbonden.
Sinds 1997 is er in Nederland slechts één jaar geweest met
een gemiddelde temperatuur onder normaal. In 2013 werd
de zachtste winter gemeten sinds het begin van de
waarnemingen in De Bilt in 1706.
Maar, klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Miljoenen
jaren geleden had Europa een tropisch klimaat. En
gedurende de afgelopen 400000 jaar heeft Nederland
tenminste twee maal onder een dikke ijsmassa gelegen.
De veranderingen in het klimaat veroorzaken diverse
problemen. Zo stijgt door de versnelde afsmelting van het
ijs op aarde, de zeespiegel. Dit wordt door
satellietwaarnemingen bevestigt. Die zeespiegelstijging
gaat grote problemen veroorzaken, vooral voor landen die
aan zee liggen. Het is nog onduidelijk welke maatregelen
moeten worden genomen: aanpassing of aanpak van de
oorzaken…
Drs. Hans de Jong doceerde tot 2007 aardrijkskunde aan de
lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Hij publiceerde een aantal boeken en atlassen
voor het voortgezet onderwijs. Hij verzorgt nu nog
bijscholingscursussen, lezingen en excursies over vooral
geologische onderwerpen.
Informatie bij Lidou van Beurden tel. 0413- 365712 en
www.ivn-veghel.nl.

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, 27 maart 2015
Voor inwoners, ondernemers, instellingen en anderen
die geïnteresseerd zijn in de fusie tussen SintOedenrode, Schijndel en Veghel wordt vanaf vandaag
de Fusie Flits uitgebracht. De Fusie Flits komt elke twee
weken uit en is gevuld met afwisselend nieuws,
interviews, blogs en andere wetenswaardigheden over
de totstandkoming van de nieuwe gemeente Meierijstad.
De Fusie Flits is een digitaal document. Belangstellenden
kunnen zich abonneren op de Fusie Flits (A5 formaat) of
een uitgebreidere versie inzien via www.meierijstad.nl De
Fusie Flits is een uitgave van de gemeenten SintOedenrode, Schijndel en Veghel. De intentie is dat deze
drie gemeenten per 1 januari 2017 opgaan in de nieuwe
gemeente Meierijstad. De gemeenteraden van SintOedenrode, Schijndel en Veghel hebben gisteravond
(donderdag 26 maart) al definitief ‘ja’ gezegd tegen het
herindelingsadvies. Het is nu aan de provincie en het rijk
om definitief akkoord te geven.
Met de Fusie Flits worden inwoners, ondernemers,
instellingen en andere belangstellenden zo goed mogelijk
op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond de
gemeentelijke herindeling. Dit onder de noemer ‘Nieuws
uit Meierijstad…’ en ‘Meierijstad uitgediept…’. Daarnaast
dient de Fusie Flits om nader kennis te maken met elkaar.
Dat gebeurt in de interviews en blogs met de titel: ‘In
gesprek met…’ en ‘Mijn Meierijstad…’ Zo vertelt
voorzitter Ad Bekkers van de dorpsraad Eerde in de eerste
Fusie Flits (zie bijlage) over de impact van de fusie tussen
Eerde en Veghel op de dorpsgemeenschap.
Wilt u de Fusie Flits vanaf nu elke twee weken ontvangen?
Ga dan naar www.meierijstad.nl en meld u aan!
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open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage is welkom
De combinatie van een vergulde pingpongtafel, ivoren
pingpongballen en dichterlijke teksten bleek een schot in de
Het is altijd bijzonder om een klankschalenreis te mogen
roos. Een band werd geboren. De naam? PingPongPoëzie,
geven en iedere keer is weer anders; zowel voor ons als
wat anders? Een Foelsband, als we er een genre aan op
voor de mensen die deelnemen. Afgelopen zaterdag hebben moeten hangen. Van reggae naar carnavalsmuziek naar
we voor het eerst een dergelijke reis gegeven in onze
Nederlandstalige chansons, de PingPongPoezie is
nieuwe woonkamer.
dergelijke geluiden absoluut niet vreemd! Ze traden op
Een klankschalenreis is een samensmelting van
tijdens festival Mundial in Tilburg en kregen lovende
verschillende klanken die je liggend of zittend ondergaat.
kritieken. PingPongPoezie is: Joeri Happel, Thomas
Met kristallen klankschalen, een ocean drum en Tibetaanse Koevoets, Joep Schmitz, Thijs Beirnaert, Koen Reijen,
schalen worden klanken gemaakt die je lichaam en geest
Tobias Smit, Gijs van der Heijden
aanspreken om tot rust te komen. Je ervaart een
https://www.youtube.com/watch?v=8tpXNXQa87g
ontspanning die de aandacht naar binnen richt. De
buitenwereld is wat verder weg en de toegang tot het
geheugen verbetert. De klankschalenreis is afgestemd op de
Bibliotheekpunt Zijtaart
deelnemers en hierdoor iedere keer een nieuwe belevenis.
Kristallen klankschalen zijn gemaakt van bijna puur kwarts
openingstijden
Dorpshuis 'Het Klooster
en via een bepaald procedé vervaardigd. Ze worden heel
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
zuiver afgestemd door musici met behulp van de modernste
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
apparaten. Ze brengen krachtige pure klanken voort,
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
vergezeld van harmonische boventoonreeksen en zijn
bekend vanwege hun genezende eigenschappen. De cellen,
het bloed, de botten zijn opgebouwd uit kristalvormen
en onze wervelkolom is als een xylofoon. Zo kunnen de
klanken helpen balans te herstellen en eventuele
blokkades op te heffen op alle niveaus (fysiek,
emotioneel, psychisch en etherisch).
Ervaringen na een 'klankbad' verschillen individueel,
maar veel mensen ervaren diepe rust, helderheid en
fysiek welbevinden.
Klinkt dit je nu als muziek in de oren… de volgende
klankschalenreis geven we op zaterdag 30 mei . Het is
nu nog een beetje ver weg, maar zet deze datum alvast
in je agenda. Kijk op de website van Patricia voor meer
e
informatie (www.sensahealing.nl) of geef je alvast op
via info@sensahealing.nl of telefonisch (06) 442 151
58.

Klankschalenreis groot succes /
vervolg op 30 mei

2 Paasdag OPEN

Wellicht tot de volgende keer.
Met warme groet, Michel en Patricia

De Fietsenwinkel Zijtaart
Dobbel dit jaar ook weer voor extra
korting!!!

PingPongPoëzie in De Afzakkerij
VEGHEL- In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel presenteert De Compagnie op
zondagmiddag 5 april een bijzonder optreden van de
Tilburgse formatie PingPongPoëzie. Hun stijl en geluid
valt het best te omschrijven als een mix van theater,
muziek, kleinkunst en een vleugje mosterd. Met muziek
en performances die je moet ondergaan en beleven. Dat
past als een handschoen in een de omgeving van CHV
Noordkade. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is

Kom gezellig een kijkje nemen, de koffie
en thee staan klaar.\
Nu nieuw in de winkel:
Feestartikelen, denk aan slingers
ballonnen, buttons voor bv. Communie,
slagen verjaardagen enz. enz. voor mooie
prijsjes te verkrijgen,.
Kom gerust kijken
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Inschrijving per koppel of individueel.
Inschrijfgeld € 2,50 per deelnemer ofwel €5,00 per koppel

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
Werkgroep van

