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, thee of frisdrank. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de middag te
koppelen aan een goed doel, namelijk de “Stichting Mark’s Memories”. Het doel is om
koffie / thee of frisdrank met een lekkere taartpunt te verkopen voor een bedrag van € 2,50.
De volledige opbrengst komt ten goede aan het goede doel: het financieel ondersteunen van
wetenschappelijk en medisch onderzoek ter bevordering van betere opsporing, behandeling
en genezing van hartziekten.
Als extra activiteit zal tijdens deze middag ook de officiële benaming van het
binnenplein van ons Dorpshuis onthuld worden. Burgemeester Adema komt speciaal
voor deze gelegenheid naar het Dorpshuis om deze onthulling te verrichten.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 april 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Johan en Jaan Schepers-van Nunen (nms.Kath.Bond van Ouderen);
Overl.ouders Henst –Vogels en overl.fam.leden: Harrie van de Meerakker (vanwege
verjaardag .
Dopen:
14.00 u. Sanne: dochter van Mathieu en Linda Hooijmans- de Koning
14.45 u. Annemijn: dochter van Gert-Jan Schepers en Serena van Wijchen

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
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
0900-8803
Vivaan, Ouderenwerk
36.73.09
Aanzet maatschappelijk werk 36.69.86
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Jong Nederland bestaat 70 jaar!

Deze week is het precies 70 jaar geleden dat Jong
Nederland Zijtaart werd opgericht. Op de website
oudzijtaart.nl staat daar het volgende
over te lezen:
“Cor de Visser was in 1943 al
begonnen met wekelijkse
bijeenkomsten voor jongens in
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
clubverband. In april 1945, na de
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
oorlog, was het verenigingsleven niet
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
langer verboden en werden de diverse
Voor meer informatie: 0413-300950.
verenigingen weer actief of
heropgericht. In april 1945 vroegen
vier misdienaars t.w. Harry van Boxmeer, Theo van
Zijtaart, bedankt!
Boxmeer, Piet Bosch en Frans van de Biggelaar, aan rector
Boelaars bij het zondagmiddag lof van half 3 om een
Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes en jeugdbeweging op te richten, de Jonge Wacht, of zoiets.
namens Kika willen wij de inwoners van Zijtaart
Boelaars adviseerde hem: "Jullie moeten Jan van de Ven
hartelijk bedanken! U heeft massaal eieren met spek
maar eens vragen. Die zal om 3 uur wel in de kerk naar het
gekocht en daarmee is de actie zeer geslaagd verlopen! lof gaan." Jan woonde toen op Zondveld. De misdienaars
Hopelijk heeft u genoten van de scharreleieren van
klampten Jan aan en tegenover het klooster in de slootkant
gezeten, bespraken ze de plannen. Cor de Visser, die vanaf
Mari Vervoort en het spek van de Biovariant.
Sponsors, vrijwilligers en inwoners: zonder jullie zou 1943 op een informele manier met de jongens
clubbijeenkomsten hield, was ook op weg naar het lof (hij
dit niet gelukt zijn, bedankt!
was dirigent van het koor) en kwam er bij zitten. Jan wilde
er wel aan beginnen,"als Cor ook mee helpt." Cor was
Ruitersport Zijtaart
akkoord. Zo ontstond de jeugdvereniging in Zijtaart. Het
gezang was al afgelopen en het rozenhoedje al grotendeels
voorbij toen Jan en Cor de kerk binnenkwamen.”
We willen als club natuurlijk stilstaan bij deze mijlpaal,
maar wachten met een uitgebreide viering op ons 75-jarig
jubileum in 2020. Natuurlijk gaan we onze leden trakteren
op een uitje en we doen dat op zondag 11 oktober a.s..
Jong Nederland Zijtaart

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.

Studenten (en vrijwilligers) gezocht!!
Op zondag 29 maart was de inschrijfochtend voor de JAZdagen 2015.
Dit heeft ons tot nu toe 95 deelnemers opgeleverd die graag
naar de “UVSMN”, de Universiteit Voor Slimme Mensen
in Nederland willen komen. Natuurlijk zijn we daar al heel
blij mee, maar dat mogen natuurlijk nog veel meer kinderen
worden!!
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, of het
vergeten zijn, sturen wij deze herinnering.
Wil je mee doen met de JAZ-dagen, geef je dan uiterlijk 12
april op bij Petra van Gorkum (Keslaerstraat 59). De
benodigde formulieren kun je vinden op www.Zijtaart.nl.
Naast de aanmeldingen voor de kinderen hebben wij
natuurlijk ook vrijwilligers nodig. Tot nu toe heeft slechts
een handje vol vrijwilligers zich gemeld. Dus ben jij die
groepsleider, spelbegeleider, creatief persoon, fotograaf,
frietgezin, nachtwaker of sjouwer die we zoeken?!? Geef je
dan nu op voor de JAZ-dagen 2015! Hopelijk zien we nog
vele inschrijfformulieren en vrijwilligerslijsten tegemoet.
Alvast bedankt.
Het JAZ-team
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Gezocht: taartbakkers voor
Mark’s Memories

U kunt volgende week dinsdag 14 en
woensdagavond 15 april deze collectanten
aan uw deur verwachten:
Collectanten
Bert vd Tillaart
Ton Rietbergen
Agnes v Nunen
Cor vd Wetering
Thea Brugmans

Annie v d Berkmortel
Christien vd Heijden
Beppie Nikkelen
Annelies Weterings
Jo v Lankveld

Rieky vd Laar
Sjaan vd Linden
Joop de Bie
Jan Dortmans
Friedy Verwegen
Rien v Zoggel
Ria Vissers
Petra vd Hurk
Nellie v Tiel
Harrie v Nunen
Bets Dortmans
Lea vd Elzen
Greet Bosch

Linda Adriaans
Nolda v Zutphen
Monica Polak
Monique Zoete
Ans Schuurmans
Anita v Uden
Jacqueline v Asseldonk
Mieke vd Klok
Maria vd Aa
Jan v Boxmeer
Leny Henst
Marianne Kandelaars
Rita Raaijmakers

Elders in deze editie van het Zijtaarts Belang heeft u al gelezen
over het Magnoliaconcert op zondag 26 april aanstaande. Hierbij
plaatsen wij een oproep aan de Zijtaartse bevolking om een taart
voor Stichting Mark’s Memories te bakken. Er is plek voor
maximaal 25 taarten en om dit in goede banen te leiden zijn in
Hetty’s Dorpswinkel inschrijfformulieren beschikbaar. Dus meldt
u aan met het inschrijfformulier en bak een lekkere taart voor
Stichting Mark’s Memories!!

Route
: De Hemel / Doornhoek / Lage Biezen
: Pastoor Clercxstraat 1 t/m 28
: Pastoor Clercxstraat 31 t/m 68
: Pastoor Clercxstr. 85 t/m 109 / Zondveldstr.1 t/m 7a
: Korenmolenweg / Hoge Biezen / Erpsesteeg
Heisteeg / Spierbos / Zondveldstraat 9 t/m 17
:Jekschotstraat /Hool / Het Gerecht / Jekschot
: Krijtenburg
: Biezendijk / Weivenseweg / Zijtaartseweg
: Laarsweg / Het Helligt / Logtenburg
: Corsica / Reibroekstraat
: Grootveld
: De Bresser / Boskamp
: Keslaerstraat
: Meester vd Venstraat / Pater Vervoortstraat
: Pater Thijssenstraat / Pastoor vd Bultstraat
: Leinserondweg / Hoolstraat
: Ceciliastraat / Pater de Koningstraat / Edith Steinplein
: De Voortstraat / Pastoor Kampstraat

Wederom heel veel dank aan Johnny van der Sanden
van dedigitaledrukker.nl , die al het drukwerk
GRATIS heeft verzorgd .

Werkgroep Goede Doelen Week 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
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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
-kruising Zondveldstraat – Hoolstraat
-situatie bouwkavels Edith-Stein-locatie
-stand van zaken duo-fiets
-aanmelding voor de landelijk Piramide-prijs

8 april 2015 – 15 april 2015
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Mini-maxi toernooi TV Zijtaart
Zondag 12 april is er een minimaxitoernooi voor de jeugd- en
volwassen leden van TV-Zijtaart en
voor alle kinderen en volwassenen
uit Zijtaart die graag een keer een toernooi willen
tennissen. Dit toernooi begint om 10.30 uur tot ongeveer
13.00 uur.
Onze jeugdleden (t/m 16 jaar) zoeken een volwassene
(17+), die hoeft geen lid te zijn van onze vereniging (mag
wel), en zij vormen samen een koppel voor dit toernooi.
Onze volwassen leden zoeken een kind ( t/m 16 jaar), die
geen lid hoeft te zijn van onze vereniging (mag wel), en zij
vormen samen een koppel voor dit toernooi.
Jeugd die geen lid is en volwassenen die geen lid zijn
kunnen ook een koppel vormen.

4 Verslag van actuele ontwikkelingen ombuiging N279
5 Informatie inrichting fase 1 bedrijventerrein
“De Kempkens”
6 Voorstel inrichting “Edith-Stein”-dorpspleintje
7 Rondvraag en afsluiting

Voor leden van TV Zijtaart zijn er geen kosten verbonden
aan dit toernooi, voor de volwassenen die geen lid zijn van
onze vereniging vragen wij € 2,50 inschrijfgeld (hiervoor
krijgt je een consumptie en een versnapering.)

Graag zien wij weer een ruime belangstelling voor
bovenstaande onderwerpen.

Aanmelden t/m 10 april 2015 graag via de mail
jeugd@tvzijtaart.nl of bellen met Patricia, tel (0413) 20 94
24 of sms/app tel (06) 462 866 89 met jouw naam en
leeftijd + naam van jouw maat(je).

Tot ziens op 8 april a.s.
Dorpsraad Zijtaart

Hopelijk hebben we dan mooi weer en hebben we een
gezellig mini-maxi toernooi.
Graag tot 12 april op de tennisbanen van TV Zijtaart.
Jeugdcommissie TV Zijtaart

Miniorendag in Zijtaart
Jong Nederland Zijtaart is dit jaar de
organisator van de miniorendag van het
district Noordoost Brabant. Wij
verwachten op zondag 12 april a.s. ruim
50 enthousiaste kinderen in de leeftijd van
4 tot 7 jaar. In onze
blokhut en op ons terrein
aan de Corsica zullen zij
een dag lang worden
vermaakt met een
spellencircuit. Het thema
dit jaar is Superhelden. U
bent van harte welkom
om even een kijkje te
komen nemen!
Jong Nederland Zijtaart
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Gasexplosie nabij Geert van Boxmeer
Op maandag 30 maart jongstleden is er een gasexplosie
geweest in de buurt van Hoveniersbedrijf Geert van
Boxmeer. In en om de werkplaats hebben zich door de
explosie op 1 avond diverse ongelukken voorgedaan.
Door de explosie is er iemand heel ongelukkig tegen een
stapel pallets aangevallen, waarbij zijn ribben waren
gekneusd en zijn arm uit de kom raakte. Ook was er iemand
van de ladder gevallen, met een beenbreuk tot gevolg. Een
medewerker binnen in de loods was zo geschrokken van de
explosie, dat hij achterover op zijn hoofd viel, met een
hoofdletsel en bewusteloosheid als gevolg. Daarnaast was
er iemand onder de bak van een graafmachine gekomen met
de nodige inwendige bloedingen. Het gevolg hiervan was
een shock, waardoor de ambulance met grote spoed werd
opgeroepen. Een van de andere collega’s werd de paniek
allemaal teveel en raakte even haar bewustzijn kwijt.
Tenslotte was een medewerker gevallen en hij was geheel
buiten bewustzijn geraakt, waarbij zelfs de hartslag stopte.
Reanimatie werd daarop direct gestart en het belang van
een AED werd meteen duidelijk. Natuurlijk was de AED
bij Kleijngeld snel gehaald.
Gelukkig hebben deze ongevallen zich niet echt
voorgedaan, maar was het de jaarlijkse oefening
van onze EHBO vereniging. Alle ongevallen
waren perfect in scène gezet door de lotusgroep
onder leiding van Martin van de Tillaart. De
ongevallen en spelers waren gewoonweg niet
van echt te onderscheiden
De oefening was, evenals alle andere
oefenavonden van de EHBO, bedacht en in
elkaar gezet door onze kaderinstructeurs Léonie
Ketelaars en Pieter v.d. Berg, waarvoor wij hen
via deze weg ook hartelijk willen bedanken. En
tot slot willen wij Hoveniersbedrijf Geert van
Boxmeer (Geert en Anja) bedanken voor het
verlenen van hun medewerking en het
beschikbaar stellen van de locatie bij deze
oefening. Mede door hun medewerking kunnen
wij onze leden van de EHBO-vereniging goede
praktijkoefeningen aanbieden. We hebben
gemerkt dat het herhalen van deze oefeningen
bijdraagt aan de goede kennis van onze mensen.
De lotusslachtoffers, die bijna dagelijkse met
andere EHBO’ers omgaan, waren dan ook erg te
spreken over het niveau van onze EHBO’ers!
Mocht u interesse hebben in onze vereniging of
nadere informatie willen over de EHBO of de
AED, dan kunt u altijd contact opnemen met één
van de bestuursleden. Wij hebben het voornemen
om in het najaar te starten met een nieuwe
opleiding voor EHBO. Indien u hierin
geïnteresseerd bent of hierover vragen heeft,
kunt zich melden bij Peter Jonkers, tel (0413) 34
38 78 of Gerard Hooijmans, tel (06) 230 308 80.
De kosten voor de cursus worden veelal vergoed
door uw zorgverzekering. Bij voldoende animo
zal de cursus vanaf september gaan starten.

Te koop of Te huur
Halfvrijstaande woning
Pastoor Kampstraat 15 Zijtaart
ruime parkeerplaats aanwezig
komt in mei leeg
bij interesse neem contact
op met:
Toon Verbruggen
tel 0651 290614
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KBO

KBO 3 april 2105
Lijn A

AGENDA
Maandag 13 april 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 14 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 16 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 april 13.30 uur: Bridgen

1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Piet Thijssens & Riek Rijkers
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
(5) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(5) Bert Kanters & Diny Kanters
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
10 Theo van Dijk & Toos van Dijk
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
13 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
14 Jan Langenhuijsen & Jo v. Boxtel
Lijn B
1 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
2 Toon v. Creij & Wim v. Os
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
4 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
5 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
6 Jeanne Peters & Geert Putmans
(7) Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
(7) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
9 Cor Mollen & Marietje Mollen
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
12 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
14 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

KAARTEN
De uitslagen van donderdag 3 april 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
85 pnt.
2. Riek v.Sleuwen
75 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
104 pnt.
2. Harry Rooyakkers
98 pnt.
3. Tiny v. Zutphen
59 pnt.
Poedelprijs:
Pieta v.d.Hurk
-26 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Ven
BRIDGEN

Zijtaartse Bridge club 31 maart 2015
Lijn a
1
2
3
4
5
(6)
(6)
8
9
10
11
12
13
14
15

Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Anneke Jans & Maria Pepers
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Ad Koevoets & Jacqueline Brus
Bert Kanters & Diny Kanters

61,81
60,28
56,39
54,79
53,13
51,74
51,74
50,69
49,31
47,36
46,53
45,14
44,72
38,54
37,85

Lijn B
1
2
3
(4)
(4)
6
7
8
9
10
11
12
13

Henk v.d. Linden & Mien Vissers
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Joke Petit & Maria Rijken
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Lilian Harbers & Rob Harbers
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel

Hein de Wit & Jo de Wit

64,17
57,08
55,42
53,75
53,75
53,33
48,75
46,25
45,83
45,42
42,92
42,08
41,25

60,42
57,64
56,60
55,21
51,74
51,74
51,04
50,00
48,26
47,92
46,18
45,49
44,44
33,33
63,19
62,15
55,90
53,13
51,39
49,31
48,26
48,26
47,92
47,22
44,44
43,75
43,06
42,01
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VOW Veteranen en Veterinnen 11 april 2015 vrij

BILJARTEN
KBO Onderling 2 april 2015
Rien v.Tiel
28 46
Willy vd Berkmortel 25 32
Jan v.Uden
17 19
Wim Kremers
24 27
Johan v.Zutphen
18 21
Rien v.Tiel
28 28
Rien Kemps
34 35
Gerard Oppers
12 13
Jan v.d.Oever
18 18
Tonnie v.Uden
31 30
Cor v.Zutphen
61 54
Piet v.d.Hurk
38 33

8 april 2015 – 15 april 2015

- Willy Henst
30 40
- Jan de Wit
30 24
- Chris v.Helvoirt 19 16
- Chris v.Helvoirt 19 11
- Martien v.Zutphen 14 6
- Jan de Wit
30 29
- Frans v.Leuken 42 39
- Piet v.d.Hurk
38 28
- Wim v.d.Sanden 49 37
- Wim v.d.Sanden 49 41
- Tonnie v.Uden
31 25
- Rien Kemps
34 24

VOW Senioren 12 april 2015
14:30u
VOW 1
Juliana Mill 1
12:00u
Avanti'31 3
VOW 2
11:00u
VOW 3
Nijnsel/TVE Reclame 4
11:30u
VOW 4
Mariahout 6
10:30u
Volkel VR1
VOW VR1
12:00u
ELI VR1
VOW VR2
VOW Senioren 14 april 2015
18:45 Nijnsel/TVE Reclame 5 VOW 4
19:30 Avesteyn VR1 VOW VR1

SPORTUITSLAGEN
02-04-2015
04-04-2015
04-04-2015
04-04-2015
06-04-2015

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

Ollandia VR1
VOW VR2
VOW veteranen Volkel
Herpinia 1
VOW H1
Boekel Sport 6
VOW 3
VOW H3 - Blauw Geel'38/JUMBO 12

2-0
1-2
1-3
0-4
5-2

Heren: zondag 12 april, Sint Walrick, pauze in Overasselt,
06-04-2015 VOW VR2 - Nijnsel/TVE Reclame VR2 0 – 0
80 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 12 april, Sint Walrick, pauze in Overasselt,
Ruitersport Zijtaart - Mooie prijzen
80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 15 april, Veldhoven 'Hovenring', pauze voor Glenn van de Ven en Loes van
in Eindhoven, 75 km, vertrek 9.00 uur.

Asseldonk

VOW Jeugd woensdag 8 april 2015
E2
uit
Rhode E2G
MB1 uit
Hapse Boys MB1
VOW Jeugd zaterdag 11 april 2015
A1
thuis Boskant A1
A2
uit
Someren A4
C1
uit
Rhode C2
D1
uit
Gemert D4
D2
thuis Erp D4
E1
uit
Schijndel/DE WIT E3
E2
thuis Schijndel/DE WIT E5
F1
uit
Blauw Geel'38/JUMBO F4
F2
thuis DVG F4
F3
thuis RKVV Keldonk F2
F4
uit
Mariahout F5
MB1 thuis OSS'20 MB1
MB2 thuis FC de Rakt MB1
MD1 uit
SCMH MD1
MD2 uit
HVCH MD1
ME1 uit
Blauw Geel'38/JUMBO ME2
VOW Jeugd zaterdag 14 april 2015
MD2 thuis Constantia MD1

18:30u
19:30u
14:30u
15:00u
12:45u
11:45u
11:30u
9:00u
9:30u
10:15u
10:30u
10:30u
11:00u
14:30u
13:00u
11:30u
10:00u
9:15u
19:00u

In het weekend vóór Pasen reed Loes van Asseldonk een
mooie 2de prijs in de klasse L2 met haar paard Fitzroy.
Glenn van de Ven deed goede zaken in het Paasweekend.
Dankzij twee foutloze rondes tijdens de outdoor
springwedstrijd in Schaijk wist hij een 7de prijs in de wacht
te slepen. Een mooie start van het buitenseizoen.
Uden paarden dressuur
Klasse L2
Pl.
Pnt.
Loes van Asseldonk
Fitzroy
2de
198
Schaijk paarden springen
Klasse Z
Glenn van de Ven
Ziezo 7de van de 50 deelnemers

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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Bond van Alleengaanden Kring Uden:
Boerenbondsmuseum
Beste leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor een fijn dagje uit op 15
april 2015 naar het Boerenbondsmuseum in Gemert,
Pandelaar 106, tel.(0492) 36 64 44
Deze dag gaat er als volgt uitzien:
10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en gebak
11.00 uur: Gaat de eerste rondrit met de tram “ De Goede
Moordenaar” door Gemert en omgeving. Er kunnen 25
personen mee. De overige leden kunnen het museum
bezoeken of film/dia’s kijken.
12.00 uur: Een heerlijke Brabantse koffietafel met warme
worst, zult en kaantjes. Na deze koffietafel is er de tweede
rondrit met de tram voor degenen die nog niet met de tram
zijn mee geweest De andere leden kunnen dan het museum
bekijken of naar de film/dia voorstelling.
16.00 uur: Afsluiting met een consumptie.
De kosten voor deze mooie dag zijn € 25,00, te voldoen bij
binnenkomst.
Wilt u een dagje weg, meld je dan aan voor 13 april 2015
bij je contactpersoon of bij het bestuur, dan kunnen wij het
aantal deelnemers voor de Brabantse koffietafel tijdig
doorgeven.
Wij wensen jullie een fijne en leerzame dag.
Diny van de Burgt, De Sparren 4, 5427 SH Boekel, tel.
(0492) 32 21 43 voorzitster
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427CE Boekel,
tel.(0492) 32 17 33 email, toon@vberlo.nl
secr./penningm.of email, toon@vberlo.nl
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, 5469NE Boerdonk,
tel.(0492) 46 56 53 lid
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkDinther, tel.(0413) 29 16 89 lid
Henk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, 5466 RG
Zijtaart, tel.(0413) 36 52 42 lid

Gratis proeflessen en nieuwe muziekcursus voor
kinderen!
Het is even voor half zeven als de laatste ouders, broertjes,
zusjes, opa's en oma's een plekje zoeken in de volle
gymzaal van het Dorpshuis. Het opleidingsorkest van
fanfare Sint Cecilia zit opgesteld, de slagwerkinstrumenten
staan klaar en de kinderen van de groepen 3 tot en met 8
trappelen van ongeduld.
Een muzikaal feest uur barst los nadat het opleidingsorkest
het eerste nummer heeft ingezet. De kinderen van groep 3,
4 en 5 hebben de afgelopen weken tijdens schooltijd kennis
gemaakt met muziek. Op deze avond laten ze horen wat ze
allemaal geleerd hebben en dat is niet niks. Zowel op de
blaas- als de slagwerkinstrumenten laten ze horen heel wat
in hun mars te hebben. Ook samen met het opleidingsorkest
en de jeugdslagwerkgroep wordt enthousiast muziek
gemaakt.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben ’s middags twee
muzikale workshops gevolgd. Tijdens deze workshops
hebben ze twee nummers ingestudeerd. Ook deze nummers
worden vol overgave gespeeld. Een uur lang wordt het
publiek met een vrolijk programma vermaakt. Ook nu blijkt
weer hoe veelzijdig muziek is en hoeveel plezier het geeft
om samen muziek te maken. Na afloop kunnen alle
instrumenten uitgeprobeerd worden en geven de eerste
kinderen zich op voor drie gratis proeflessen en de nieuwe
cursus ‘Muziek is Cool’.
Voor de kinderen vanaf groep 3 biedt fanfare St. Cecilia
vanaf volgend schooljaar de nieuwe cursus ‘Muziek is
Cool’ aan. Tijdens twaalf lessen wordt op een leuke en
speelse manier kennis gemaakt met muziek. De kinderen
gaan o.a. zingen, instrumenten leren kennen, op een
klokkenspel leren spelen, bewegen op muziek en zelfs al
een beetje noten leren lezen. De cursus wordt op
donderdagmiddag direct na schooltijd gegeven. De kosten
bedragen slechts € 40,00 voor 12 lessen. In deze uitgave
van het Zijtaarts Belang vindt u meer informatie over de
cursus en een aanmeldformulier.
Kinderen die een muziekinstrument willen leren bespelen,
kunnen zich aanmelden voor drie gratis proeflessen. Heb je
je nog niet opgegeven? Wacht niet langer, vul onderstaand
formulier in en stop dit vóór 13 april in de brievenbus van
Pastoor Clercxstraat 79. Voordat de proeflessen beginnen
wordt er contact met je opgenomen.
JA, ik wil graag drie gratis proeflessen volgen!

Voor- en achternaam:______________________________
Adres, plaats:_____________________________________
Geboortedatum:________________________________
E-mailadres:____________________________________
Geslacht:________ Telefoonnummer:_________________
Kruis hieronder het instrument aan waarop je de vier gratis
proeflessen wilt volgen:
0 Bugel
0 Bariton
0 Saxofoon
0 Trompet
0 Trombone
0 Slagwerk
0 Hoorn
Handtekening ouders:
________________________________________________
Lever het ingevulde formulier vóór 13 april in bij Pastoor
Clercxstraat 79.
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Interpunctie
Winnen en verliezen (over assertief
communiceren)
Er zijn veel conflicten in de wereld. Dagelijks zien we op
TV een hoop ellende voorbij komen. Een oude tante van
mij waar ik onlangs op bezoek was, zei: “wat is er toch veel
narigheid in de wereld die niet nodig is! Een ongeluk, tja,
daar doet niemand wat aan, maar oorlogen en geweld is
echt niet nodig”. Of je nu van spanning houdt of juist
spanning wilt vermijden: conflicten, ook gewoon alledaagse
conflicten, zijn niet leuk. Mensen zijn meestal bang voor
conflicten. Maar juist omdat men zo bang is voor conflicten
krijgt men ze vaak.
Hoe dat komt:
- men vermijdt het probleem aan te kaarten en wacht
te lang;
- door de spanning kan men minder helder denken;
- men denkt in winnen/verliezen (of wie er goed is en
wie fout);
- men reageert overgevoelig op kritiek en denkt dat
een klein puntje van kritiek betekent dat het
allemaal zijn schuld is (zwart/wit-denken);
- men zit er midden in (je bent gevangen in het
conflict).
Je afvragen wiens schuld het is, is totaal niet productief.
Zelfs als de ander de grootste fout heeft gemaakt, dan koop
je nog steeds weinig voor jouw onschuld. Het is veel
belangrijker om te voorkomen dat het vaker fout gaat en zo
mogelijk te herstellen wat fout is gegaan. Maar als je naar
elkaar gaat wijzen (jij bent de schuldige) dan wordt de kans
alleen maar kleiner dat die ander de verantwoordelijkheid
neemt. Net als kleine kinderen (wie heeft het koekje
gepakt) gaat men naar elkaar wijzen. Ook al weet je goed
dat jij het koekje hebt gepakt, je bent bang op je donder te
krijgen van mama. Angst brengt weinig goeds, want dat
maakt het nog moeilijker om eerlijk te erkennen dat je fout
was. Maar je kunt alleen de fout herstellen en ervan leren
als je goed nagaat hoe het precies is gegaan. Dus zullen
jullie beiden wel naar je eigen aandeel moeten kijken. Wat
handig is, is dat je van jezelf weet hoe jouw meest

voorkomende manier van reageren is. Niet om je in een
hokje te stoppen, maar om te kijken waar je valkuil zit. Dan
kun je nl. veel eenvoudiger een manier van reageren zoeken
die bij je past zodat je jezelf geen geweld hoeft aan te doen.
Daarvoor ben ik een cursus aan het ontwikkelen, om jezelf
te helpen een alledaags conflict op te lossen. Je wordt
minder angstig en reageert beter als er wat
gebeurt. Heerlijk toch!
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Gewijzigde openingstijden rondom organisatiedag
Veghel, 31 maart 2015
Op vrijdag 17 april vindt de eerste gezamenlijke
organisatiedag van de gemeente Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode plaats. Deze dag zijn het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is, uitsluitend voor het aangeven
van een geboorte of overlijden, geopend van
08.30-09.30 uur.
Voor storingen en grafaanvragen kunt u bellen
met het storingsnummer: 0413 35 03 63.

John Frick Band, blues in De
Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel is op zondagmiddag 12
april een optreden van de bluesformatie John
Frick Band uit Den Haag. De band speelt eigen
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nummers en geeft een eigen invulling aan de rijke blues
traditie. Hun muzikale roots liggen bij blueslegendes zoals
Elmore James, Muddy Waters, Bo Diddley en Freddy King.
Je hoort in hun muziek ook de Amerikaanse en Britse
gitaarmeesters doorklinken, zoals Peter Green, Rory
Gallagher en Jimmie Vaughan. Organisatie door
Kunstgroep de Compagnie. Aanvang optreden 15.00 uur,
de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom
https://youtu.be/ZfMcdOgDMZE

