En hoe verder met de ombuiging bij Zijtaart ?
Binnen het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van het provinciebestuur staat op
bladzijde 41 de volgende letterlijke tekst:

“We verbeteren de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant met een focus op de
A58/A67 en N279. We realiseren, met behoud van de bestaande aansluiting bij
Eerde en passend in de aanpak van de gehele N279, een nieuwe aansluiting op de
A50 bij Veghel, een 2x1-baans randweg bij De Dubbelen/Foodpark en een half
verdiepte ligging bij Doornhoek (Veghel)”.
In het krantenartikel van vorige week woensdag in Brabants Dagblad staat de ombuiging
“in afgeslankte vorm”. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de provincie wat daarmee
bedoeld wordt, maar men kon daarop geen helder antwoord geven.
We zullen bij de provincie voortdurend navraag blijven doen om de nodige duidelijkheid te
verkrijgen. Daarover zullen we met de nieuwe gedeputeerde (waarschijnlijk mevr. v.d.
Maat, opvolgster van Ruud van Heugten) zo spoedig mogelijk contact opnemen. Op basis
van de stand van zaken bekijken we dan of we nog voor de zomervakantie een extra
openbare vergadering zullen houden over deze belangrijke ontwikkeling bij ons dorp.
Wordt vervolgd.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Vrijdag: 22 mei 14.00 u. Huwelijksviering van: Maicel Koolen en Mariska van Tiel, met
als voorganger Pastor H. van Bemmel
Zondag: 24 mei 1e Pinksterdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Marinus van der
Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Overl.oud. Kanters-de Koning, Tonny Kanters
en Pater de Koning; Harrie van Sleuwen en overl.familie van Sleuwen en van den Elzen,
hier en in Canada; jaargetijde Jan van Zutphen; Martien van Kessel en Ties van Zutphen.
Maandag: 25 mei 2e Pinksterdag 9.30 u. Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Harrie van den Berkmortel (vanw.verjaardag); overl.fam.leden van den
Berkmortel- Claes.
Mededeling: Zondag 24 mei a.s. 1e Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte
voor de Nederlandse Missionarissen gehouden. Deze collecte wordt van harte bij U
aanbevolen.
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
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
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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.
Gevraagd: Krantenbezorger Brabants Dagblad 28
september t/m 10 oktober in geheel Zijtaart. Neem spoedig
contact op met Mieke’s Verspreiding tel.: 0413-20.96.22
Verzoek: Wil iedereen zorgen dat zijn huisnummer
duidelijk zichtbaar op de brievenbussen staat i.v.m. het
bezorgen van de post en kranten. Bij voorbaat dank,
namens de bezorgers

Ballonvaart 1e trekking
Lot 18369
Hans van Bemmel ofm
12,5 jaar diaken

Verloren: Op woensdag 13 mei een armbandje met diverse
bedeltjes. Gevonden? Graag contact opnemen met
Op zondag 31 mei 2015 viert
36.80.29 of 06-50.50.18.77 bedankt Jesse van den Oever
diaken Hans van Bemmel met
een eucharistieviering dat hij 12,5
Gevonden: Een hoorapparaat, op te halen bij
jaar geleden is gewijd. Deze
Mari van Nunen, Keslearstraat 56
viering vindt plaats in de
Antonius van Paduakerk in
Kledinginzameling van
Keldonk en begint om 10.00 uur.
Mensen in Nood.
Theo van Adrichem ofm, vice
Donderdag 28 mei kunt u de hele dag kleding brengen bij
provinciaal van de orde der
onderstaande adressen voor Cordaid Mensen in Nood.
Franciscanen, zal in de viering
In oktober 2014 was 1.880 kg. aan kleding gebracht. Sam’s voorgaan. Hij wordt daarbij geassisteerd door Hans van
kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen
Bemmel en enkele andere diakens.
hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo’s worden
Na afloop is er een ontmoeting waar onder het genot van
projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood o.a. de
koffie of thee Hans van Bemmel ofm de hand kan worden
aardbeving in Nepal. Voor meer informatie over Sam’s
geschud.
kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op
www.samskledingactie.nl .
Bibliotheekpunt Zijtaart
U kunt altijd kleding brengen bij T. van Kasteren,
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
Biezendijk 26 en in de container bij J.van Boxmeer, Pater
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
Vervoortstraat 18.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
Joh. van Boxmeer

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 34

20 mei 2015 – 27 mei 2015

KBO
AGENDA:
Dinsdag 26 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 28 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 28 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 mei 13.30 uur: Bridgen
Biljarten KBO
Nederlaag toernooi Zijtaart - Veghel 13 mei 2015
Cor v.Zutphen
66 54 - Chris Vervoort
125
Wim v.d.Sanden
49 48 - Ad v.Stiphout
61
Frans v.Leuken
37 54 - L.v.d.Linden
50
Rien Kemps
35 45 - P.de Koning
44
Tonnie v.Uden
30 28 - Frits v.d.Hoek
34
Tonn Verbruggen 21 38 - H.v.d.Burgt
23
Cor Coppens
20 29 - Jan v.Kampen
23
Chris v.Helvoirt
20 23 - Henk Timmermans 32
Jan Rijkers
17 24 - Peter Kremers
29
Martien v.Zutphen 15 16 - W.Rovers
20

89
44
45
36
38
30
17
15
20
17

KBO Nederlaag toernooi Zijtaart - Erp 18 mei 2015
Cor v.Zutphen
66 90 - Bart de Haas
78
Wim v.d.Sanden
49 28 - Toon Hagelaars
67
Rien Kemps
35 46 - Jan v.d.Broek
43
Tonnie v.Uden
30 36 - Bart v.d.Biggelaar 53
Jan de Wit
30 31 - Harry v.d.Linden 40
Tonnie v.Uden
30 21 - Harry Vogels
28
Rien v.Tiel
27 32 - Wim Bekkers
27
Tonn Verbruggen 21 37 - Piet Opheij
23
Cor Coppens
20 20 - Henni Leppens
21
Jan Rijkers
18 11 - Martien Bouwe
19

82
76
57
62
50
20
16
29
14
19

Zijtaartse Bridge Club 12 mei 2015
Lijn A
1 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Hannie Habraken & Mien Verhoeven
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Gerard Bekkers & Riet Koevoets
(8) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(8) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
11 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
12 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
13 Joke Petit & Maria Rijken
14 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Lijn B
1 Jo v.d. Tillaart & Josien v.d. Berkmortel
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
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5 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
6 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
7 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
8 Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
(9) Anneke Jans & Maria Pepers
(9) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
11 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
12 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
13 Hein de Wit & Jo de Wit
Bridge KBO 15 mei 2-15
Lijn A
1
Riek Rijkers & Jan Langenhuijsen
2
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
3
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
4
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5
Theo van Dijk & Toos van Dijk
6
Bert Kanters & Diny Kanters
7
Harrie Lucius & Nelleke Stolk
8
Mien Verhoeven & Mien Vissers
(9) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(9) Cees v. Hout & Riet v. Hout
11
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
12
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
13
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout

52,92
51,25
50,50
49,17
49,00
49,00
47,50
40,83
36,50

60,00
59,58
57,50
55,42
54,17
53,75
52,92
50,00
47,08
47,08
42,92
41,67
27,92

Vanaf vrijdag weer te koop: ambachtelijke
kaas van boer Spierings uit Oss.

Aanbiedingen 22 en 23 mei
59,38
57,99
57,64
56,25
53,13
52,43
51,74
49,31
49,31
46,88
44,10
43,06
40,63
38,19
58,50
56,25
54,58
53,50

Bourgondische kipfilet
per stuk € 1,50
5 halen 4 betalen.
Portie saté 3 stokjes
per 3 stokjes € 1,60

5 halen 4 betalen.

Kip hamkaas Schnitzel 5 halen 4 betalen.

Aanbiedingen 29 en 30 mei
Gemarineerde kipspies
per stuk € 1,60
5 halen 4 betalen.
Gemarineerde varkenslap
per stuk € 1,45
5 halen 4 betalen.
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Lijn B
1
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
2
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3
Sjan Kanters & Tonny Rijkers
4
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
5
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
6
Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
7
Cor Mollen & Geert Putmans
8
Toon v. Creij & Wim v. Os
9
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
10
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11
Fien Rooijakkers & Ria Swinkels
12
Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
13
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk

61,25
60,42
55,42
55,00
53,33
52,08
51,25
50,83
50,42
47,50
42,50
37,08
32,92
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D2
thuis
toernooi 10:00-14:00
E1
thuis
EFM kamp 22-24 mei
E2
thuis
EFM kamp 22-24 mei
F1
thuis
EFM kamp 22-24 mei
F2
thuis
EFM kamp 22-24 mei
F3
thuis
EFM kamp 22-24 mei
F4
thuis
EFM kamp 22-24 mei
ME1 thuis
EFM kamp 22-24 mei
VOW Veteranen
23-05-2015
15:30u
Venhorst
VOW vet

SPORTUITSLAGEN
16-05-2015
17-05-2015

VOW Vet
Rhode 8

Berghem
VOW H4

5-2
7-3

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 24 mei, Geijsterense Bossen, pauze in
Geijsteren, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 24 mei, Geijsterense Bossen, pauze in
Geijsteren, 80 km, vertrek 8.30 uur..
Senioren: woensdag 20 mei, Merselo, Siberië, pauze in
Merselo, 91 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd Woensdag 20 mei 2015
MD1 thuis
SCMH Md1
19:30u
Zaterdag 23 mei 2015
C1
uit
Gemert toernooi
D1
thuis
toernooi 10:00-14:00

Leden van fanfare St.Cecilia gaan
weer op stap voor de Donateursactie
Vanaf 26 mei tot 6 juni komen de leden van fanfare St
Cecilia weer bij U aan huis voor de jaarlijkse donateursactie
voor onze muziekvereniging. Het geld wat met deze actie
wordt opgehaald, wordt gebruikt voor de opleiding van
onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en
kleding. Voor het eerst dit jaar wordt de jeugd een
programma aangeboden wat nog beter aansluit op hun
ontwikkeling en waardoor ze spelenderwijs en in allerlei
vormen kennis maken met muziek.
Dat de vereniging midden in de samenleving van ons dorp
staat, blijkt nog steeds uit onze optredens tijdens
Koninginnedag, herdenkingen, carnaval en serenades bij
bijzondere gebeurtenissen. Graag ontmoeten wij u dan ook
bij onze activiteiten, zoals het Zomerfestijn. Dit
pleinconcert zal worden georganiseerd op 12 juli en wordt
een dorpsfeest waaraan alle geledingen van onze vereniging
hun steentje zullen bijdragen.
Voor alle activiteiten kunnen wij uw steun goed gebruiken.
Mogen wij rekenen op uw financiële steun, waarvoor wij u
bij voorbaat hartelijk danken.
Bestuur fanfare St.Cecilia

Crazy Piano’s naar Eerde
Op zaterdag 30 mei a.s. staat gemeenschapshuis De Brink
in Eerde in het teken van een optreden van de Crazy
Piano’s. Al vijf seizoenen lang staan ze in het theater en
met groot succes. Laat jezelf en je vrienden op deze avond
meeslepen met de meest spectaculaire show, waar muziek
en mens één worden door de muzikale pianisten die op
brandweerrode piano’s de meest verschillende genres ten
gehore brengen. Bij deze swingende, uitdagende,
humoristische en ontroerende muziekbeleving, in
combinatie met drummer en saxofonist, beleeft iedereen in
de zaal een sensationeel gevoel, wat je gewoon moet
ervaren. Een compleet muzikaal hoogstandje waarbij
stilzitten geheel onmogelijk is. Voor meer informatie en
reservering van toegangskaarten, tel. (0413) 36 75 28.
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Nieuwe cursus ಫMuziek = Coolಬ
Meld je nu aan!!
- Instrumenten

leren kennen, zingen en bewegen op muziek
- 12 muzieklessen voor slechts  40,00
- Voor kinderen vanaf groep 3
- Les van een enthousiaste docente
- Vanaf 17 september op donderdagmiddag
- Direct na schooltijd in het Dorpshuis
- Afsluiten met een echt optreden

Twijfel niet en meld je voor 1 juni aan door de folder ಯMuziek is Coolರin te vullen of je
persoonlijke gegevens op te schrijven en in te leveren op Pastoor Clercxstraat 79.

Nieuw trendy onderdeel tijdens
Zijtaart Biedt Meer 2015.!!!

Best of Seven

Voor Toon Verbruggen lijkt de Best of Seven niet zijn
toernooi te worden. Misschien is ook het materiaal waarop
wordt gespeeld een probleem. In zijn 2e partij tegen Leon
Cissen kwam Toon er niet aan te pas. Leon daarentegen is
In samenwerking met diverse ondernemers uit Zijtaart heeft
misschien wel de verrassing van het toernooi. Door diverse
de organisatie besloten om in de tent op het plein een
spelers werd hij als zwakste aangemerkt, maar hij wist al
kookwedstrijd voor koppels te organiseren.
wel 2 partijen in winst om te zetten.
Het idee is om gebruik te maken van regionale producten
Ruud Cissen was duidelijk de sterkste in de partij tegen
welke in en rondom Zijtaart groeien en bloeien.
Martien Verbruggen. Wist Martien in 15 beurten nog wel
Houdt U van koken en smullen, schrijf U dan in voor deze
een voorsprong van 68-55 op te bouwen, maar met een
wedstrijd die gehouden wordt tijdens Zijtaart Biedt Meer
serie van 35 caramboles en een daaropvolgende serie van
2015 op Vaderdag 21 juni. Wacht U niet te lang met
12 caramboles was het snel gedaan met Martien en ging de
opgeven .Het aantal deelnemers is beperkt. Het is nu al
winst eenvoudig naar Ruud.
bekend dat (keuken) Prins Mark en Adjudant Frens een
Mark Verbruggen had zich meer van dit toernooi
koppel vormen en deelnemen. Inschrijven is gratis en voor
voorgesteld. Spelend op zijn thuisbiljart en in goede vorm
iedereen die ouder is als 18 jaar. Professionele deelname is
verkerend zou hij hoge ogen gaan gooien in dit toernooi.
niet mogelijk. Na afloop ontvangt iedereen een leuke
Tot nu toe pakt het heel anders uit, want ook in de 3e partij
herinnering. Het winnende gerecht zal gedurende 3
tegen Hans van Erp wilde het niet lukken. Hans speelde een
maanden bij Eethuis de Reiger op de kaart komen. Voor de
constante en goede partij en wist in 20 beurten met 100-65
winnaar(s) is er tevens een leuke prijs. Een vakkundige jury
te winnen.
zal alle gerechten beoordelen en uiteindelijk de winnaar
Aanstaande donderdag 21 mei staat in ’t Dorpskaffee de
bepalen.
vierde ronde op het programma in de biljartstrijd om de
Inschrijven kan via:
info@tijnvandeurzen.nl
Best of Seven. Vanaf 20.00 uur worden de volgende
info@eethuisdereiger.nl
wedstrijden gespeeld:
Bij inschrijving ontvangt U tevens de spelregels.
Toon Verbruggen (120 car) – Cor vd Hurk (90 car)
Inschrijven kan tot zondag 14 juni 2015.
Ruud Cissen (110 car) – Leon Cissen (90 car)
Tot ziens aan de kooktafels in de tent !!!!!!
Martien Verbruggen (100 car) – Mark Verbruggen (110
car)
Vrij: Hans v Erp.
Stand na 3 avonden:
1 Ruud Cissen
6 punten
2 Hans v Erp
5
3 Leon Cissen
4
4 Martien Verbruggen
3
5 Cor vd Hurk
0
6 Toon Verbruggen
0
7 Mark Verbruggen
0
Er begint al wat duidelijk te worden, al is er nog veel
mogelijk.
Wilt u dit meemaken, kom dan kijken in ’t Dorpskaffee,
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En zo is de ADRIAANSCUP geboren. Om deze Cup met
de nog grotere oren zou het gaan in de klassieker der
klassiekers

De klassieker in ere hersteld
Als er in Nederland aan een (voetbal)klassieker wordt
gedacht dan komt men uit bij de wedstrijden tussen AJAX
en Feyenoord. (sorry PSV-supporters, dat is nu eenmaal
zo). Ook internationaal zijn er echte klassieke ontmoetingen
tussen de diverse topploegen zoals AC Milan, Man.United,
Barca, Bayern, Juventus, Real en ga zo maar door. Dit
wordt door de media dan ook breed uit gemeten
Jarenlang werd zo’n zelfde klassieker, maar dan op een iets
bescheidener niveau, in Zijtaart gespeeld. Media aandacht
was ver te zoeken, dus weinigen waren op de hoogte van
deze sportieve ontmoeting. Dat deze wedstrijd om des
keizers baard werd gespeeld (zeg maar voor Jan met de
korte achternaam), hielp natuurlijk ook niet. Een klassieker
is pas een echte klassieker is als er ergens voor wordt
gestreden. Zo is er natuurlijk de KNVB-beker, Eredivisiekampioenschaal en natuurlijk de Cup met de grote oren
(Champions League voor de niet ingewijde).
Zo werd er op een donderdagavond snode plannen gesmeed
om niet alleen DE KLASSIEKER nieuw leven in te blazen,
maar ook de winnaar te eren met een trofee evenredig met
de wedstrijd.(Dan heb ik het niet over het niveau maar meer
over de impact van deze Clash of Titans)

VOW Bestuur – CV De Reigers
En dan de wedstrijd.
Waar het VOW bestuur (“versterkt” met leden van het
jeugdbestuur) het vooral moest hebben van routine en
ervaring, was het wel duidelijk dat CV de Reigers meer
over jeugdig elan beschikte. Na een wat nerveus begin van
beide ploegen (logisch, gezien de belangen) kon de eerste
doelpoging op naam van CV de Reigers genoteerd worden.
Dit was het sein voor VOW (lees de besturen) om alle
schroom van zich af te werpen en de wedstrijd in handen te
nemen. Mede door een tactische meesterzet (hand van
coach Nicole of puur toeval, wie zal het zeggen) om een
linkspoot, Alco, op rechts neer te zetten om zo meer
dreiging naar binnen te krijgen, kon VOW de druk
opvoeren en dat resulteerde in 15de minuut, na een mooie
voorzet vanaf links door Peter van Zutphen en een subtiel
balletje terug van Alco, in een schot op de lat door Peter vd
Braak. Kort daarna kon VOW de verdiende voorsprong
nemen door een prachtige sleepbeweging van Jeroen die zo
CV de Reigers keeper Twan kansloos liet. Na het
verschroeiende tempo van de eerste 20 minuten nam VOW
wat gas terug. (of waren ze gewoon moe???) Na wat
speldenprikjes van de Reigers, tot tweemaal toe bal van de
lijn gehaald door Twan en later Erick, kon team Prins Mark
d’n Urste en adjudant Frens de wedstrijd meer evenwicht
geven. Na wat tikkie/takkie-voetbal vanuit de achterhoede
waar Roel, Edith, Johan en uiteindelijk de prins zelf, terecht
de 1-1 aantekende. Lang kon de CV niet van dit succes
genieten want VOW kwam weer op voorsprong na een
aanval uit het boekje waar Alco, Erick en uiteindelijk Peter
van Zutphen halfslachtig defensief werk afstrafte: 2-1. Zo
gingen beide teams rusten.
Na de thee (schrobbelaer) werd het tempo door de Reigers
naar hoger niveau getild. Waar VOW nog na stond te hijgen
van de eerste helft, lag de 2-2 al in de touwen. Weer was
het Prins Mark die de treffer kon noteren. CV de Reigers
bleef druk zetten en Patrick keepte als een jonge god, dus
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een treffer bleef uit. Na 10 minuten ging deze storm liggen
en ging Frank Ketelaars bij VOW steeds meer de lijnen
uitzetten. John kon zich meer en meer met de organisatie
van achteruit bezig houden. Carla kon van de linkerkant
met steekballen steeds beter Frank van Moorsel en André
bereiken en zo kon VOW zich onder het juk van CV De
Reigers uit voetballen. Uit een van die aanvallen kwam
VOW weer op voorsprong . Na uitstekend voorbereidend
werk van Peter van Zutphen een tikkie breed van Frank van
Moorsel kon Jeroen zijn tweede van de avond aantekenen.
Om over een echte klassieker na te praten moeten er
natuurlijk ook discutabele beslissingen genomen worden.
Zo ook in deze wedstrijd. In de doelmond staand kreeg
Peter vd Braak de bal tegen zijn buik aangeschoten. Daar is
nou eenmaal plek zat voor. Hier zag onze koninklijk
onderscheiden schijts Chris een penalty in. Protesten
werden gedecideerd weggewuifd, zeker van zijn zaak als
Chris was. Het gevolg was dat de CV weer gelijk maakte
(een hattrick voor Mark I). Na bestudering van de beelden,
met vertraagde beelden en beeldje voor beeldje techniek,
hi-tech allemaal, lijkt de beslissing toch wel heel beetje
minder discutabel, maar goed. Deze tegenslag kwam VOW
niet meer te boven. Sebastiaan was een constante dreiging
voor de VOW defensie. Rob en Harm stonden als een huis
in de verdediging van de Reigers, dus de voorwaartsen van
VOW kregen steeds minder voet aan de grond. Susan
dartelde door de VOW verdediging alsof die stil stond. De
passing aan VOW zijde werd onnauwkeuriger, voorzetten
kwamen niet meer aan, het was wachten op een treffer van
de CV. Die kwam er ook. Een geweldig afstandsschot van
Peter kon nog net gekeerd worden door Patrick, maar
desondanks tikte Johan na een mooie combinatie van Peter,
Mark de 3-4 binnen. VOW speelde alles of niets, dit
resulteerde in een aantal corners en wat hachelijke
momenten voor het doel van Twan. Maar ook hij keepte als
in zijn beste dagen. Uit een corner van John plukte Twan de
bal voor de instormende Frank Ketelaars (om daarmee de
geheide gelijkmaker te voorkomen) en gooide de bal in een
beweging naar de geheel vrijstaande Mark I. Met een
zuivere pass probeerde hij Roel vrij voor Patrick te zetten.
Met een uiterste krachtsinspanning probeerde Erick dit te
voorkomen. Helaas voor Erick kon Patrick de van richting
veranderde voorzet niet meer keren en de 3-5 eindstand was
een feit.
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Zo ging dus de eerste ADRIAANSCUP richting CV de
Reigers. Zo had deze klassieker alles wat een wedstrijd een
wedstrijd maakt. Van mooie doelpunten, veel strijd,
wisselend overwicht, discutabele beslissingen, een eigen
doelpunt en natuurlijk veel wederzijds respect. Deze
wedstrijd verdient opvolging en aan een klassieker als deze
kunnen we nog jaren plezier beleven.
Voor een uitgebreid beeldverslag verwijzen we u graag
naar de link http://vow.nl/videos
Uw verslaggevers
Wilfried Derks en Johan Genee

Penaltybokaal VOW VOOR E en F
Zondag 24 mei wordt het
voetbalseizoen en het E-FM kamp afgesloten met de
penaltybokaal. Tijdens deze
middag zullen de spelers
van F1 t/m F4, E1 t/m E2 en
ME1 de penalty’s schieten op de (jeugd)keepers van VOW
en aan het einde van de dag zal de sportman/sportvrouw
van het jaar bekend gemaakt worden.
Programma:
13.00 uur
Leiders, leidsters, spelers en speelsters
aanwezig
13.15 uur
Afsluiting EFM kamp
13.30 uur
Start penaltybokaal
2e voorronde voor de F
Latje trappen voor dames en heren
vanaf 12 jaar
2e voorronde voor de E
Finales voor dames en heren vanaf 12 jaar
d.m.v. penalty’s
Finales E, F
16.00 uur
Bekendmaking sportman/sportvrouw
van het jaar
Vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere
geïnteresseerden vanaf 12 jaar kunnen ook dit jaar meedoen
met “latje trappen”.
De kosten voor deelname
bedragen € 1,00 p.p. en
deze bijdrage komt ten
goede aan de jeugd van
VOW.

Tot ziens op zondag
24 mei!
Groeten,
Jeugdbestuur VOW
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Jeugdfietscross 2015
Afgelopen zaterdag is alweer de 32ste Jeugdfietscross
verreden in Zijtaart. Met maar liefst 78 inschrijvingen
was het deelnemersveld mooi gevuld. Helaas was het
weer dit jaar minder mooi dan dat we de laatste jaren
gewend zijn, maar de sportieve prestaties waren er
zeker niet minder om.
Mede door het weer was er helaas een enkele valpartij
te betreuren en sommige deelnemers strandden op het
parkoers met materiaalpech. Erg jammer maar WTC
Zijtaart hoopt ook volgend jaar jullie weer als
deelnemer te mogen begroeten. En jullie sportieve
prestatie door deelname is natuurlijk veel belangrijker
dan winnen, bovendien ging geen enkele deelnemer
met lege handen naar huis.
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prachtige crossfiets die door de Fietsenwinkel Zijtaart
ter beschikking was gesteld. Stan veel plezier met je
nieuwe crossfiets.
Enkele prijzen zijn niet opgehaald. Deze zijn alsnog af
te halen bij Willy van Asseldonk Pastoor Clercxstraat
24 Zijtaart.
Blauw 256 > waterscooter
Geel 235 > insecten hotel
Rose 239 > waterballonnen.
Tot slot danken wij alle sponsoren en de Stichting
Ruiterport voor hun bijdrage en gastvrijheid. In het
bijzonder de Rabobank waarvan wij helaas afscheid
nemen als hoofdsponsor van ons evenement.
Met sportieve groet, WTC Zijtaart

Na afloop van de prijsuitreiking is er nog een loterij
gehouden. Stan van de Oever ging naar huis met een
Jongens 6-7 jaar
Meisjes 3-4-5 jaar
1. Yenthe Egelmeers
1. Bram van Asseldonk
2. Esmee van Asseldonk
2. Beau Bouman
3. Liza van Genugten
3. Finn van de Donk

Meisjes 10 jaar en ouder
1. Isa Looman
2. Janneke van Stiphout
3. Robin de Vries

Jongens 4-5 jaar
1. Raf Verhoeven
2. Jurre van Laarhoven
3. Bram Swinkels

Jongens 10 jaar en ouder
1. Luuk Bergmans
2. Lars Verhoeven
3. Luc Brugmans

Meisjes 6-7 jaar
1. Fleur van Laarhoven
2. Femke Pennings
3. Anne Timmers

Meisjes 8-9 jaar
1. Mara van der Heijden
2. Rachel Verhoeven
3. Nynke Broens
Jongens 8-9 jaar
1. Alwin Broens
2. Sjoerd van der Linden
3. Tim Bouman
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Pannacook toernooi
bij VOW Zijtaart 4 juli
Om onze jongste jeugd nog wat aan te bieden voor ze op
vakantie gaan, organiseert de
activiteitencommissie nog een leuk
panna(cook)toernooi op het
sportpark de Vonders in
Zijtaart.
Dit toernooi en dus nieuw
evenement staat gepland op zaterdag 4 juli en zal
(afhankelijk van de inschrijvingen) starten rond 16:00 /
18:00 uur tot +/- 22:30 uur. Het toernooi zal starten met de
leeftijd F jeugd en zal vervolgens in leeftijdsklasse omhoog
gaan t/m C jeugd.
Het toernooi speel je in teams van 2
spelers (beide dezelfde leeftijdscategorie).
Je mag je team zelf samenstellen of je
alleen opgeven, dan delen wij je bij een
leeftijdsgenoot in. Je speelt op kleine
veldjes met kleine goaltjes.
Voor wie?
Alle F t/m C jeugd, leden en niet-leden, meisjes en jongens
5 t/m 15 jaar.
Inschrijven kan t/m 6 juni zodat wij daarna de indeling
kunnen gaan maken.
Hoe kan ik me inschrijven?
Schrijf je in per team via panna-vow@hotmail.com
Vermeld in de mail:
- Naam van het team (bij gelijke namen gaan we
doornummeren)
- Namen van de speler(s)
- Geef hierbij aan of je al voetbalt en bij welke vereniging
en welk elftal je speelt
- Geboortedatum van beide spelers
- E-mailadres
Naast dit toernooi zullen we het natuurlijk ook weer
gezellig maken op ons sportpark met een natje en een
droogje, dus supporters zijn
natuurlijk ook van harte welkom
tijdens deze dag.
Er is een maximum aantal
inschrijvingen, dus ben er snel
bij!
Activiteitencommissie VOW Zijtaart

Assertiviteit bij functionerings- en
beoordelingsgesprekken
Het is eng om beoordeeld te worden. Je hebt het gevoel dat
je kop eraf gehakt kan worden. Soms gebeurt dat ook (in
figuurlijke zin, natuurlijk). Een leidinggevende die
onvoldoende assertief communiceert kan, omdat hij (of zij)
niet beter geleerd heeft, zijn kritiek op een zodanige manier
geven, dat het voelt als een afwijzing of nog erger. Deze
leidinggevende is dan ronduit agressief, en bereikt vaak
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alleen maar dat bepaalde dingen “onder het vloerkleed
belanden” zodat hij er niks meer van kan zeggen.
Grotere bedrijven hebben vaak wel een
personeelsmedewerker die daar dure cursussen voor gehad
heeft, in kleinere bedrijven is het vaak de ondernemer zelf
die een “alleskunner” moet zijn. Het is heel begrijpelijk dat
je niet (zonder het geleerd te zijn) alles kunt. Maar het is
wel te leren.
Maar ook de werknemer kan assertief (of juist niet)
reageren. Hoewel de meesten zich realiseren dat agressieve
reacties niet handig zijn, worden sommigen toch boos bij
het krijgen van kritiek. Zij weten niet hoe dit om te buigen
naar een goede tip. Als de feedback niet opbouwend wordt
gegeven, is het ook wel logisch dat men beledigd is. Het is
een groot verschil of je te horen krijgt dat je iets voortaan
anders moet doen “omdat ik het zeg!” of dat er uitleg wordt
gegeven. Het is ook een groot verschil of je te horen krijgt
dat je “vaak onbeschoft bent” of dat je een voorbeeld
wordt gegeven wat je onlangs tegen een klant zei met een
voorbeeld erbij hoe je dezelfde boodschap op een betere
manier had kunnen overbrengen. Omgekeerd is het ook
belangrijk dat de medewerker een open luisterhouding kan
aannemen en niet meteen in de verdediging gaat, als er
aanmerkingen worden gemaakt op zijn functioneren.
Kortom: hier valt voor beide partijen heel veel te leren. Dat
kan het beste in een cursus assertiviteit, maar soms kan ook
individuele coaching voor lastige
mededelingen wonderen doen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

EXCURSIE IVN LENTE IN HAM/HAVELT
vogels laten zich horen!
donderdag 28 mei 19.30 uur – 21.30 uur
Donderdagavond 28 mei laat natuurvereniging IVN Veghel
u graag meegenieten van de lente tijdens een excursie onder
leiding van natuurgidsen, door een van Veghels interessante
gebieden, Ham/Havelt.
Ham/Havelt is in de afgelopen jaren door de gemeente in
samenwerking met Waterschap Aa en Maas ontwikkeld tot
een uitnodigend natuurgebied, wat onder andere geschikt is
gemaakt voor waterberging als de mooie rivier de Aa, die
door dit gebied slingert, buiten haar oevers zou treden.
Inmiddels hebben veel vogels Ham/Havelt omarmd als
ideale broed- en/of verblijfsgebied. Niet allen scholeksters
en kievieten zijn vaak te vinden in de nattere weilanden
maar ook is hier een tureluur gesignaleerd. In de rietkragen
en ruige kruidenranden zitten rietgorzen, kleine karekieten
en een enkel paartje blauwborst.
De IVN’ers vertellen u graag iets meer over het gebied en
haar bewoners tijdens deze ongeveer anderhalf tot twee uur
durende excursie. Vertrek om 19.30 uur vanaf de
Stilteruimte Zuidergaard. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl.
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Ruitersport Zijtaart – Spanning stijgt
richting Brabantse Kampioenschappen
Afgelopen weekend vond er weer een dressuurselectie
plaats in Zeeland voor onze paarden- en ponyruiters. Door
meerdere malen goed te scoren op zo’n wedstrijd kan je een
ticket bemachtigen voor de Brabantse Kampioenschappen
in Zijtaart.
Op zaterdag waren onze ponyruiters aan de beurt. Nikki
van den Hoogen werd verdiend eerste van de kring,
waardoor haar kansen voor de kampioenschappen steeds
groter worden. Nikki-Lynn van Heeswijk viel ook knap in
de prijzen met haar pony MIRO.
Afgelopen zondag mochten onze amazones te paard laten
zien wat zij in huis hebben. Elja Barten werd met haar fries
Jouke keurig tweede. In de hogere klasse wist ook Dirkje
Aarts een nette vijfde prijs te behalen.
Glenn van de Ven is op een springwedstrijd in Asten
geweest. Hij bleef tweemaal foutloos en versloeg maar
liefst 37 concurrenten dankzij een snelle tijd.
Het blijft dus spannend welke Zijtaartse ruiters op eigen
bodem mogen rijden tijdens de Brabantse
Kampioenschappen. U wordt op de hoogte gehouden!
De overige behaalde resultaten
Nistelrode - dressuur pony’s
Pl.
Pnt.
Klasse D-B
Nikki van den Hoogen Cocktail
2de
202
Nikki-Lynn van Heeswijk
MIRO 4de
200
Klasse BC-M1/M2
174 & 173
Lieke Blokx
Tanja's Lizzy 3de
Nistelrode – dressuur paarden
Klasse L1
Elja Barten
Jouke
2de
200
Klasse M1
Dirkje Aarts Champ de Luxe
5de
199 & 193
Asten – Springen paarden
Klasse Z
Glenn van de Ven
Ziezo
2de
2x foutloos

Stand na wedstrijddag 1 buurtvoetbal:
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Kennismaken met Atelier Bijzondere
Ontmoetingen
Iedere zaterdagochtend heerst er in het lichte atelier van
Mik Pieter Brueghel op de Noordkade in Veghel een
heerlijk relaxte sfeer. Van 9.30 uur tot 11.30 uur is het
Atelier Bijzondere Ontmoetingen geopend. Al werkend
wordt er wat gepraat en regelmatig klinkt er een vrolijke
lach. Tien tot vijftien mensen zitten of staan er gebogen
over hun tekening, schilderij, boetseerwerk of
beeldhouwwerk. Elke deelnemer heeft zijn eigen verhaal.
De een heeft geheugenproblemen, een ander ziet slecht, een
derde is de mantelzorger van een deelnemer en weer een
ander doet mee, omdat hij zich hier goed thuis voelt.
Vrijwilligers begeleiden de deelnemers als dat gewenst is.
In het kader van de week van de Amateurkunst (WAK) en
de MIK in Beeldweek houdt ook het Atelier Bijzondere
Ontmoetingen open huis. Wie eens een kijkje wil nemen is
van harte welkom om op zaterdag 30 mei en zaterdag 6 juni
binnen te lopen tijdens de openingsuren.
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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.

VOW MD1 kampioen

Beste mensen,
Net als afgelopen jaar kunnen we ook dit jaar weer samen
met de Biovariant een leuke BBQ aktie aanbieden.
Voor VOW is dit een leuke aktie om de clubkas te spekken
en de Biovariant geeft u de mogelijkheid om kennis te
maken met Biologisch varkensvlees. Het vlees zal dus ook
niet krimpen op de BBQ zoals iedereen
wel eens heeft meegemaakt met vlees
van de supermarkt.

Afgelopen zaterdag 9 mei speelde
MD1 de kampioenswedstrijd tegen
FC de Rakt MD2, de nummer 3
van de competitie. Dus het zou
vandaag geen gemakkelijke
wedstrijd worden en dat bleek ook

Dit jaar zullen we geen compleet vast
pakket aanbieden zoals afgelopen jaar,
maar kan men de vleessoort en het
aantal zelf samenstellen. Ook zijn de
hamburgers licht voorgekookt
waardoor ze niet zo snel uit elkaar
vallen op de BBQ. Het vlees is net als
afgelopen jaar netjes vacuum verpakt.
U kunt het vlees vooraf bestellen, dan
zorgen wij dat het vlees diepgevroren
klaar staat in de kantine van VOW. Op
te halen op de zaterdagen 16, 23, 30
mei en 6 juni. In overleg kunnen we
ook een andere afhaaldag afspreken.
Mail je bestelling en de gewenste
afhaaldatum naar: vowbbqpakket@hotmail.com
Wij nemen dan contact op met u.

Hamburgers verpakt per 4 stuks

€ 1,25

BBQ worstjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

Filetlapjes verpakt per 2 stuks

€ 1,50

Karbonade verpakt per 2 stuks

€ 1,50

al vrij vlug in de wedstrijd, want VOW kwam met 1-0
achter. Daarna was het eenrichtingsverkeer richting het doel
van de Rakt en uit de vele kansen scoorde VOW nog voor
de rust de 1-1. Na de rust bleef VOW de betere ploeg en
wist uiteindelijk nog 2x te scoren. De
Aantal te bestellen:
wedstrijd werd door VOW met 3- 1
gewonnen. Na de wedstrijd kon er
________________
gefeest worden en werd de
________________
kinderchampagne ontkurkt. Alle 7
wedstrijden werden gewonnen met
________________
een doelsaldo van 50 goals voor en
________________
slechts 5 goals tegen.

Satéstokjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

Speklapjes verpakt per 4 stuks

€ 1,25

________________

Daarnaast is het mogelijk dat u naar de kantine van VOW
komt om vlees te halen, maar dan geldt de regel op = op.
Het te bestellen biologisch vlees:

Prijs per stuk:

Op de foto ontbreken Twan vd
Meerakker (leider) en Eline van de
Meerakker

Zowel VOW als de fam. Van Moorsel rekenen op uw steun. Trainers en leiders en speelsters proficiat met dit mooie
resultaat.
Bestuur VOW
Familie Van Moorsel

Jeugdbestuur VOW
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