Fantastisch resultaat Rabobank Clubkas Campagne!
Op dinsdag 12 januari werd in Theater Markant de uitslag van de Rabobank
Clubkas Campagne 2015 bekendgemaakt. Twaalf Zijtaartse verenigingen hadden
zich aangemeld voor deze campagne.
Er werd een bedrag van € 110.000,00 verdeeld onder de 263 aangemelde
verenigingen in de regio Uden Veghel. Leden van de Rabobank regio Uden Veghel
konden stemmen.
Er zijn ruim 36.500 stemmen uitgebracht. Het hele bedrag is op basis van de
uitgebrachte stemmen verdeeld waardoor elke stem € 3,01 waard was. Iedere
deelnemer heeft met zijn 5 stemmen de verenigingen dus gesteund met € 15,05.
In totaliteit is er op de Zijtaartse verenigingen 2.219 keer gestemd (vorig jaar 1.672
keer) en mochten we in totaliteit € 6.682,00 ontvangen, dankzij jullie stemmen:
DANK DAARVOOR; WIJ WAARDEREN UW STEUN !!
Tijdens een goed georganiseerde en gezellige avond werd de uitslag
bekendgemaakt.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 januari 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Gerarda van Asseldonk-van Erp, dochter Dinie, zoon Jan en tante
Mien; Jaargetijde Antonia van den Biggelaar; Overl.ouders Jonkers-van Asseldonk en
overl.familie; Overl.ouders van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Piet van
den Tillaart.
Zaterdag: 30 januari 16.00 u. Marialichtmisviering
Zondag: 31 januari 9.30 u. Presentatieviering 1e H.Communie
Overleden:
Martien van Zutphen in de leeftijd van 79 jaar
Piet van den Tillaart in de leeftijd van 90 jaar
Mededeling:
Afgelopen zondag is Ben van de Ven in de leeftijd van 90 jaar overleden, de plechtige
Uitvaart vindt a.s. vrijdag 22 januari om 10.30 uur plaats, waarna hij hier op onze
parochiebegraafplaats zal worden begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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
Dorpshuis Zijtaart

36.58.61
36.66.79
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De aangemelde Zijtaartse verenigingen zijn ontzettend blij
met het geweldige resultaat:
Carnavalsvereniging De Reigers – Invulling
jeugdmiddag en / of avond voor ouderen
Eerste Hulp Bij Ongevallen Zijtaart (EHBO) – AEDapparaat voor het buitengebied
Evenementen Groep Zijtaart – Aanschaf diverse
materialen voor de kindervakantieweek
Fanfare St. Cecilia - Instrumentarium voor onze
jeugdleden om thuis te oefenen
Jong Nederland Zijtaart - De organisatie van activiteiten
die voor alle jeugd in Zijtaart vrij toegankelijk zijn, zoals
het dorpsspel, de openingsdag en Zijtaart Biedt Meer
Ruitersport Zijtaart – Nieuwe eb- en vloedbodem in de
rijhal in verband met stof en veiligheid van de paarden
Tennisvereniging Zijtaart – Aanschaf van een AED voor
het tennispark
Tourclub Straal Open – Festiviteiten jubileumweekend
voor leden en alle inwoners van Zijtaart
Vivace – Aanschaf van standaarden, instrumenten,
mappen en muziek
WTC Zijtaart – Organisatie Fietscross
Zijtaartse Toneelvereniging – Aanschaf van licht en
materialen voor tijdens de toneeluitvoeringen
ZOV Zijtaart Biedt Meer – Organisatie braderie Zijtaart
Biedt Meer

Alle stemmers hartelijk bedankt!!! Dankzij jullie
steun kunnen onze verenigingen nu hun plannen
gemakkelijker gaan uitvoeren!

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: 06-22496798.

Uitnodiging open kijkmiddag en –
ochtend op basisschool Edith Stein
voor geïnteresseerden
Het team van basisschool Edith Stein zet de deuren open
voor ouders van toekomstige leerlingen en ouders van onze
huidige leerlingen. We willen ook graag opa's, oma's en
andere belangstellenden de kans geven om een kijkje te
nemen in en om onze school. U bent ook van harte
uitgenodigd om in de groep een kijkje te nemen als u dat
wilt. Als de deur van de klas openstaat kunt u even binnen
lopen. Als de deur gesloten is, is dat een teken dat de
kinderen op dat moment even niet gestoord kunnen worden.
We draaien deze dagdelen namelijk ons gewone
programma, zodat u een beeld krijgt van een gewone
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“Hoe de juiste woorden te vinden.”

Ben van de Ven
is op zondag 17 januari thuis
overleden
in de leeftijd van 90 jaar.
Echtgenoot van
Marietje van de Ven - van Grotel
†10 aug 2007.
Ben is thuis.
Gelegenheid om afscheid te nemen op
woensdag van 15.00 – 19.00 uur
en donderdag van 18.00 – 20.00 uur.
De plechtige uitvaartdienst wordt
gehouden op vrijdag 22 januari om
10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Lambertus te Zijtaart.
schooldag. Leerlingen uit groep 8 zullen u rondleiden door
het gebouw.
Als u de hoofdingang gebruikt, vindt u al snel de
teamkamer waar koffie en thee voor u klaar staat.
U bent van harte uitgenodigd op: maandagmiddag 25
januari van 13.30 tot 15.30 uur en op donderdagochtend
28 januari van 8.45 tot 12.00 uur.
Ouders van toekomstige leerlingen kunnen op deze middag
ook het inschrijfformulier achterlaten en vragen stellen aan
de directeur.
Vriendelijke groeten,
team basisschool Edith Stein

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.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl. Vragen hierover?: tel.: 0413 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Sporentocht
Het vorige jaar werd in december
afgesloten met het maken van
kerststukjes. Voor sommige leden
betekende dat het afscheid van de
Jeugdnatuurvereniging, maar we
vinden het vet als je toch nog mee
gaat. In 2016 gaat de vereniging natuurlijk wel gewoon
door met onze activiteiten en zijn er ook weer nieuwe leden
bijgekomen.
Op zondag 24 januari worden alle leden voor het eerst
weer verwacht. Als je je nog niet aangemeld heb en je hebt
toch zin, kom dan gewoon en
kijk of je het net zo leuk vind
als wij.
Zorg dat je om 10.00 uur bij
het Klooster bent met een goede fiets! (Doe warme kleren
aan want anders vries je aan je fiets vast...) Van daaruit
gaan we gezamenlijk met de fiets naar de Moerkuilen voor
een wandeling in de bossen. Rondom de Moerkuilen zijn
veel watervogels te zien, maar ook de geelgors, het
goudhaantje, de buizerd, havik en zwarte specht.
Om ongeveer 12.00 uur - 12.30 uur zijn we weer terug in
Zijtaart.

Bericht van de Zijtaartse
Toneelvereniging!!
Graag willen wij via deze weg
doorgeven dat door een
misverstand onze uitvoeringen
niet op de Zijtaartse kalender van
2016
staan.
Noteer dus in uw agenda: 12 en 13 maart zijn de
uitvoeringen van de Zijtaartse Toneelvereniging en wij
voeren dit jaar de klucht “Welkom terug tante” op.
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Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 25 januari 2016 om 14.00 uur
een ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met
een beperking. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het
Klooster.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden bij:
mevr. M. Hooijmans, tel.34 01 13 of bij mevr. M. van
Hout, tel. 34 13 02.

Aanstaande Zaterdag 23 januari zal tijdens de
prijsuitreiking van “de 24-uurs van Zijtaart” de Band Solid
Sound optreden in Zaal Kleijngeld. Deze Zijtaartse band die
vanaf eind 2014 in deze formatie samen speelt, heeft een
repertoire uit de Top-1000. De passie van de bandleden is
muziek maken en dat kun je van de eerste tot de laatste noot
zeker horen.
Wilt u zelf Solid Sound beluisteren dan bent u van harte
welkom op zaterdag 23 januari in Zaal Kleijngeld vanaf
20.00 uur.

Beste Junioren en Senioren,
Vrijdag 22 januari is het zo
ver: het beruchte dorpsspel
van Jong Nederland gaat
weer van start! Dit jaar gaat
er gespeeld worden om niets
minder dan Zijtaart zelf, dus
zorg ervoor dat je vrienden
en vriendinnen meeneemt om het
dorp in handen te krijgen! Om 18.30
uur verzamelen we bij Jong
Nederland. We eindigen rond 21.00
uur.
Tevens willen wij de inwoners van
Zijtaart bedanken. Publiekelijk
toegankelijke evenementen van Jong
Nederland Zijtaart, zoals dit
dorpsspel, worden mede mogelijk
gemaakt dankzij hun stem bij de
Rabobank Clubkas Campagne.
Groeten en tot dan,
Jong Nederland Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 25 januari 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 26 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 januari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 28 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 28 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 14 januari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Anneke v.d.Braak
2. Henk v.d.Ven
3. Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
Loterij:
Lenie Henst

124 pnt.
81 pnt.
78 pnt.
75 pnt.
–72 pnt.

BILJARTEN
KBO onderling 14 jan 2016
Cor v.Zutphen
61 84 Toon Cissen
70 89 Gerard Oppers
12 15 Rien v.Tiel
29 34 -

Cor Coppens
Mies Gibbels
Jan v.d.Oever
Tonnie v.Uden

22 13
39 42
17 15
31 31

Wim Kremers
Jan Rijkers
Jan de Wit
Jan Rijkers
Tonn Verbruggen
Jan de Wit
Piet v.d.Hurk

25
16
28
16
23
28
38

29
18
29
14
21
24
25
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Rien Kemps
Chris v.Helvoirt
Wim v.d.Sanden
Toon Opsteen
Frans v.Leuken
Frans v.d.Broek
Willy v.d.Berkmortel

33 35
19 17
45 28
34 17
42 31
21 7
25 10

Senioren Biljartcompetitie Regionaal
Zijtaart - St Oedenrode B 18 jan 2016
Cor v.Zutphen
64 96 - Marijn Corsten
46 38
Frans v.Leuken
38 53 - Pieter v.Kaathoven 42 42
Toon Opsteen
34 35 - Hans v.Dijk
36 35
Rien Kemps
33 23 - Ad Verbakel
32 34
Jan de Wit
28 14 - Ben v.Genugten
32 40
Rien v.Tiel
27 32 - Jan Lathouwers
28 23
Cor Coppens
21 20 - Piet v.d.Vorstenbosch 23 16
Jan v.d.Oever
19 10 - Mari Oerlemans
14 16
BRIDGEN
ZBC 12 jan 2016
Lijn A
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
3 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
6 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
7 Cor v.d. Berg & Mien Vermeulen
8 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
12 Bert Kanters & Diny Kanters
13 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
14 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
15 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts

61,88
61,56
56,35
53,72
53,37
49,41
49,06
48,85
47,74
47,57
47,39
45,38
44,90
41,09
40,76

Lijn B
1 Ria Veldhuis & Mien Vissers
63,02
2 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
61,56
3 Hein de Wit & Jo de Wit
55,21
4 Lilian Harbers & Rob Harbers
52,50
(5) Joke Petit & Maria Rijken
48,96
(5) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
48,96
(5) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
48,96
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
45,94
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
44,79
10 Anneke Jans & Maria Pepers
43,13
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
36,98

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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KBO 15 jan 2016
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5 Toon v. Creij & Wim v. Os
6 Theo van Dijk & Toos van Dijk
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
9 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(10) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(10) Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
(12) Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
(12) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
14 Mien Verhoeven & Mien Vissers
Lijn B
1 Jo v. Boxtel & Anny v.d. Hurk
2 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
3 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
4 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
5 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
7 Cor Mollen & Marietje Mollen
8 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
9 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
12 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
13 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
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Carnavalsoptocht Reigerland
62,15
61,81
55,21
53,47
51,39
50,69
50,35
48,26
46,88
46,18
46,18
45,83
45,83
35,76
61,40
60,60
55,33
55,22
53,68
50,90
50,17
47,10
46,50
46,17
44,00
41,75
40,92

Komt dat zien, komt dat zien:
Dit jaar hebben we een
andere slag te pakken:
Carnavalsmaandagmiddag is
er een Kinderkermis in Het Klooster.
Vanaf 13.30 uur zijn alle kinderen vanaf 0
jaar met hun ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden van harte welkom!!! Komt
dat zien, komt dat zien…
Dit jaar dus geen talentenshow… maar een
andere gezellige carnavalsmiddag vol vermaak
en vertier. Graag tot dan !
Alaaf,
Jeugdcommissie van CV de Reigers

De carnaval nadert nu snel. Vrijdag 22
januari a.s. is de inschrijfavond voor de
optocht in ’t Dorpskaffee. Tussen 19.30
uur en 21.30 uur kunnen de deelnemers
aan de optocht in Zijtaart zich opgeven.
Zijtaartse deelnemers die ook in Veghel
mee willen doen, kunnen zich hiervoor
ook meteen opgeven. De inschrijvingen
voor de optocht in Veghel moeten op
zondag 24 januari worden ingeleverd.
Het is dus van belang dat deze
deelnemers zich op deze inschrijfavond
opgeven. De optochtcommissie zou het fijn vinden als
iedereen die mee wil doen, zich op deze avond komt
opgeven, want dan heeft zij voldoende tijd om alles goed te
regelen.
Verzekering
Verzekeren is een onderwerp waarover men het liever niet
heeft, maar wat heel belangrijk is en wat vooraf goed moet
zijn geregeld. Veghel wil m.b.t. de wagenbouwers de
volgende gegevens bij het inschrijfformulier ontvangen:
* de chauffeursverklaringen;
* kopieën van de rijbewijzen;
* de verzekeringspapieren.
Omdat alle Zijtaartse wagens ook in Veghel meedoen,
verzoeken we deze deelnemers die gegevens op de
vrijdagavond zo volledig mogelijk aan te leveren.
Vaak is op de polis van de tractor ook de wagen verzekerd,
maar voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht kunnen
andere regels gelden. Het is daarom belangrijk bij de
verzekeringsagent na te vragen of het geheel ook tijdens
een optocht is verzekerd. Hiermee kun je veel problemen
voorkomen of alsnog de nodige maatregelen nemen.
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Aanbiedingen voor
Vrijdag 22 en zaterdag 23 januari:
Filetburgers 6 halen 5 betalen
Kippenbout 1 kg voor € 2,99
Leverkaas 100 gram € 0,89
Bij aankoop van een Gelderse rookworst,
gratis zakje zuurkool
We hopen dat iedereen die mee wil doen a.s. vrijdag komt
inschrijven. Lukt dat niet, dan kun je je nog tot en met
vrijdag 29 januari opgeven bij Martien Verbruggen,
Keslaerstraat 29. Dit kan dan dagelijks tussen 18.00 en
19.00 uur. Voor de buitendorpse deelnemers sluit de
inschrijving al op vrijdag 22 januari. Zijn er nog vragen,
dan kun je deze stellen via optocht@cvdereigers.nl.
De Optochtcommissie

KBO Zijtaart vertoont Ocean's eleven
De eerst filmmiddag in 2016 vindt plaats op maandag 25
januari en er is gekozen voor Ocean's eleven!
Het is een gangsterkomedie, boordevol spanning, humor en
romantiek. Een film van de meermaals bekroonde regisseur
en Oscarwinnaar Steven Soderbergh. Hij stelt zijn unieke

talent ten dienste van een indrukwekkende cast in deze
zinderende gangsterkomedie. Een film waarin ook het
wereldberoemde Las Vegas uitgebreid mag schitteren. Met
een hoofdrol voor topacteur George Clooney. Hij speelt
Danny, de charmante bendeleider die de kraak van de eeuw
- de kluizen van maar liefst drie casino’s leeghalen -
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organiseert. Danny Ocean is net
vrijgelaten uit de gevangenis. Meteen al
gaat hij het verkeerde pad op, hij
verzamelt een groep van 11 professionals
om zich heen om een aantal casino's in
Las Vegas te beroven. Alles lijkt goed te
verlopen totdat Oceans groep ontdekt dat
Ocean een ander motief voor zijn plan heeft. Hij wil zijn
ex-vrouw terug, die nu samen is met de baas van de
casino's die hij wil beroven. Voeg daar een geheide
valsspeler (Brad Pitt), een zakkenroller, een
geroutineerde blackjackdealer, een fraudeur en tal van
anderen aan toe en je krijgt een stijlvol meesterwerkje,
boordevol spanning, humor en romantiek.
Wat opmerkingen die ander mensen maakten over deze
film: “Ontzettend leuke misdaadfilm, die veel luchtiger is
dan andere misdaadfilms. Er zit veel humor in de film en
de cast is natuurlijk geweldig.” En een ander: “Er vloeit
geen bloed, er gaat niemand dood, de plots zijn
verrassend en de interactie tussen Clooney en Pitt zijn
super. En laten we eerlijk zijn... het blijft een genot om
naar George Clooney te kijken, ongeacht wát hij doet!!
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de
KBO.
Wanneer: maandag 25 januari 2016
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis
Komt u ook gezellig meekijken?
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SPORTUITSLAGEN

Wie wint de 2de editie van
de24uurvanZijtaart.
A.s. zaterdag 23 januari is het dan zover, de
prijsuitreiking van de24uurvanZijtaart in zaal
Kleijngeld.
Welke vraag ging het meeste fout? Wat was de
moeilijkste categorie? Welke opdrachten zijn op tijd
ingeleverd? En als belangrijkste: wie wint
de24uurvanZijtaart?

VOW jeugd 16 jan 2016
WEC A1
VOW A1
ASV '33 B2
VOW B1
MULO C5
VOW C2
VOW MA1
Sparta '18 MA1
VOW MB1
Sparta '18 MB1
VOW Senioren 17 jan 2016

0- 2
afgelast
0-4
afgelast
afgelast

VOW Senioren 17 jan 2016
VOW Veteranen
Afgelast
VOW H1
V.V. Excellent 1
VOW H2
Afgelast
VOW VR1
Afgelast

1-5

SPORTAGENDA

VOW Jeugd 23 jan 2016
VOW A1
ZSV A2
14:30u
MULO B5
VOW B1
13:00u
Eli C2
VOW C1
13:00u
VOW C2
Blauw Geel '38/JUMBO C7 13:00u
Antwoorden op deze vragen, en meer, volgen a.s.
Blauw
Geel'38/Jumbo
D7 VOW D1 11:30u
zaterdag. De zaal is om 20:00 uur open en 20:30 uur
Boerdonk E1G
9:30u
start het programma. Tijdens de avond zal de Zijtaartse VOW E1
Blauw Geel'38/JUMBO E9 VOW E2
9:15u
band “Solid Sound” het publiek voorzien van live
VOW F1
Rhode F3
10:30u
muziek.
Handel F2
VOW F2
11:15u
VOW MA1
RKDSV MA1 14:30u
VOW Senioren 23 jan 2016
VOW Veteranen
Vrij
VOW VR30+1
Vrij
VOW Senioren 24 jan 2016
VOW 1
Elsendorp 1
VOW 2
Vrij
VOW 3
Vrij
VOW 4
Vrij
VOW VR1
Vrij

14:30u
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Uniek is dat we dit vanuit de
opbrengsten van de Brabantse
kampioenschappen, die afgelopen
augustus in Zijtaart plaatsvonden,
hebben kunnen bekostigen. Deze
organisatie is door vele Zijtaartse
vrijwilligers mede mogelijk
gemaakt. Ook waren er bij de
aanleg van de bodem diverse
vrijwilligers betrokken. Daarnaast
hebben we dankzij vele stemmen
een mooi bedrag overgehouden aan
de Rabobank Clubkascampagne.
Ook dit bedrag zal besteed worden
aan de financiering van de nieuwe
bodem.
Zo zie je maar weer waar een
gemeenschap als Zijtaart groot in is.

Feestelijke opening nieuwe bodem in
rijhal van Ruitersport Zijtaart
Afgelopen dinsdagavond was het zover: de officiële
opening vond plaats van de nieuwe eb- en vloedbodem in
de rijhal van de Zijtaartse ruitersport. Hiermee is de bodem
geoptimaliseerd, aangezien de kans op gladheid en stof
vanaf nu nihil zal zijn. Ook is de kans op blessures bij de
paarden een stuk kleiner vanwege de veerkrachtige bodem.
Dit alles bevordert de veiligheid voor mens en dier.
Daarnaast zijn er nieuwe spiegels opgehangen in de rijhal
en is er een longeercirkel aangelegd op het terrein aan de
Leinserondweg.
Na een woordje van de voorzitster van Ruitersport Zijtaart
werd het lintje onder toeziend oog van vrijwilligers en
clubleden (sommigen zelfs met pony) doorgeknipt!

Je kunt merken dat je een professional bent
Betrokkenen waren al enige tijd aan het twijfelen over een
gesprek. Steeds weer kwamen er vragen (wat als…)
hoeveel zijn de kosten, wordt het vergoed vanuit de
verzekeraar, etc. Dan werd een afspraak gemaakt en enkele
dagen tevoren weer verzet. Mensen zien er vaak tegenop
een gesprek te hebben over hun situatie.
Maar ze waren uiteindelijk toch gekomen. Ze overwogen
samen te gaan wonen met ieder de eigen kinderen. Maar
men zag er tegenop, een stiefgezin vormen is niet niks. Een
van de kinderen kon de boel aardig op stelten zetten. Toch
was de relatie tussen het kind en de stiefouder niet slecht. Ik
moest al meteen aangeven dat het tijdens de puberteit van
de kinderen niet handig is om je gezin samen te voegen.
Maar ja, 2 kinderen zaten al in de puberteit, en 2 andere
kinderen zouden in de puberteit raken als de twee oudsten
er zo’n beetje uit waren…. En ze wilden zo graag bij elkaar
zijn. Uiteraard bepaalt men zelf wat men doet. Zo gingen
we onderzoeken waar de problemen zaten, hoe ze de
kinderen konden voorbereiden, wat vooral wel en niet te
doen, etc. Het gedrag van het kind in kwestie werd in kaart
gebracht, evenals de relatie met de stiefouder. De relatie
met de kinderen onderling bespraken wij ook zorgvuldig.
Uiteraard kijk ik ook naar ieders reactie op de scheiding,
die soms kort en soms wat langer geleden is. Ook de
relatie(s) met de andere ouder is/zijn belangrijk. Na
anderhalf uur gingen zij zeer tevreden weg. Ze hadden
voldoende handreikingen om voorlopig aan de slag te gaan
met onderzoeken van belangrijke dingen vooraf. Over
enkele maanden zullen ze vast nog wel eens terugkomen.
Ze gingen weg met de verzekering dat het een fijn gesprek
was en dat ze heel blij waren dat ze gekomen waren. Ik had
hen ook gewezen op dingen die zij totaal niet
bedacht hadden, maar wel begrepen. Hij nam
afscheid met de woorden “je kunt merken dat je
een professional bent!”
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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brachten onder meer een prachtige drumsolo met 5 mensen
op een uit elkaar getrokken drumstel.
Het leek af en toe ook een omgekeerde wereld want de raad
van 11 daarentegen bracht een stuk met tromgeroffel en
Afgelopen weekend hebben we weer zang. Ze hadden zo het museum van de Reigers weer
kunnen genieten van twee prachtige geopend met daarin verschillende 'stoffige' types.
zittingsavonden in ons dorpshuis.
Showgroep Return was ook weer van de partij. Ze lieten
Traditiegetrouw werd de avond
zien dat stilstaan in een dans ook mooi is met een prachtige
geopend door de dansmariekes die
pose!! Een prachtige dans, met als thema 'Bollywood', die
naast hun gewone dans ook weer
bij het publiek de handen op elkaar kreeg!!
met een schitterende showdans
Het 'rundje Seitert' werd weer gemaakt door Ôk B zegge.
kwamen!! Met als thema Afrika
Het was weer een genoegen om te luisteren naar de
vertelden ze het verhaal dat de
komische avonturen van verschillende inwoners van
dieren en de Afrikaanse stammen
Zijtaart.
vrede sloten met onderzoekers en
Ook was Meer As 11 weer te bewonderen. Met 'Meer As 11
journalisten in hun mooie land. Na
goes black' als thema kwamen zij als een prachtig
de showdans werd de avond
gospelkoor naar boven waar artiesten als The Trammps,
geopend door voorzitter Mari
The Supremes, Tavares, Sister Sledge, Stevie Wonder en
Bekkers waarbij hij op gepaste wijze een ware Tina Turner uit tevoorschijn kwamen!! Zij kregen
even stil stond bij het overlijden van Piet van den Tillaart,
de hele zaal los met een medley uit de jaren 70/80.
die maar liefst 53 jaar lid is geweest van de
Uit Deurne kwam de cabaretgroep 'Ons Jonges'. Zij zongen
Carnavalsvereniging.
en vertelden op komische wijze hoe het er aan toe gaat bij
Daarna kwam een nieuwe groep het podium op. Al
een Fanfare die ook niet weg te denken is een dorp zoals
heupwiegend stelde de groep Harten 4 zich aan het publiek Zijtaart.
voor. Zij stuurden met prachtige zang gezelligheid en
Rob Verschuren uit Son en Breugel vertelde over zijn
positiviteit de zaal in en dit eindigde in een meedeinende
belevenissen als misdienaar en kreeg daarmee de zaal plat!
zaal!
De presentatie was weer in goede handen van Wiljan van
ZOT bracht de rijdende rechter ten tonele om een ruzie
Hoof en Susan Ebben, professioneel was weer het licht en
tussen twee families op te lossen. Er werden wat enigszins geluid van NLG productions en de muzikale invulling ging
onvriendelijke woorden en golfballen over het podium
de Boemelaars ook weer perfect af!!
gesmeten waar alleen het publiek mee kon lachen. Toch
Dit alles eindigde in een bruisende finale waar het
kwam de rijdende rechter tot een verrassende uitspraak
prinsenlied van Prins Henri door iedereen uit volle borst
voor beide families en sprak daarna de legendarische
meegezongen werd!!
woorden dat ze het daar mee moesten doen.
De slagwerkgroep kwam met 'hun' Prins Henri en zijn
Adjudant Twan naar voren als een echte raad van 11. Ze

Weer prachtige pronkzittingen van
CV de Reigers!!
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tuingereedschap voor Heemkundekring Zeeland, tot
promotieactiviteiten voor volleybalvereniging Skunk uit
Veghel en teamkleding voor Biljartclub Zeeland.

In Markant Uden vond dinsdag 12 januari de feestelijke
afsluiting plaats van de Rabobank Clubkas Campagne. Aan
deze tweede editie deden liefst 263 verenigingen en
stichtingen mee. Bijna 7500 leden van de Rabobank
brachten hun stem uit om onder al deze clubs € 110.000,00
te verdelen. Ieder lid had vijf stemmen te verdelen en
daarmee was één stem dit jaar € 3,01 waard.
Met dit initiatief geeft Rabobank Uden Veghel het
verenigingsleven in de regio een financieel steuntje in de
rug. “Vrijwilligers maken het verenigingsleven mogelijk en
wij dragen daar graag een steentje aan bij”, sprak
directievoorzitter Erik Jansen. “Wij blijven lokaal
betrokken omdat we dat belangrijk vinden. Dit past bij onze
coöperatieve manier van bankieren. Daarin onderscheiden
wij ons. De Rabobank Clubkas Campagne is daarvan een
mooi voorbeeld. Dit jaar hebben 7.494 leden van onze bank
in totaal 36.530 stemmen uitgebracht: nog meer dan vorig
jaar. Daar ben ik blij mee, net als met het enthousiasme van
de deelnemende clubs.”
Stemuitslag
Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de
vier clubs met de meeste stemmen. Op de vierde plek
eindigde EHBO Zijtaart. Zij gebruiken de bijdrage voor
aanschaf van een extra AED-apparaat in het dorp.
Kinderboerderij Uden kan met de opbrengst nieuw
meubilair aanschaffen voor de serre en stichting Jeugd
Belangen Zeeland gebruikt het bedrag voor de aanschaf van
nieuw spelmateriaal. Alzheimer Nederland afdeling OssUden-Veghel werd de grote winnaar van de tweede
Rabobank Clubkas Campagne. Het bedrag gaat naar het
Pieter Brueghelhuis in Veghel: een plek waar kwetsbare
mensen en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten en
ondersteunen.
Clubkas Campagne Doel
Om het persoonlijke Clubkas Campagne Doel een stap
dichterbij te brengen, hebben alle 263 verenigingen en
stichtingen volop campagne gevoerd om zo veel mogelijk
stemmen binnen te halen. Want hoe meer stemmen een club
krijgt, hoe meer geld er naar de clubkas gaat. De spanning
in de zaal werd opgevoerd toen directievoorzitter Erik
Jansen bekendmaakte dat elke stem dit jaar € 3,01 waard is.
Mede door deze ondersteuning van Rabobank Uden Veghel
kunnen sportclubs, verenigingen en stichtingen hun doel
realiseren.
Volop vermaak
Vertegenwoordigers van de deelnemende clubs kregen in
Markant Uden een muzikale en vrolijke avond
voorgeschoteld. Zij genoten van prachtige liedjes van Björn
van der Doelen en Kaylee Rijkers. Karin Bruers
presenteerde de avond en vermaakte het publiek met een
humoronderzoek en haar hilarische belevenissen als lid van
het animatieteam in een Spaans hotel. In de aanloop naar de
stemuitslag werd aan de clubvertegenwoordigers gevraagd
welk doel ze willen realiseren met de opbrengst: het
Clubkas Campagne Doel. Elke club heeft weer andere
wensen, zo bleek uit een rondje door de zaal. Van nieuw

Gezocht:
Match maatjes in de regio!
Maatjesproject Match is op zoek naar vrijwilligers (18+) uit
de regio noordoost Noord-Brabant die een dagdeel per
week tijd over hebben voor een kind dat een dosis positieve
en individuele aandacht hard nodig heeft. Voel je je
aangesproken, dan ben je van harte welkom op de
informatiebijeenkomst op maandag 1 februari van 19:30
uur tot 21:00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het
inlooppunt van het CJG in Uden, Aldetiendstraat 23, 5402
ZC Uden.
Match koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18 jaar)
dat door verschillende omstandigheden een steuntje in de
rug goed kan gebruiken. Matchkoppels ondernemen
wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar.
Samen knutselen, naar de bioscoop, een spelletje doen; het
contact met een maatje zorgt ervoor dat een kind even kind
kan zijn en zich kan ontspannen.
Ben-Jamin (8 jaar): “Ik vind het superleuk om met Susan en
haar hond naar de bossen te gaan. We hebben dan veel lol
en kunnen lekker ravotten.” Susan (het maatje van BenJamin): “We maken er elke week weer iets leuks van samen
en we leren ook van elkaar. Het geeft mij zoveel
voldoening om te voelen dat ik zo waardevol voor BenJamin ben.”
Net als Ben-Jamin zijn er nog veel meer kinderen die voor
hun ontwikkeling wel wat extra aandacht kunnen
gebruiken, maar waarvoor nog geen passend maatje is
gevonden. Match hoopt met de vrijwilligersavond mensen
enthousiast te maken om zich aan te melden.
Een vrijwilliger staat er niet alleen voor. Match zorgt voor
een zorgvuldige voorbereiding en professionele begeleiding
gedurende de koppeling.
Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, een instelling
voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met meerdere
Centra voor Jeugd en Gezin in de regio noordoost NoordBrabant.
Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org/match of
bel (0412) 46 53 00.
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OOSTERPOORT
is een instelling voor jeugd- en
opvoedhulp
 biedt jaarlijks gespecialiseerde zorg aan
bijna 2.000 kinderen en ouders
 begeleidt ruim 450 pleeggezinnen
 is actief in de regio noordoost NoordBrabant, Eindhoven en Tilburg
 werkt met bewezen effectieve
methodieken als MST en NPT
 stelt samenwerking centraal:
gelijkwaardige dialoog tussen cliënt en
hulpverlener, samenwerking met
gemeenten, onderwijs, huisartsen en
andere ketenpartners.
 is werkgever van 360 personen.
 Match koppelt 40 tot 45 kinderen op
jaarbasis.

K.O.M.: Kinderen, Ouders & Muziek
Alle kinderen zijn muzikaal. Jonge kinderen vinden het
heerlijk om muziek te maken. Samen zingen, muziek
maken en bewegen is essentieel voor de ontwikkeling en
het welzijn van het jonge kind. Binnenkort start Phoenix
Cultuur in ’t Spectrum in Schijndel met muzieklessen voor
jonge kinderen en een ouder (of oma of opa). De lessen
worden gegeven door muziekpedagoog Margré van Gestel,
mede-initiatiefneemster van Muziekeducatie voor kinderen
0-4, bekend als Muziek op Schoot.
Muziek met de baby: woensdagochtend 11.00- 12.00 uur
Voor baby’s van 4-12 maanden. Wanneer een baby 4
maanden is, zijn kiekeboe spelletjes erg interessant. In deze
nieuwe ontwikkelingsfase kunnen we dus ook meer
muzikale spelletjes spelen. Liedjes voor tijdens de
dagelijkse verzorging die passen bij de baby vanaf 4
maanden, maar ook experimenteren met materiaal, geluiden
en speelgoed.
Muziek met de dreumes: woensdagochtend 9.00-10.00
uur
Voor kinderen van 12-24 maanden. Een spannende tijd
voor ouders wanneer de baby gaat kruipen, optrekken tot
staan, lopen en dus de wereld verkennen. Via allerlei
spelletjes de wereld ontdekken is nu speerpunt. In de
dreumesles dus meer beweging door de ruimte, bewegen op
muziek en experimenteren met allerlei instrumenten.
Muziek met peuters: woensdagochtend 10.00- 11.00 uur
Voor kinderen van 2-4 jaar. Een peuter van 2 wordt
eigenwijs, denkt al heel veel te kunnen en is erg
nieuwsgierig. Via liedjes verkennen we de wereld. Peuters
kunnen zelf al eenvoudige liedjes meezingen en houden van
bewegingsspel. Een cursus vol afwisseling maar ook met
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veel herhaling want dat past nu eenmaal bij het leren van
jonge kinderen.
Op woensdagochtend 27 januari zijn er open lessen in de
bibliotheek in ‘t Spectrum. Graag van te voren even melden
wanneer u bij de open les aanwezig wilt zijn via 0413782010 of info@phoenixcultuur.nl
Na iedere les is er koffie/thee, dit is bij de prijs
inbegrepen. De cursussen
starten op woensdag 3
februari in ’t Spectrum in
Schijndel. Meer info en
aanmelden:
www.phoenixcultuur.nl of
info@phoenixcultuur.nl.

Jump ’n jive, swing & blues van The Anatones
VEGHEL- In galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel is het op zondagmiddag 24 januari
een optreden van de Tilburgse formatie The Anatones.
The Antones spelen een prima stuk jump ‘n’ jive swing &
blues. Aantrekkelijke muziek voor een breed publiek.
Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00
uur en de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is
welkom.
The Antones zijn geïnspireerd door helden als BB King,
Sam Cooke, Albert King en Louis Jordan. Onder leiding
van de imposante frontman Marc Bocken weten ze de
stemming er prima in te brengen en te houden. De ruimte
voor het podium is meestal snel gevuld door het hoge
dansbaarheidsgehalte. Met nummers als ‘Further On Up
The Road’ en ‘Hound Dog’, maar ook met lekker slijpwerk
van onder andere Sam Cooke laat deze band horen, dat bij
hen een feestje gegarandeerd is. Marc Bocken heeft een
warme, aangename stem die uitstekend past bij de songs die
The Antones brengen. In het verleden heeft hij nog
opgetreden met de Amerikaanse soul & blueslegende
Solomon Burke en dat wil wat zeggen. De aanstekelijkheid
van de nummers is een positief. Krachtig en swingend
drumwerk, prima gitaarwerk en een stuwende contrabas
zijn de basis.“
Drums - Huub Habets
Bass - Maurits van der Stappen
Guitar - Pieter Place
Vocals - Marc Bocken
Blues Harp - Tom Verhoeven
Hammond & Piano - Reinier Hustinx
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