Estafette Vastenactie
Zondag 6 maart wandelt de geloofsgemeenschap van Zijtaart naar de H. Antonius Abt in
Eerde. Deze keer zijn we daar niet alleen, ook H. Hart- en de Johannesparochie uit Veghel
zijn daar aanwezig.
Iedereen is van harte welkom. Graag even laten weten als je meeloopt zodat we het
aantal door kunnen geven. Opgeven kan voor zaterdag 5 maart bij Nolda v Zutphen,
tel: 36 42 19
We verzamelen om 09.00 uur op het kerkplein en gezamenlijk lopen we dan naar Eerde om
de eucharistieviering van 10.00 uur met hen te vieren. We hopen op een grote opkomst en
mooi weer.
Graag op tijd zo dat we zeker om 9.00 uur kunnen vertrekken.
MOV ZIJTAART

Een heel bijzondere film voor iedereen, de toegang is gratis
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Franciscusparochie vertoont op
maandagavond 14 maart de film “Erbarme dich” in de H.Hartkerk te Veghel.
Aanvang 19.30 uur.
De film verhaalt over mensen die getroost worden in hun diepe verdriet door de teksten en
de muziek van de Matthäus Passion van Bach.
Werkgroep Vorming en Toerusting
Jan Rietbergen

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 6 maart 9.30 u. 4e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Mnd.ged. Johan en Doortje van Nunen- Brugmans; Jaargetijde Harrie en
Drika van Eert- van Berkel; Overl.ouders Raaijmakers- Adriaans; Overl.ouders van den
Hurk-van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Johan en Jaan Schepers-van Nunen en zoon Jos
(vanw.verjaardag); Dien Cissen- van Zutphen (vanw.verjaardag); Sientje en Cornelis
Pennings- van der Eerden en zoon Rien; Jaargetijde Ties en Mien Habraken- Leenders
Overleden: Cato van den Akker- Kremers in de leeftijd van 89 jaar
Mededelingen:
Woensdag 16 maart 20.00 u Pastoraal Centrum “De Goede Herder” St.Oedenrode:
Informatieavond over de bedevaart naar Rome en Assisi in oktober in de herfstvakantie.
Speciaal voor allen die eerdere informatiebijeenkomsten hebben gemist.

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
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
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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: 06-22496798.

Zaterdag a.s. potgrondactie
Zaterdag 5 maart a.s. vanaf 14.30 uur
komen wij langs alle huizen in
Zijtaart om potgrond te verkopen. U
kunt het evt. ook afhalen bij M. van
der Heijden Autocentrum Zijtaart.
We hebben er, evenals voorgaand
jaar, voor gekozen om de wat duurdere maar kwalitatief
goede potgrond van Legro te verkopen. De prijs voor een
zak van 50 liter potgrond is € 4.00 en 3 zakken voor €
10,00.
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via de mail;
potgrondzijtaart@hotmail.com. Vermeldt uw naam en
adres en we brengen de potgrond graag naar u toe (binnen
15 km rond Zijtaart). Alles wordt uiterlijk 12 maart
geleverd (indien 5 maart niet voldoende beschikbaar is).
Ook kunt u bellen naar Autocentrum M. van der Heijden
Zijtaart, die ons tijdens de actie ondersteunt, tel. (0413) 36
33 74. Mimi en Anne helpen u graag!
Mocht u 5 maart niet aanwezig zijn dan kunnen we het later
nog leveren als u vooraf besteld. Datum in overleg. Alvast
bedankt voor u steun!
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Spellenavond.
Dit keer het spel Habibi. Bijzonder leuk kaartspel over het
maken van….. vuurwerk! Evenwel: het is een omgekeerd
kaartspel! Je mag de eigen kaarten NIET zien! Je krijgt
aanwijzingen van andere spelers om de juiste kaart te
leggen. Maar natuurlijk niet eindeloos! Met zo weinig
mogelijk tips het vuurwerk laten ontbranden: een hele
kunst! Kom dat maar eens proberen
(minimaal 3 personen!)
Graag tot vrijdagavond, rond 19.45 uur!
“Zes!” van EGZ.
Evenementen Groep Zijtaart

Ponyclub De Reigertjes Zijtaart geeft
eieren voor uw geld en steunt
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor weer niet naar de
winkel!
De leden van Ruitersport Zijtaart komen op de dagen vóór
Pasen bij u aan de deur met 10 eieren en verse spek. De
kosten hiervoor zijn €5,-. Met dit geld ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende
leden zullen u dankbaar zijn, omdat zij van dit geld kunnen
genieten van een ponykamp, een spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Maar dat is nog niet alles... 1 Euro van per verkocht pakket
wordt besteed aan de Stichting STOPhersentumoren.nl.
Deze stichting zamelt geld in om onderzoek mogelijk te
maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor
alle leeftijdscategorieën. Zodat hersentumoren zo snel
mogelijk met succes kunnen worden bestreden.
Als Ruitersport hebben wij voor dit goede doel gekozen
aangezien een ouder van een ponyclublid helaas te maken
heeft met een hersentumor. Wij zijn blij om als club op
deze manier ons steentje bij te kunnen dragen, en u krijgt
dus ook de mogelijkheid!

Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

Buurtkeezencompetitie en Spellenavond op
vrijdag 4 maart 19.45 uur
Alweer de voorlaatste ronde van onze competitie editie
2015-16. De race is nog niet gelopen.
Goed te merken is wel dat oefening kunst baart: het
spelniveau blijft als maar toenemen. Ook hebben we
begrepen dat er in diverse huizen in Zijtaart stevig het
Keezen spel gespeeld wordt. Heel goed! Een prima
voorbereiding voor het komende Keezentoernooi!
Keezentoernooi op vrijdagavond 15 april 2016.
Door de vele nieuwe teams verwacht “Zes!” een nóg
grotere deelname dan vorig jaar.
Houdt U 15 april in de gaten en stel alvast je team samen!
Een team bestaat uit 2 spelers, zij steunen elkaar
voortdurend en bereiken zodoende samen de top! Volg de
aanwijzingen in Zijtaarts Belang of geef u op tijdens de
competitieavond, er zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar
bij Café Zaal Kleijngeld en in het Dorpshuis.

Aanbiedingen voor
Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart:
300gr soepvlees € 3,25
Gehaktballen 6 halen 5 betalen
Afbak pistolets 6 halen 5 betalen
Boerenmetworst 100 gram € 0,99
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Na elke "winter" wordt het weer
voorjaar"!!!
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KBO
AGENDA

De titel is een waarheid als een koe en velen zullen ieder
jaar weer uitkijken naar wat het voorjaar ons gaat brengen.
Na de voorbije winter, nou ja winter, komt het voorjaar of
eigenlijk, het voorjaar is er al. Als we naar buiten kijken
zien we al op heel veel plaatsen
lentesignalen. Om die signalen
onder ogen te zien en daarbij te
kunnen luisteren naar een
bijpassend mooi verhaal, zijn we
bij de gastspreker van het
Onderonsje in Zijtaart bij Rini Kersten aan het juiste adres.
Op maandag 7 maart zal Rini Kersten op, voor meerderen
van ons, zijn bekende bevlogen wijze ons meenemen in de
natuur van dit moment.
Zoals hij zelf aangeeft: “Vanuit de
herinnering aan de winter dus vooral
beelden uit het voorjaar. Plaatjes uit
de eigen directe omgeving met
bijbehorende praatjes, het uitlopen
van knoppen, prille en volle bloei,
nestelende vogels, en aandacht voor
enkele heel bekende en zo gewone
planten, die toch best bijzonder zijn
....”. Dit garandeert een mooi interessant verhaal te worden
waarop natuurlijk ook ieder die aanwezig is, zijn vragen
mag stellen om zo misschien antwoorden te krijgen op
vragen die al lang bij iemand leven.
Op maandag 7 maart om 10.00 uur kunt u komen luisteren
en meepraten tijdens het Onderonsje in het Klooster te
Zijtaart. Wij hebben Rini Kersten uit Erp bereid gevonden
om deze maandagmorgen ons mee te nemen in de wereld
van de natuur. Kom gerust luisteren en meepraten.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 7 maart 2016 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Maandag 7 maart 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 7 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 8 maart 09.30uur: Seniorenkoor
Dinsdag 8 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 8 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 8 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 9 maart 13.30 uur: Keezen
Donderdag 10 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 10 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 10 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 10 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 11 maart 14.00 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 25 februari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Harrie v. Zutphen
2. Jan v. Asseldonk
3. Martien v. Zutphen
Poedelprijs:
Henk v.d. Linden
Loterij:
Anneke v.d. Braak
Uitslagen van 29 februari:
Jokeren
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Mieke v. Boxmeer
2. Bert Vissers
3. Henk v.d. Ven
Poedelprijs:
Jan v. Zutphen
Loterij:
Gerard Pepers

146 pnt.
100 pnt.
82 pnt.
44 pnt.
–46 pnt.

138 pnt.
131 pnt.
51 pnt.
40 pnt.
–19 pnt.

DANSEN IN DE PEPPELHOF IN
VEGHEL
Op zaterdagavond 5 maart is er in dienstencentrum De
Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel weer een dansavond,
met gezellige dansmuziek. De deur gaat open om 19.00 uur,
het dansen duurt van 19.30 tot 23.00 uur. Een dj draait fijne
dansmuziek en ook nummers op verzoek.
De entree is gratis.
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BRIDGEN ZBC 23 febr 2016-03-01
Lijn A
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
59,38
2 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
58,68
3 Gerard Bekkers & Mien Verhoeven
54,51
4 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
52,78
5 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
52,43
6 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
51,74
7 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
51,04
8 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
48,96
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
47,92
10 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
47,22
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
46,18
12 Bert Kanters & Diny Kanters
44,44
13 Ria Veldhuis & Mien Vissers
43,75
14 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
40,97
Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
60,42
2 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
55,42
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
55,00
4 Anneke Jans & Maria Pepers
54,17
5 Hein de Wit & Jo de Wit
52,50
6 Lilian Harbers & Rob Harbers
49,58
7 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
48,33
8 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 47,50
9 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
46,67
10 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
45,83
11 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
44,17
12 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
40,42
Bridge KBO Zijtaart 28 febr 2016-03-01
Lijn A
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
2 Bert Kanters & Diny Kanters
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
4 Toon v. Creij & Wim v. Os
5 Mien Verhoeven & Mien Vissers
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Ad Koevoets & Riet Koevoets
8 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
9 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
10 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
11 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
12 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
13 Cees v. Hout & Bert v. Helvoort

61,25
57,92
57,50
56,25
52,50
51,25
50,42
46,67
45,42
45,00
44,17
41,25
40,42

Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
2 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
3 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
4 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(6) Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
(6) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
8 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
9 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
10 Cor Mollen & Marietje Mollen
11 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
12 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
13 Mari v.d. Steen & Ria Swinkels

59,58
57,08
55,00
54,17
51,67
50,83
50,83
50,00
49,17
46,67
43,75
42,50
38,75
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BILJARTEN KBO 25 febr 2016
Jan v.d.Oever
17 31 - Tonnie v.Uden
Toon Nelissen 30 42 - Tonn Verbruggen
Jan Rijkers
16 20 - Piet v.d.Hurk
Jan de Wit
28 36 - Chris v.Helvoirt
Jan v.d.Oever
17 21 - Rien Kemps
Frans v.leuken 42 44 - Mies Gibbels
Toon Opsteen 34 37 - Frans v.d.Broek
Rien Kemps
33 30 - Rien v.Tiel
Toon Cissen
70 56 - Willy v.d.Berkmortel
Wim Kremers 25 22 - Cor Coppens

31 16
23 16
38 44
19 20
33 31
39 36
21 16
29 25
25 22
22 16

Een dementievriendelijke gemeenschap
Dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en
dat burgers meer en meer voor elkaar moeten gaan zorgen,
geldt ook voor mensen met dementie. En de gemeente heeft
de taak om er voor te zorgen dat dit ook mogelijk is. De
gemeente Veghel is een van de gemeenten die een
dementievriendelijke gemeenschap wil worden. Wat dat
inhoudt wordt besproken in het Alzheimercafé
Uden/Veghel, dat op dinsdag 15 maart om 19.00 uur zijn
deuren weer opent in de Blauwe Kei in Veghel. Bezoekers
worden betrokken bij een gesprek over hoe we samen een
dementie vriendelijker gemeenschap kunnen creëren. Het
gaat over wat daarvoor nodig is en wat voor ervaringen
mensen met dementie hebben, bijvoorbeeld tijdens het
winkelen, bij de sportclub of het biljarten.
De bezoekers van het Alzheimercafé kunnen hun stem laten
horen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers weten
als geen ander welke maatregelen en voorzieningen
belangrijk zijn. Iedereen die geïnteresseerd is in dit
onderwerp is van harte welkom. De toegang is zoals altijd
gratis.
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Kom je op de koffie?

SPORTAGENDA

Op woensdag 16 maart a.s. is er van 19.30 - 21.30 uur een
inloopavond voor ouders die hun partner hebben verloren
en die de zorg voor hun nog thuiswonende kinderen alleen
dragen. Dat valt niet mee…. Ook al heb je familie of goede
vrienden om je heen, je moet het uiteindelijk zelf doen.
Wij zijn vier vrouwen die helaas ervaring hebben met deze
situatie. We hebben elkaar ontmoet in de Praktijk
Verliesbegeleiding van Tineke in Zijtaart, omdat we hulp
zochten. Voor onze kinderen maar ook voor onszelf, omdat
het best moeilijk is als je er ineens alleen voor staat. Wij
kenden elkaar niet, maar hadden meteen een klik met
elkaar. We begrijpen elkaar, hebben tips en adviezen voor
elkaar, en…. kunnen ook enorm lachen met elkaar. En
daarmee willen we ook jou helpen!
Samen met Tineke willen we graag andere lotgenoten met
elkaar in contact brengen, omdat je elkaar zo goed kunt
steunen. Meer dan wij zelf ooit konden bedenken. Wij zijn
zo blij dat we deze stap hebben gezet en dit gunnen wij jou
ook.
Neem deze stap! Meld je aan via de praktijk van Tineke
info@praktijkverliesbegeleiding.nl.
Het is geheel vrijblijvend en zonder kosten.

V.O.W. Jeugd
VOW A1
Venhorst B1
Boerdonk C1G
VOW C2
Gemert D5
VOW E1
VOW E2
Gemert F6
VOW F2
VOW F3M
VOW MA1
VOW MB1

Wij zijn er ook bij!
Marjolijn, Marie-José, Elly en Jolanda
Je bent van harte welkom in de Praktijkruimte van Tineke
van Asseldonk,.Keslaerstraat 49, 5465 RM Zijtaart.
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Boskant A1
VOW B1
VOW C1
RKVV Keldonk C1G
VOW D1
vrij

14:30
14:30
13:00
13:00
13:15

Schijndel/DE WIT E6G 9:30u

VOW F1
Rhode F9
Irene F3
Achilles Veen MA1
vrij
Schijndel/DE WIT MC1 VOW MC1
HVCH MD1
VOW MD1
VOW ME1
vrij

10:30u
10:30u
10:30u
14:30u
11:30u
10:00u

VOW Senioren 5 maart 2016
VOW Veteranen Erp
VOW VR30+1 VRIJ

16:00u

VOW Senioren 6 maart 2016
VOW 1
WEC 3
VOW 3
Handel 5
VOW VR1

Mulo
VOW 2

14:30u
12:00u
Blauw Geel'38/JUMBO 9 11:00u
VOW 4
12:00u
Berghem Sport VR 1
11:00u
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 27 febr 2016-03-01
SPV A1
VOW A1
VOW B1
Stiphout Vooruit B2G
VOW C1
WEC C2
Schijndel/DE WIT C5
VOW C2
VOW D1
Gemert D6
VOW E1
Handel E1
VOW F1
Schijndel/DE WIT F4
DVG F5
VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F20 VOW F3M
VOW MA1
RKDSV MA1
VOW MB1
Boekel Sport MB1
VOW MC1
Gemert MC1
VOW MD1
DVG MD1
Berghem Sport ME1
VOW ME1

1
4
4
1
1
3
0
1
1
2
0
0
1
3

4
1
1
1
0
6
6
0
0
1
0
2
0
6

VOW Senioren 28 febr 2016
VOW H1
VOW H2

Elsendorp
Schijndel/De Wit

2-1
1–4

Ruitersport Zijtaart – Jonge
combinaties scoren goed op wedstrijd
Nathalie Blokx en Lica van Liempd zijn nog niet zo lang
een combinatie met hun dier(en) maar scoren al goed op
wedstrijd! Lica reed met beide pony’s in de prijzen
afgelopen twee weekenden, daar zaten zelfs eerste prijzen
bij! Aan het hoge puntenaantal lag het niet, Lica scoorde
zelfs een 9 voor de verzorging. Nathalie reed met haar
jonge paard Helianthus een keurige B proef en wist meteen
een 5de prijs en twee winstpunten te behalen! Shirly van
Dijk en Lieke Blokx behaalden allebei winstpunten, super
gedaan!
De behaalde resultaten
Uden paarden dressuur
Klasse B
Nathalie Blokx
Helianthus
punten

5de
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Uden pony’s dressuur
Klasse DB
Lieke Blokx
Luzette
4de
184 punten
Klasse DE L1
Shirly van Dijk
Coralino CP 2x 5de 187 en 188
punten
Lieshout pony’s dressuur
Klasse DB
Lica van Liempd
Nia domo’s Charmeur 2x 1ste
Asten Heusden pony’s dressuur
Klasse DB
Lica van Liempd
Nia domo’s Charmeur
2de en 3de
Lica van Liempd
Nia domo’s Golden Prince 2de en 3de

Café Brein Uden en Oss
NAH de Baas
Wanneer iemand een niet
aangeboren hersenletsel heeft
opgelopen is het vaak niet
eenvoudig om de draad van het leven weer op te
pakken.
Hoe word je “NAH de baas”? Dit thema staat centraal
tijdens Café Brein op 8 maart in Uden en op 24 maart in
Oss. Café Brein is een trefpunt voor mensen met een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH
kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval,
hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie
op www.nahnobrabant.nl.

Na de herstelfase komt de fase van het leren omgaan met en
de acceptatie van de gevolgen van het hersenletsel in het
dagelijkse leven. Dit proces wordt vaak gekenmerkt door
rouw, verdriet, schaamte en/of onbegrip. Je moet weer
nieuwe doelen stellen, opnieuw zin geven aan je leven.
Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je na het oplopen van
hersenletsel je leven weer “op de rails?”. Tijdens deze
thema-avond gaan wij op interactieve wijze over dit
198
onderwerp met elkaar in gesprek en is er ruimte voor het
delen van ervaringen, ideeën en tips.
Café Brein Uden is op dinsdag 8 maart in
Muzerijk, Klarinetstraat 4. Café Brein Oss is
op donderdag 24 maart in Buurthuis De
Kortfoort, Floraliastraat 93. Beide
bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00
uur zaal open) en duren tot 21.30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig.
In Café Brein worden wisselende
onderwerpen besproken in een gezellige
ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact,
erkenning, herkenning en voorlichting. Een
plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen
wat er aan de hand is. Vrijwilligers
organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg,
Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn en ONS
welzijn
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FC Jupiler winnaar
VOW voetbal quiz:
Wij als organisatie kijken terug op een geslaagde editie van
de VOW voetbal quiz. We willen jullie en je team
bedanken voor het inschrijven en de inzet tijdens de quiz.
Feedback zowel positief als negatief is van harte welkom,
dus stem dit even af met je team zodat we dit mee kunnen
nemen in de volgende editie.
Feedback kun je sturen naar de organisatie of naar email
info@vow.nl
Groetjes Carla, Jos en John

De uitslag:
Stand

Team naam

Aantal punten

1

FC Jupiler

84

2

FC Bavaria

83

3

Team jeugkamp

73,5

4

FC Matchfixing

72

4

Feijenoord, Meedoen is
belangrijker dan winnen

72

5

De Veteranen

67

6

Team 2

63

7

Crommert alweer geel

61,5

8

Jeugdbestuur

53,5

9

Biljartbal Bart

50,5

9

Mamabaka

50,5

10

EHV de Gekste

50

10

CV de Wevers

50

10

D.A.C.

50

11

FC Tidal

49,5

12

Albert Bierstein

47,5

13

Kleats 2

46,5

14

Dames

44,5

VOW op karakter naar 3 punten
tegen Elsendorp 2-1(2-0)
Vandaag de wedstrijd tegen Elsendorp. Na 10 weken weer
een wedstrijd. Gelukkig keurde onze veldmeester (Mark vd
Crommert) het veld goed vanochtend om 07:15 uur en kon
er gevoetbald worden. Goed voetbal was echter niet
mogelijk op het slecht bespeelbare veld, de straffe wind en
het gebrek aan ritme bij beide ploegen. Toch was het na 35
min. VOW wat mocht juichen. Na een terechte pingel was
het Bart 'in love' vd Oever die de 1-0 liet aantekenen vanaf
de stip. Elsendorp was nog nauwelijks bekomen van deze
tegenslag of one touch vd Laar (eindelijk om 10) wist bij de
eerste paal ratatata Rick vd Linden te vinden, die beheerst
de 2-0 binnen tikte. Rust 2-0.
Na rust veel middenveld spel, veel strijd en inzet bij beide
ploegen, maar echte grote kansen bleven uit. Toch was het
in de 65ste minuut een afstandsschot van Elsendorp die
pardoes in de lange hoek vloog en Niek kansloos liet, stand
2-1. Verder liet VOW het niet komen en bleven de 3 punten
(terecht) op karakter en team spirit in het koude Seitert.
Volgende week de kraker, thuis tegen koploper Mulo.
® Jeroen Bosch

Hypotheek inloopspreekuur bij
Rabobank Uden Veghel
Rabobank Uden Veghel introduceert een nieuwe dienst: het
Hypotheek inloopspreekuur. Als u op zoek bent naar een nieuwe
woning en meer informatie wilt over een hypotheek, dan kunt u
vanaf nu op maandagavond tussen 17.30 – 20.00 uur bij de bank
(zonder afspraak) binnenlopen.
Een eigen huis? Snel duidelijk wat u kunt en wilt lenen!
Jos Biemans, financieel adviseur bij Rabobank Uden Veghel,
vertelt: ‘Iedereen die op zoek is naar een koopwoning, wil
natuurlijk snel weten wat hij of zij kan lenen. En bovendien wat
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dit straks financieel gezien betekent. Vragen als ‘Wat zijn de
maandlasten?’ en ‘Wat blijft er over voor vakantie, auto of de
studie van de kinderen?’ ontstaan dan al snel. Om deze vragen te
beantwoorden, is er sinds kort een inloopspreekuur Hypotheken.
Het is vooral bedoeld om de drempel te verlagen. Geen lange
wachttijden, zelfs geen afspraak maken, maar gewoon even
binnenlopen wanneer het de klant goed uitkomt.’
Kosteloos en vrijblijvend oriëntatiegesprek
Tijdens de inloopavonden krijgen klanten een vrijblijvend en
kosteloos oriëntatiegesprek met een financieel adviseur. Jos legt
uit: ‘we geven klanten inzicht in het maximale bedrag dat zij
kunnen en willen lenen. Ook gaan we in op de maandlasten die
daarbij horen, kijken we naar de gewenste hypotheekvorm en
bespreken we de gevolgen van keuzes voor vast of variabele
hypotheekrente, lange of korte rentevaste periode en het moment
van terugbetalen van de hypotheek. Hiervoor hebben we alleen
een salarisstrook nodig. Zo kunnen onze klanten goed voorbereid
op zoek naar een nieuwe of eerste woning. ’
Waar en wanneer vindt het inloopspreekuur plaats?
Iedere maandagavond van 17.30 tot 20.00 uur kunt u bij de
Rabobank in Uden en Veghel terecht. Wilt u meer informatie
over het inloopspreekuur of heeft u andere vragen? Neem dan
contact op met een adviseur van de Rabobank via (0413) 219 222
of per e-mail via financieeladvies.udenveghel@rabobank.nl.
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De Zijtaartse Toneelvereniging zal trouwens mijn
spreekbeurt voorzien van mooie scènes, zodat mijn
spreekbeurt nog interessanter en leuker is!
Kaarten zijn te koop via het Uitpunt Veghel, via Marian van
den Acker., tel. (0413) 36 62 66 of voor aanvang aan de
kassa. Kaarten kosten voor volwassenen € 7,50 en voor
kinderen tot 12 jaar € 5,00.
Doe ook mee met onze actie op
Facebook. Hoe doe je mee?
Like onze Facebook pagina ZTV en
like het bericht met kaartjes winnen.
Deel dit bericht, doe dit wel openbaar zodat
wij het
ook kunnen zien. Dan maak je kans op een gratis kaartje
voor de voorstellingen op 12 en 13 maart 2016.
Groetjes Renske van de Zijtaartse Toneelvereniging

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.

De uitslagen van de 2 speelronden in februari zijn als volgt:
Maandag 15 februari :
Rond de Bulte
- Rond de Kerk
36 – 49
Den Doornhoek
- Het Einde v.d. Str. 54 – 57
Het Begin v.d. Straat - Krijtenburg
58 – 50
Grootveld/Corsica
- Rudebroeck
63 – 45
Jekschotstraat
- Leins./Hoolstr.
52 – 48
Mag ik mij even voorstellen?
Maandag 22 februari :
- Het Begin v.d. Str. 41 – 55
Mijn naam is Renske van den Elzen, ik ben 10 jaar en woon Rudebroeck
- Den Doornhoek
44 – 47
in Zijtaart. Mijn hobby's zijn piano spelen, voetballen maar Grootveld/Corsica
Krijtenburg
- Jekschotstraat
50 – 35
vooral toneelspelen! Ik heb een hekel aan de winter, maar
Leins./Hoolstr.
- Rond de Bulte
40 – 62
ik hou van de lente!! Ik hou zoveel van de lente dat ik er
Het Einde v.d. Straat - Rond de Kerk
58 – 41
zelfs een spreekbeurt over ga houden!
Zoals jullie weten is de
Tussenstand na 14 speelronden :
lente in aantocht, maar
1 Het Einde v.d. Straat
760 punten
wat veel mensen niet
2 Het Begin v.d. Straat
740 punten
weten is dat de lente
3 Grootveld/Corsica
739 punten
een grote invloed kan
4 Leins./Hoolstraat
734 punten
op mensen en dan
5 Rudebroeck
719 punten
bedoel ik vooral de
6 Jekschotstraat
711 punten
ongehuwde vrouw van
7 Den Doornhoek
691 punten
middelbare leeftijd. Hierover zal ik meer vertellen tijdens
8 Krijtenburg
687 punten
mijn spreekbeurt.
665 punten
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u komen luisteren en 9 Rond de Bulte
10 Rond de Kerk
623 punten
kijken naar mijn spreekbeurt ? Kom dan 12 of 13 maart
2016 naar MFA Het Klooster in Zijtaart. Ik begin om 20.00
Toon Cissen, wedstrijdleider
uur, maar u bent vanaf 19.30 uur al welkom.

