Inschrijven JAZ-dagen 2016
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden op 30 augustus t/m 1 september.
Het thema dit jaar is “(W)onder water wereld”
Wil jij samen met Neptunes avonturen beleven in de diepe zee?!
Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de inschrijfochtend
op woensdag 23 maart om 8.30 uur – 9.00 uur
of de inschrijfmiddag op dinsdag 29 maart om 15.30 uur -16.00 uur
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren worden in de week van 14 maart op school uitgedeeld.
Het JAZ-team

Vastenactie 2016
Dit jaar houdt de Franciscusparochie een vastenactie voor de kinderen van Viljoenskroon.
De Veghelse Stichting Kinderen van Viljoenskroon zet zich sinds 2005 in voor de HIV en
aidskinderen in het Zuid Afrikaanse Viljoenskroon en omgeving. Zij worden opgevangen
en voorzien van eten, kleding, scholing en medische verzorging. Voorlichting aan de
omgeving is ook van groot belang. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur zonder
vrijwilligersvergoeding. Zie www.kinderenvanviljoenskroon.nl voor meer informatie.
De vastenzakjes worden verspreid in week 10 en in week 11 opgehaald door de leden van
de KVBZ
MOV

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 13 maart 9.30 u. 5e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Wim van Schaijk; Johan Versantvoort en zoon Riny
Woensdag 16 maart 20.00 u Pastoraal Centrum “De Goede Herder” te St.Oedenrode:
Informatieavond over de bedevaart naar Rome en Assisi in de herfstvakantie van 22 t/m 29
oktober. Speciaal voor allen die eerdere informatiebijeenkomsten hebben gemist.
Maandag 14 maart 19.30 u. H.Hartkerk te Veghel:
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. Een heel
bijzondere film voor iedereen, de toegang is gratis.
Werkgroep Vorming en Toerusting
Jan Rietbergen

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
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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.
Gevraagd:
Nette interieurverzorgster uren in overleg
tel.: 06-83 00 86 26

Het “Zijtaarts Keezen
kampioenschap” vrijdag 15 april
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Inloopmiddag maatjesproject Match
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. Woensdagmiddag 23 maart van14.00 uur
tot 16.30 uur houdt Match een informatie inloopmiddag
voor geïnteresseerden in de bibliotheek aan het
Mondriaanplein 16 in 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 paastakken versieren, de hond uitlaten of een stukje
fietsen; het contact met een maatje zorgt ervoor dat een
kind even kind kan zijn, ontspant en de ruimte krijgt om
zichzelf te zijn.
Matchbegeleider Tesse van Boxmeer en een vrijwilligster
van Match zijn tijdens de inloopmiddag aanwezig om
belangstellenden verdere informatie te geven over dit
bijzondere project van Stichting Oosterpoort. Naast de
gelegenheid tot het stellen van vragen, zal er een
informatiefilmpje worden getoond en bestaat de
mogelijkheid om je aan te melden als vrijwilliger. Een
vrijwilliger bij Match staat er niet alleen voor. Match zorgt
voor een zorgvuldige voorbereiding en professionele
begeleiding gedurende de koppeling. Inmiddels bestaat
Match al meer dan 12,5 jaar en is het een succesvolle
manier gebleken om kinderen, die de aandacht zo
verdienen, te ondersteunen.
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.
Niet in de gelegenheid om naar de inloopmiddag te komen,
maar wel interesse? Bel gerust op nummer (0412) 46 53 00
of kijk op de website van Match
www.oosterpoort.org/match

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor de 4de editie van
het Zijtaarts Keezen Kampioenschap. Deze 4e editie van
ons toernooi vindt plaats op vrijdag 15
april 2016 in de huiskamer van het
Dorpshuis. Aanvang 19.00 uur in het
“Het Klooster”.
Het “Keezen” spel wordt steeds
populairder in Zijtaart, je hebt nu een
kans om te laten zien dat je de kaarten en
de tegenspelers de baas bent! Het “Keezen” spel biedt elk
team gelijke kansen. Dus ook thuisspelers en weinig
geoefende teams kunnen deelnemen. Het zou mooi zijn als
we het aantal deelnemende teams kunnen vergroten. Vorig
jaar was de zaal tenslotte bijna volgeboekt! Dus: gaan we
nu voor een volle huiskamer. Doe mee! Op vrijdag 1 april
is het mogelijk om tijdens onze maandelijkse spellenavond
extra te oefenen of om het spel te leren kennen, wij van Zes
leggen de spelregels uit zodat je tijdens het kampioenschap
om de titel kunt strijden.
Bibliotheekpunt Zijtaart
Inschrijven:
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
De inschrijfformulieren liggen klaar bij “Het Klooster” en
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
Café Kleijngeld. Je kunt deze daar ook inleveren of bij
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
Twan van de Meerakker. Ook is het mogelijk via e-mail:
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
zeszijtaart@gmail.com op te geven. (Bij het schrijven van
dit bericht hebben al 20 teams ingeschreven.) Het
inschrijfgeld bedraagt slechts € 5,00 per team van 2
personen. Wilt u zich op tijd, dus rond 18.45 uur melden bij
de organisatie. We moeten immers op tijd beginnen voor
het goede verloop van de avond.
Het “Zijtaarts Keezen Kampioenschap” wordt mede
mogelijk gemaakt door: Zin telecom, Machinaal
Timmerbedrijf v.d. Linden, Broks bloemenhandel
“verstuureenbloemetje.nl” en Schellen Boek- en
Kantoorvakhandel.
Graag tot ziens op vrijdagavond 15 april.
“Zes!” Van EGZ Evenementen Groep Zijtaart
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Het mooie initiatief ‘De Goede Doelen Week” staat weer
op de agenda. Voorafgaand aan de collecteweek ontvangt u
onze brief en de retourenveloppe. Op dinsdag 12 en
woensdag 13 april a.s. komen onze collectanten weer bij u
langs om uw retourenveloppe op te halen.
De komende weken stellen we graag onze doelen aan u
voor. Vandaag beginnen we met de volgende doelen:
MS
Mooi Seitert, daar had ik liever een stukje voor geschreven,
maar het gaat over de ziekte MS; Multiple Sclerose. Een op
de duizend mensen heeft MS.
Vroeger dacht ik dat het een spierziekte was, maar sinds
2005 hebben wij met deze ziekte te maken en blijkt het een
aandoening van het centraal zenuwstelsel te zijn. Hierdoor
ontstaat er een ontsteking naar de hersenen, zodat
lichaamsdelen vertraagd functioneren of niet meer
functioneren. Ook is vermoeidheid een veel voorkomende
klacht bij MS.
Genezing van deze ziekte is helaas nog niet mogelijk, wel is
het mogelijk door middel van medicijnen de aanvallen te
verkorten en bij sommige mensen te stabiliseren.
Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat onderzoek en
medicatie veel geld kost. Tijdens de Goede Doelen Week in
Zijtaart kan er gedoneerd worden aan Stichting MS. Dus
blijkt maar weer hoe Mooi Seitert is. Langs deze weg wil ik
dan ook iedereen hiervoor bedanken.
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Aanbiedingen voor
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart:
Aanbiedingen
Filet lapjes gemarineerd of gewoon
500 gram voor € 5,45
Jungle burgers 5 halen 4 betalen
Spekrollade 100 gram voor € 0,99
Bestellijsten voor Pasen liggen in de winkel.

Nationaal Fonds Kinderhulp - Geluk voor ieder kind!

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht
hebben op geluk. Helaas groeit 1 op de 8 (!) kinderen in ons
land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen
niet meedoen met leeftijdsgenoten. Deze kwetsbare groep
kinderen mag niet de dupe worden van financiële
beperkingen of problemen in de gezinssituatie. Helaas
hebben ze volwassenzorgen en vaak kunnen ze ook nergens
Met vriendelijke groet,
meer aankloppen voor hulp. Deze kinderen wonen thuis, op
Peter Jonkers
een leefgroep of in een gezinshuis en worden bijgestaan
Collectecoördinator Stichting MS
door maatschappelijke organisaties. Ze moeten echter
gewoon kind kunnen zijn. Kinderhulp ondersteunt ze met
Schenk aan de Nierstichting tijdens de Goede Doelen
simpele dingen zoals een fiets voor school, kleding,
Week!
In de Goede Doelen Week kunt u uw geld schenken aan de zwemles, lidmaatschap van een sportclub, een dagje uit, een
Nierstichting. Wist u dat ruim 60.000 Nederlanders ernstige cadeautje van Sinterklaas, een opleiding of een laptop voor
school.
nierschade hebben? Een aantal van 6.500 nierpatiënten
moeten dialyseren? Dialyse geen leven is, maar overleven?! Daarom vraag ik namens al deze kinderen om een bijdrage
voor Kinderhulp bij de Goede Doelen Week: Omdat elk
De Nierstichting neemt het voortouw in de ontwikkeling
kind geluk en een mooie toekomst verdient!
van een draagbare kunstnier. Deze is kleiner, lichter en
draagbaar, ook kun je hiermee vaker en langer dialyseren.
Alvast hartelijk bedankt!
Dat betekent meer vrijheid, want patiënten zijn minder
Lea van den Elzen
afhankelijk van het ziekenhuis en hebben minder last van
vermoeidheid. De ontwikkeling van de draagbare kunstnier Collectecoördinator Nationaal Fonds Kinderhulp,
is in volle gang. Met iedere bijdrage aan de collecte komt
de draagbare kunstnier een stapje dichterbij. Gevers aan de
collecte dragen direct bij aan een beter leven voor
Prikpost in Zijtaart.
nierpatiënten.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Willie van Asseldonk
Collectecoördinator Nierstichting

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.
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“SAMEN AAN TAFEL” een vervolg
De derde woensdag in de maand nadert met rasse schreden
en dat betekent dat ons volgend “SAMEN AAN TAFEL”
alweer voor de deur staat. Voor € 8,50 krijgen we
gezamenlijk wederom een 3-gangen menu geserveerd. Het
succes van de laatste keer heeft er voor gezorgd dat er zich
inmiddels al 29 personen hebben opgegeven voor de
maaltijd van woensdag 16 maart, zonder dat we er al extra
aandacht aan hebben gegeven in het Zijtaarts Belang. De
organisatie is daar zeer tevreden over en vind het zeker een
stimulans om verder werk te gaan maken om te komen tot
de uitwerking van “Zorg om ons dorp”, de eerste acties
lopen.

Voor “SAMEN AAN
TAFEL” van woensdag
16 maart kunt u zich
telefonisch aanmelden bij
een van onderstaande
personen, maar uiterlijk
vrijdag 11 maart om 12:00 uur.
-Cor v.d. Aa, tel. 36 68 58
-Frans v. Asseldonk, tel. 34 04 72
-Ad v. Nunen, tel. 35 00 87
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Al deze eetmomenten zijn om 17:30 uur in de
ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster.
Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we u
thuis zullen ophalen.
Ons Welzijn blijft in nauw overleg met de kok een variatie
aanbrengen in menu, in tafelopstelling, in wel/geen lopend
buffet of eventueel nog wat anders. Genoeg redenen om
zeker eens gebruik te maken van “Samen aan tafel in
Zijtaart”. Deze activiteit is een mooie kans om met
buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn
of niet graag alleen gaan, eens samen aan tafel te gaan en
het meestal “alleen eten” nu eens op een prettige andere
wijze van “Samen aan tafel” te laten ervaren.

Nogmaals wijzen wij op de mogelijkheid van het vaste
eetpunt in ons Dorpshuis op dinsdag en donderdag om
12:00 uur, ook daar kunt u gebruik van maken.
Kom het gerust een keer proberen,
de reacties zijn zeer positief.

Ruitersport Zijtaart - Mooi M1
debuut voor Loes van Asseldonk

Loes van Asseldonk debuteerde afgelopen weekend in de
klasse M1 met Fitzroy. In Lieshout won ze beide proeven
met twee keer 202 punten!
In Asten-Heusden haalde Shirly van Dijk met haar pony
Coralino CP een derde prijs met 184 punten in de klasse
L1. Weer knap gedaan van deze combinatie!
Volgend weekend mag Emma Boes met haar pony Silvano
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO,
Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn reeds afspraken gemaakt rijden op de Nederlandse Kampioenschappen. Na winst op
de Brabantse Kampioenschappen hopen we daar natuurlijk
voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de derde
weer op en wensen we Emma heel veel succes.
woensdag van de maand. Daarom kunt u zich ook al
aanmelden voor 20 april, 18 mei, 15 juni en 20 juli.
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BRIDGEN ZBC 1 maart 2016
Lijn A
1 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
2 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
3 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
4 Bert Kanters & Diny Kanters
Nog maar enkele nachtjes slapen en
5 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
dan staan de toneeluitvoeringen
6 Gerard Bekkers & Mari v.d. Steen
van de Zijtaartse
7 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Toneelvereniging op de agenda.
8 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
Ze zijn druk bezig met de laatste
puntjes op de -i- te zetten, opbouwen
van de 9 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
zaal en finishing touch van het decor. Dit jaar voeren zij de 10 Cor Mollen & Mien Verhoeven
11 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
klucht Welkom terug tante op.
12 Ria Veldhuis & Mien Vissers
Heeft u komend weekend nog niets op de agenda staan,
twijfel dan niet langer en kom naar de uitvoeringen in MFA 13 Clasien Nolle & Trudy Smulders
Lijn B
Het Klooster. De voorstellingen beginnen om 20:00 uur
1 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
waarbij de zaal open gaat om 19:30 uur. Kaartjes zijn te
2 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
koop via Marian van den Acker, tel (0413) 36 62 66, via
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
Uitpunt Veghel of voor aanvang van het toneel aan de
(4) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
kassa.
(4) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
KBO
7 Anneke Jans & Maria Pepers
8 Lilian Harbers & Rob Harbers
AGENDA
(9) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
Maandag 14 maart 13.00 uur: Regio biljarten
(9) Hein de Wit & Jo de Wit
Maandag 14 maart 13.30 uur: Kaarten
11 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
Dinsdag 15 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
12 Joke Petit & Maria Rijken
Dinsdag 15 maart 11.00 uur: Opgeven bloemen workshop
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Dinsdag 15 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 15 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
KBO 4 maart 2016
Dinsdag 15 maart 14.00 uur: Line dansen
Lijn A
Woensdag 16 maart 13.30 uur: Kienen
1 Theo van Dijk & Toos van Dijk
Donderdag 17 maart 09.00 uur: Wandelen
2 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Donderdag 17 maart 12.00 uur: Eetpunt
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Donderdag 17 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
4 Bert Kanters & Diny Kanters
Donderdag 17 maart 13.30 uur: Kaarten
5 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Vrijdag 18 maart 13.30 uur: Bridgen
6 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
7 Adriaan v.d. Tillart & Mieke de Jong
Op maandagmiddag 4 april is de jaarvergadering.
8 Cees v. Hout & Riet v. Hout
U krijgt nog een uitnodiging. Noteer de datum
9 Toon v. Creij & Wim v. Os
alvast op uw kalender.
10 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
11 Mien Verhoeven & Mien Vissers
KAARTEN
Uitslagen van 3 maart:
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden
102 pnt.
2. Riek v.Sleuwen
79 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
66 pnt.
2. Tiny v.Zutphen
64 pnt.
Poedelprijs:
Marjo Vissers
- 48 pnt.
Loterij:
Anneke v.d.Braak

De Zijtaartse Toneelvereniging is
klaar voor de uitvoeringen van
Welkom terug tante!!

Uitslagen van 7 maart.
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
2. Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Jan v.Zutphen
3. Piet v.d.Hurk
Poedelprijs:
Henk v.d.ven
Loterij:
Karel Bekkers

97 pnt.
76 pnt.
131 pnt.
117 pnt.
100 pnt.
– 29 pnt.
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65,42
61,25
57,92
57,08
50,42
50,00
48,33
47,50
47,08
46,25
43,75
41,67
33,33
56,67
56,25
54,58
52,92
52,92
50,00
49,58
49,17
48,75
48,75
47,08
44,17
39,17

59,72
59,03
57,92
56,60
55,56
53,13
49,65
49,31
47,22
46,67
45,14
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Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
Piet Thijssens & Riek Rijkers
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
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42,92
42,08
40,83
39,17

Lijn B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cor Mollen & Marietje Mollen
64,92
Ad Koevoets & Riet Koevoets
62,58
Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
57,42
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 57,39
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
52,58
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 50,75
Anny v.d. Hurk & Mari v.d. Steen
48,67
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 46,33
Lida v. Houtum & Tonny Rijkers
43,04
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 41,17
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
38,00
Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
37,17

BILJARTEN
KBO Onderling 3 maart 2016
Cor Coppens
22 36 - Tonnie v.Uden
Jan Rijkers
16 23 - Rien v.Tiel
Cor v.Zutphen
61 78 - Frans v.Leuken
Toon Nelissen
30 38 - Chris v.Helvoirt
Jan v.d.Oever
17 19 - Frans v.d.Broek
Willy v.d.Berkmortel 25 28 - Cor Coppens
Wim v.d.Sanden
45 52 - Gerard Oppers
Wim Kremers
25 28 - Tonnie v.Uden
Tonn Verbruggen
23 23 - Toon Cissen
Jan de Wit
28 22 - Toon Opsteen
Piet v.d.Hurk
38 28 - Mies Gibbels

31
29
42
19
21
22
12
31
70
34
39

21
27
36
7
21
21
10
22
57
27
21

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 12 maart 2016
VOW A1
VOW B1
Someren B4
Boekel Sport C6G
VOW C1
VOW C2
Erp C3
VOW D1
DVG D2G
VOW E1
Gemert E7
ELI E2
VOW E2
VOW F1
Irene F1
St. Fiducia/Elsendorp F1G VOW F2
Avanti’31 F7
VOW F3M
RKSV Heeze MA1
VOW MA1
VOW MB1
NWC MB1
VOW MC1
ST SSS ‘18/Holthees MC1
VOW MD1
Boxtel MD1
Vorstenbossche Boys ME1 VOW ME1
VOW Veteranen 12 maart 2016
Venhorst
VOW Veteranen
Liessel VR30+1 VOW VR30+1
VOW Senioren 6 maart 2016
VOW 1
RKGSV
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 5
Sparta '25 7
VOW 3
VOW 4
ERP 7
Mierlo Hout VR1 VOW VR1

vrij
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
9:30u
10:30u
10:30u
9:30u
10:30u
15:00u
14:30u
13:00u
11:30u
10:30u

15:30u
17:00u
14:30u
11:30u
12:00u
11:00u
12:00u
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 5 maart 2016
VOW A1
Boskant A1
Venhorst B1
VOW B1
Boerdonk C1G VOW C1
VOW C2
RKVV Keldonk C1G
Gemert D5
VOW D1
VOW E2
Schijndel/DE WIT E6G
Gemert F6
VOW F1
VOW F2
Rhode F9
VOW F3M
Irene F3
VOW MA1
Achilles Veen MA1
Schijndel/DE WIT MC1 VOW MC1
HVCH MD1
VOW MD1
VOW ME1

afgelast
1
3
1
3
2
2
afgelast
afgelast
afgelast
0
1
0
1
afgelast
0
2
6
2
vrij

VOW Veteranen 5 maart 2016
VOW Veteranen Erp
VOW VR30+1
VOW Senioren 6 maart 2016
VOW 1
Mulo
WEC 3
VOW 2
VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 9
Handel 5
VOW 4
VOW VR1
Berghem Sport VR 1

1
2
VRIJ
0
3
0
2
AFG.
2
2
AFG.
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door krullenbol
Mark van de
Ven, bleef hopen
Zondag 13 maart begint voor Motorclub Veghel het nieuwe
op iets meer.
motorseizoen.
Maar alle hoop
De Uit 't Vet rit is ca. 200 km lang en gaat via Nijmegen
kon de ijskast in,
naar Tolburg voor een pauze aan de Rijn. Vanaf 9.30 uur
na 65 minuten
kunnen niet-leden voor € 2,00 de route op hun navigatie
was het 0-2. Een
laten zetten. Verzamelen is bij D'n Brouwer,
voorzet van links
Dobbelsteenplein 1 te Mariaheide. We hopen op lenteweer
werd bij de 2e
met een mooie opkomst.
paal vrij eenvoudig binnen getikt. Na 2 noodgedwongen
wissels bij VOW, Dorus voor Mark van de Ven (rug) en
Proeftrainingen voor nieuwe leden
Jelle Bosch (moe gestreden) voor Pimmetje Ziggo. Toch
bleef VOW redelijk overeind met 10 man, maar met 9 man
Alle jongens en meisjes
wordt het toch een stuk lastiger. Door een domme charge
die voor eind december
van Mark van de Crommert gaf de scheidsrechter resoluut
2016 6 jaar worden en zin
terecht de rode kaart. De 0-3 was er een voor de statistieken
hebben om te gaan
en dat was tevens ook de eindstand.
voetballen, kunnen vanaf
woensdagavond 16 maart
® Jeroen Bosch
deelnemen aan 3 proeftrainingen. Voordat je start met de
training moet je je naam en geboortedatum doorgeven (bij
voorkeur via de email) aan:
Patrick van Asseldonk
Tel. (0413) 35 56 64
Email: jeugdbestuur@vow.nl

Motorclub Veghel: start motorseizoen

De proeftrainingen zijn op de woensdagavond 16, 23 en 30
maart van 18.00 – 19.00 uur.
Indien je nog vragen hebt, hoor ik het graag.
Tot ziens bij de trainingen van VOW!
Patrick van Asseldonk
Jeugdbestuur VOW

Eerste thuis nederlaag VOW een feit
0-3 (0-1)
Vandaag de wedstrijd tegen de koploper uit Helmond
genaamd MULO. Zonder de opvallend afwezige Bart van
de Laar (ziek) begon VOW aan de wedstrijd. Het eerste
kwartier was het een blauw gele storm die maar niet ging
liggen. Ondanks deze storm bleven grote kansen gelukkig
uit voor Mulo, wat vooral gevaarlijk was voor de 16 meter.
Na deze storm overleefd te hebben, kwam VOW iets meer
in het spel voor, wat
resulteerde in een kansje
voor kilometer vreter Bertje
van Erp (met korte mouwen).
Daar waar Mulo toch het
betere van het spel had, kon
de tegentreffer niet
uitblijven. Na een half uur
werd een afstandsschot
gepareerd door torzo Niek, maar in de rebound stond er
toch een speler van Mulo die de 0-1 in de touwen werkte.
Met nog 15 minuten voor de rust werd aanvoerder Michel
Tielemans met 2x geel (onterecht) van het veld gestuurd.
Waar het met 11 man al moeilijk is tegen Mulo, zou dat
zeker met 10 man zijn.
VOW, wat na rust toch goed georganiseerd stond mede
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Bond van Alleengaanden Kring Uden: Bond van Alleengaanden Kring Uden:
algemene ledenvergadering
vakantiereizen
Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering op woensdag 23 maart 2016.
Aanvang vergadering 14.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur.
Deze vergadering is in Party Centrum van Haandel, Hertog
Janplein 20, 5469 BJ Erp
Agenda:

14.00 uur aanvang vergadering met
1. koffie/thee met een stukje vlaai;
2. Opening door de voorzitster;
3. Notulen algemene ledenvergadering 2015;
4. Jaarverslag;
5. Kasverslag;
6. Kascontrole;
7. Bestuursverkiezing. Aftredend is onze voorzitster Diny
van de Burgt. Zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor Harrie van de Meerakker als nieuwe
voorzitter. Zijn er leden die zich kandidaat willen stellen
voor de functie van voorzitter of gewoon als nieuw lid van
het bestuur, dan gaarne doorgeven bij een van de
bestuursleden tot voor aanvang van de vergadering. Het
bestuur zou het zeer op prijs stellen als een vrouw het
bestuur komt versterken. Dus dames, laat je niet
tegenhouden en stel je kandidaat.
8. Mededelingen. Zie vakantiereizen;
9. Rondvraag;
15.00 uur pauze met een gratis consumptie.

Beste leden,
Het bestuur heeft al jaren met veel inzet geprobeerd ieder
jaar een vakantiereis te organiseren. Het afgelopen jaar
hebben helaas maar enkele personen hieraan deelgenomen.
Wij zijn van mening dat het de moeite niet loont om hierin
veel energie en kosten te blijven steken Wij willen het
anders aanpakken door, voor we verdere stappen
ondernemen, u te vragen of u met ons mee op vakantie wilt.
Het bestuur heeft een drietal vakantiereizen uitgezocht die
zij aan u wil voorleggen.
De eerste reis is van 6 september t/m 11 september 2016 (6
dagen) naar Karinthië (Oostenrijk) naar de plaats
Greifenburg. Daar zijn we te gast in het hotel van de familie
Rossmann. Een prima en gezellig hotel waar Nederlands
wordt gesproken. Een van de bestuursleden is hier in het
afgelopen jaar op vakantie geweest en het is zodanig goed
bevallen dat hij heeft besloten dit jaar weer mee te gaan. De
prijs voor deze reis is op basis van half pension € 415,00.
Toeslag eenpersoonskamer € 50,00.
De tweede reis is in eigen land naar Hotel de Uitkijk in
Zeddam. Van zaterdag voor het diner en eindigend op
zaterdag daaropvolgend na het ontbijt, op basis van
volpension. De prijs voor deze reis ligt tussen € 455,00 en €
475,00. Toeslag eenpersoonskamer € 70,00.

De derde reis is een aanbod van EMA reizen naar
Harsefeld/Altes Land (Duitsland). Dit is een 5 daagse reis
van zondag 25 t/m 29 juni 2016 op basis van halfpension in
Na de pauze gaan we gratis bingo spelen om mooie
3 sterren hotel Meyer, gelegen in het mooie centrum van
levensmiddelen prijsjes. Wij dachten u met bingo een
mooie en gezellige middag te kunnen bezorgen. Dus geef je Harsefeld. De prijs voor deze reis is € 435,00. Toeslag
eenpersoonskamer € 40,00.
op voor 21 maart bij een van de bestuursleden, dan weten
Heeft u interesse in een van deze vakantiereizen, dan willen
we hoeveel vlaai wij kunnen bestellen.
wij u graag meer informatie verstrekken door een folder toe
De kosten voor deze middag zijn € 10,00 per persoon.
te sturen of een bijeenkomst met u te houden. Al deze
Graag gepast te voldoen bij de ingang van de zaal. Wij
reizen worden georganiseerd met andere deelnemers buiten
hopen weer velen van jullie te ontmoeten en wensen jullie
onze vereniging.
een fijne middag.
De sluiting van deze middag is rond de klok van 17.00 uur. Wij wachten uw reactie af.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Namens de werkgroep-bestuur, A.van Berlo
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Verzamel geen druppels….
Ik sprak onlangs iemand die zei: “Ik ga mijn relatie niet op
het spel zetten voor een kleinigheid”. Dat zette mij aan het
denken. Ik denk dat de meeste mensen hun relatie
belangrijk genoeg vinden om die niet zo maar op het spel te
zetten. Maar wat voor de één een kleinigheid is, is voor de
ander onoverkomelijk. Bovendien zijn een heleboel
kleinigheden soms ook teveel druppels waardoor een
emmer kan gaan overlopen. Toch zijn er best vaak mensen
die in een opwelling dingen doen, waar ze later
veel spijt van krijgen. Ontrouw is soms zoiets. In
een zwak moment lijkt het opwindend om met
een buurvrouw/-man of collega iets te beginnen,
maar uiteindelijk loopt dat vaak ook fout. Hoe
beter je iemand kent, hoe beter je ook zijn/haar
zwakheden kent.
Bij veel druppels in de emmer zou ik zeggen:
zorg dat je met elkaar gaat praten over die
druppels, waardoor je weer begrip voor elkaar
gaat krijgen. Want juist die druppels in de
emmer, maakt dat je rond gaat kijken naar
mensen die aantrekkelijker zijn dan jouw partner.
Aantrekkelijke mensen zijn er genoeg, zeker als
je ze niet zo goed kent als je partner. Je partner is
nl. een mens van vlees en bloed en daar mankeert
van alles aan. Dit geldt voor iedereen. Vaak zijn
er veel druppels geweest, waar je aan voorbij
gegaan bent, maar die je toch gestoord hebben. Als je daar
niet over praat, dan komt dat allemaal op één hoop en wordt
je partner minder aantrekkelijk. De relatie bekoelt. Juist dán
sta je veel meer open voor andere relaties. Natuurlijk kan je
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relatie echt voorbij zijn en zijn er soms mensen waarbij je je
meer vertrouwd voelt. Misschien is die nieuwe persoon
inderdaad beter passend bij jou. Maar denk erom: als je
eenmaal ontrouw bent geweest, is een relatie moeilijker te
herstellen dan wanneer je je hoofd erbij houdt.
Toch kan na een foute stap de relatie goed te
repareren zijn.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Vrijwilligers zijn ook nog welkom, ook
via mail aan te melden.
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
TV Zijtaart gaat in maart 2016 wederom van start met
tennislessen voor senioren (beginners en/of gevorderden).
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:
- vrijdagavond van 18 maart tot en met 24 juni, in de
meivakantie (29-4, 6-5 en 13-5) gaan de lessen niet door.
Op 10-6 gaat de les niet door i.v.m. afwezigheid trainer.
Mochten er verder nog lessen niet doorgaan, dan zijn de
inhaaldata 1 en 8 juli (zie onder bij het inhaalreglement).
Bij meer dan 8 aanmeldingen is het mogelijk om extra uren
te krijgen op woensdagavond van 18:30 tot 22.00 uur
(graag hieronder aangeven als je ook op woensdag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,00 per les (€ 11,00 p.p., dus € 110,00 voor
10 lessen).
Indien gewenst mag je ook voor 5 lessen opgeven.
Heb je interesse? Vul dan onderstaande gegevens in en
lever deze in op het paviljoen of via e-mail
info@tvzijtaart.nl. Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag
12 maart 2016.
Voor meer informatie kun je terecht bij Patricia van Dijk,
tel.nr. (0413) 20 94 24, tel. (06) 462 866 89 of e-mail
info@tvzijtaart.nl

HARRIE AART WINNAAR
DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART

A
fgelopen woensdag heeft Harrie Aarts uit Eerde het 26e
driebandentoernooi van biljartvereniging Poedelpret uit
Zijtaart op zijn naam weten te schrijven. De finale ging
over 3 gewonnen sets, waarbij Harrie (12 car.) moest
afrekenen met Ad Verkuylen (11 car.) ook uit Eerde.
De 1e set was in 9 beurten een makkelijke overwinning
voor Harrie. Ook de 2e set wist Harrie te winnen, maar in
deze set had hij daar 22 beurten voor nodig en wist Ad tot
op één carambole te naderen. De 3e set duurde slechts 10
beurten, maar hier was het Ad die aan het langste eind trok
en wist hij een serie van 6 caramboles te produceren. In de
P.s.: ben je geen lid van onze vereniging, dan dien je eerst
4e set ging het lange tijd gelijk op en was de stand na 15
lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de
beurten 9-8. Twee beurten later wist Harrie met een serie
tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
van 3 caramboles en met een prachtige losbander de stand
Inhaalreglement:
- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze op 3-1 te brengen en daarmee was Harrie de opvolger van
Ruud Cissen die het toernooi in 2015 op zijn naam wist te
er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;
e
- Regenlessen: de eerste regen les haalt de trainer in, de schrijven. Na 1994 is het de 2 keer dat Harrie het
tweede regen les wordt niet ingehaald, de derde regen driebanden toernooi wist te winnen.
De organisatie kan terugzien op een geslaagd toernooi en is
les wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee
met 66 deelnemers ook dik tevreden. Volgend jaar komt er
inhaallessen;
weer een vervolg, als het toernooi wordt gehouden van 15
- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan
t/m 22 maart 2017.
wordt deze les ingehaald.

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: __________________Telefoonnummer _____________________________________

E-mail adres

: _____________________________________________________________

Geboortedatum

: _____________________________________________________________

Speelsterkte

: ___________

voorkeur tijd:

Kan op woensdagavond tussen 18:30 - 22.00 uur:

Ja/Nee

17.30 - 18.30

//

18.30 – 19.30

aantal lessen

: 5

/

10
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muzikaal een hoog niveau gehaald, wat je in deze
combinatie niet vaak ziet. Tijdens dit muzikaal genot werd
door de avond heen een viergangen diner geserveerd door
Eethuis de Reiger, waarbij Café-zaal Franc en Yvonne
Kleijngeld een heerlijk wijnarrangement verzorgde wat
helemaal was afgestemd op het diner. Het muzikale
Cecilia's dinerconcert
programma werd op humoristische wijze gepresenteerd
een daverend succes!!!
door Bjorn van der Heijden. Natuurlijk was deze avond niet
zo succesvol geworden zonder de bijdrage van sponsoren
en goede vrienden. Met behulp van Raaijmakers Drukwerk,
Op zaterdag 5 maart heeft het Cecilia's Dinerconcert
NLG Productions, Broks Bloemen, Yvonne van de Valk,
plaatsgevonden in het dorpshuis. De organisatie was in
handen van fanfare St. Cecilia in samenwerking met eethuis Eethuis de Reiger en Café-zaal Kleijngeld werd dit een
onvergetelijke avond voor 150 gasten van Cecilia's
de Reiger en café-zaal Kleijngeld. Muzikaal waren er vele
dinerconcert. Het dorpshuis was met mooie wandbekleding
hoogstandjes waaraan de zangeressen Héléne en Liz van
omgetoverd tot spectaculaire, sfeervolle taferelen. Iedereen
den Hurk en Milou van Asseldonk met hun songs een
waande zich in een goed belicht park met toepasselijke
mooie bijdrage hadden. Nummers zoals A night like this,
Hello, They can’t take that away from me, Avond en Sweet muziek. En natuurlijk had dit alles niet uitgevoerd kunnen
worden zonder de hulp van vele vrijwilligers. Daarvoor
Caroline werden met een groot applaus beloond. Samen
onze oprechte dank. En dit alles voornamelijk door mensen
met de fanfare begeleidde Walter Vergeer de zangeressen
uit Zijtaart die deze avond met vereende krachten hebben
op de vleugel. Daarnaast speelde Walter op virtuoze wijze
neergezet. Gezien de staande ovatie tot slot en de vele
pianospel op de vleugel en toonde zijn muzikale talenten
ook met zijn accordeon. De fanfare speelde op deze avond positieve reacties na afloop is het evenement voor herhaling
vatbaar.
maar liefst 17 muziekstukken. Bij vele nummers had
dansgroep Return een goed ingestudeerde dans als bijdrage.
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart
De slagwerkgroep-leden hadden een mooi muziekstuk op
de marimba en een ludiek theaterstuk ingestudeerd. De
fanfare in zijn geheel heeft zowel organisatorisch als
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Pos

Naam

Spel

Winst

Verlies

1

M&M vd Doornhoek

20

15

5

2

Rudebroek 1

20

15

5

3

Pater Vervoortstraat

20

13

7

complete voortgang van het spel van de deelnemers.
Afgelopen vrijdag konden slechts 3 rondes gespeeld
worden. Door een voortdurend spel van
Punten
wisselende kansen, duurden sommige
Score saldo
partijen véél langer dan normaal. De
30
381-357
organisatie moest tot de conclusie komen
dat de gebruikelijke 4e ronde, niet door
30
371-350
kon gaan. Dat heeft natuurlijk gevolgen
26
378-361
voor de kansen van de top 4 teams.

4

PasOpperkes

20

13

7

26

375-365

5

Grootveld

20

12

8

24

376-360

6

KesKamp

17

12

5

24

323-309

7

PEP team

20

11

9

22

386-366

8

Meester vd Venstraat

20

11

9

22

366-355

9

Soffelt 1

20

10

10

20

367-347

10

Keslaerstraat

20

10

10

20

367-353

11

Bosrecht

20

10

10

20

364-358

12

Buurvrouw & Buurvrouw

20

10

10

20

350-364

DE VONDERS

13

Krijtenburg 2

20

9

11

18

363-365

14

Rond de Bulte

20

9

11

18

369-373

ZIJTAART

15

Krijtenburg 1

20

9

11

18

359-370

16

Rudebroek 4

17

8

9

16

299-305

17

Krijtenburg 3

20

8

12

16

357-379

18

Krijtenburg 5

20

8

12

16

350-372

19

Krijtenburg 4

20

7

13

14

364-373

20

Rudebroek 2

20

7

13

14

344-366

21

Rudebroek 3

16

6

10

12

280-276

22

Leinserondweg/Hoolstr

17

4

13

8

287-319

23

Soffelt 2

7

3

4

6

128-126

24

BCC 1

10

3

7

6

159-183

Stand buurtkezen na ronde 6

In de voorlaatste ronde komt natuurlijk het toekomstige
winnende team tevoorschijn. Evenwel: ook nu blijft de
schijn bedriegen. Theoretisch is nog veel mogelijk.
Bijvoorbeeld het aantal te spelen rondes op vrijdagavond 1
april. Gewoonlijk zijn het er 4, maar het hangt af van de

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

16 maart 2016
KANTINE
SPORTPARK

HOOFDPRIJS €
250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen
AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00
uur

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 24

9 maart 2016 – 16 maart 2016

pagina 13

Inschrijving per koppel of individueel.
Inschrijfgeld € 2,50 per deelnemer ofwel €5,00 per koppel

Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Bij inlevering van inschrijfformulier dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Zonder inschrijfgeld
ben je niet ingeschreven.
Per koppel dient tenminste één van de twee spelers in Zijtaart te wonen of te hebben gewoond. De
minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar. Net als op de spellenavonden zijn ook kinderen uit groep 8
welkom!
Inschrijfformulieren inleveren bij:
Cafe-zaal Kleijngeld
Dorpshuis
Twan van de Meerakker
Tijdens spellenavond!

Of mail: zeszijtaart@gmail.com
Inschrijven uiterlijk 12 april!
Reageer snel, want vol = vol
Werkgroep van
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word lid van de
dansmariekes

Naam:........................Geb.datum:...............
Adres:.....................................Tel:...............
Miranda v/d Zanden | Keslaerstraat 23| Zijtaart

