Potgrondactie een groot succes!
Op zaterdag 5 maart hebben de vrienden van Kneup en leden van de carnavalsvereniging,
samen met een behoorlijk aantal kinderen van de jeugd (prins, prinses, adjudant en raad) en
hun ouders huis aan huis potgrond verkocht.
Mede door de geweldige steun van alle Zijtaartse mensen en hun families/kennissen was
alle potgrond al binnen 2 uur verkocht en hebben we afgelopen zaterdag de nabestellingen
bij iedereen geleverd. In totaal hebben we in Zijtaart ruim 17 ton potgrond verkocht, dus
kunnen alle tuintjes er weer mooi op staan dit jaar.
We hebben met de actie een mooi bedrag opgehaald voor het Zijtaarts jeugdcarnaval, waar
zowel de leden van Kneup als die van de jeugdcommissie een bestemming aan kunnen
geven.
Als u een goed idee heeft voor hen, geef het gerust aan één van hen door!
Omdat de actie door iedereen zo enthousiast wordt ontvangen, gaan we ook volgend jaar
weer door met de actie. Ook dan komen we dus kwaliteitspotgrond bij u thuis bezorgen
voor een goede prijs, waarbij u ook nog het Zijtaarts jeugdcarnaval steunt.
Het eerste weekend van maart 2017 komen wij dus weer bij u langs om potgrond te
verkopen voor ditzelfde doel! Wij zetten het op de Zijtaartse kalender en hopen ook dan
weer op uw steun.
Een speciaal bedankje aan degenen die onze actie mede mogelijk hebben gemaakt:
Autocentrum M. v.d. Heijden Zijtaart, v.d. Broek Transport Keldonk, Broks Bloemen
Zijtaart, het Zijtaarts Belang, de vrijwilligers, maar bovenal u als koper van de
potgrond!!!
Bedankt en tot volgend jaar!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 maart 9.30 u. Palmzondag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Pepers- van Lankveld; Annie Gibbels- Pepers; Lise van den
Donk, Cato Niestijl en Piet en Sien Jansen- van Lankveld; Jaargetijde Martien van den
Tillaart; Jaargetijde Wim van der Burgt en overl.ouders van der Burgt en Timmers.
Donderdag: 24 maart 19.00 u. Witte Donderdag Pater van Delden (Gem.Koor).
Vrijdag: 25 maart 19.00 u. Goede Vrijdag Diaken van der Zanden (Gem.Koor).
Zaterdag: 26 maart 20.00 u. Paaswake Pater van Delden (Gem.Koor).

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.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart)
organiseert op maandag 21 maart 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.

Nieuws van de Dorpsraad
Nieuw dorpspleintje
Afgelopen zaterdag is Carlo van Kessel begonnen met de
eerste werkzaamheden wat betreft het grondwerk voor het
nieuwe dorpspleintje. Ook is al bepaald welke 3 bomen er
komen; aan de zijde van de vier nieuwe woningen zal een
taxushaag worden geplant.
De gemeente zal het huidige verbindingspad tussen Pastoor
Clercxstraat en Edith-Stein-plein nog moeten verleggen
volgens de bepalingen in het bestemmingsplan.
Speciale bijeenkomst N279
Afgelopen vrijdag ontvingen we van de gemeente de
uitnodiging voor een speciale bijeenkomst over de situatie
van de N279. Op maandag 4 april a.s. zijn alle betrokken
partijen uitgenodigd voor deze bijeenkomst waarin wij weer
een betoog zullen houden zoals we dat onlangs op 18
februari ook hebben gedaan. Ook de werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” en de actiegroep “De
Kempkens” zijn uitgenodigd.
Openbare vergadering van woensdag 6 april a.s.
Volgende week publiceren we de agenda van de openbare
vergadering, maar het is nu al duidelijk dat we verslag doen
van de speciale N279-bijeenkomst, dat we de stand van
zaken betreffende het nieuwe dorpspleintje weergeven en
dat er concrete informatie zal zijn over de werkgroep
“Zorg-om-ons-dorp”.
Dorpsraad Zijtaart
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BYTZ organiseert:
BYTZ-avond / sportieve avond
Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 18 maart
20.00 – 23.00 uur
Dorpshuis
€ 2,00

Zin in een sportieve avond? Of juist zin in een relaxte
avond en een filmpje kijken? Dat kan bij BYTZ.
Vrijdagavond 18 maart hebben we de gymzaal tot onze
beschikking voor sportieve activiteiten. Mogelijkheden om
in de gymzaal te doen zijn voetbal, trefbal, kwartet, enz.
Misschien weet je zelf nog een leuk spel? Dan is dat
misschien ook wel mogelijk om te spelen. Daarnaast gaan
we om 21.30 uur starten met de film. Welke film blijft nog
even een verrassing voor jullie. Maar een passende film
voor de jeugd, dat kunnen we garanderen.
Dus zin in een gezellige avond met vrienden en
vriendinnen? Nodig ze uit en kom vrijdagavond naar
BYTZ!
Hopelijk tot dan.
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

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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vaatpatiënten. Hun leven is vaak van de ene op de andere
dag compleet veranderd. Dit treft niet alleen henzelf, maar
ook hun dierbaren. Met hulp van onder meer donateurs,
wetenschappers en vrijwilligers gaan we de strijd aan tegen
hart- en vaatziekten.
De Hartstichting wil bereiken dat:
- minder mensen hart- en vaatziekten krijgen
Onze collectanten zetten zich vrijwillig in en leveren vanuit - minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten
hun hart een mooie bijdrage aan al onze goede doelen. Geef - patiënten en naasten minder ongemak en leed ervaren
daarom ook uw bijdrage vanuit uw hart en steun onze
Onze missie: hart- en vaatziekten verslaan!
doelen. Op dinsdag 12 en woensdag 13 april komen onze
Anja van Boxmeer
collectanten weer bij u langs. U ontvangt de week
Collectecoördinator Hartstichting
voorafgaand aan de collecte weer onze brief en de
retourenveloppe. Deze week stellen we graag voor:

Reumafonds
Uw bijdrage aan het Reumafonds tijdens de Goede Doelen
week; waar draagt U aan bij wanneer u doneert tijdens de
collecteweek? Daar wil ik graag meer over vertellen. Het
reumafonds is er voor bijna 2 miljoen Nederlanders(!) met
een vorm van reuma. Ze geven hen voorlichting, advies,
steun en een stem in de maatschappij.
De kernactiviteiten van het reumafonds zijn:
- Het financieren van wetenschappelijk onderzoek
- Het geven van voorlichting en informatie
- Het organiseren van patiënten activiteiten
- Het behartigen van belangen.
Mede dankzij het collectegeld kan het Reumafonds
jaarlijks nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk
maken. En onderzoek is nog steeds onontbeerlijk voor
genezing van reuma. In de afgelopen 20 jaar is dankzij
onderzoek een enorme vooruitgang geboekt. Met name op
het gebied van medicatie en behandelmethoden. Hierdoor
is de levenskwaliteit van mensen met reuma sterk
verbeterd.
Bedankt alvast voor Uw bijdrage!
Lenny Rooijakkers
Collectecoördinator Reumafonds

Jantje Beton
De helft van de collecteopbrengst van Jantje Beton gaat
naar Jong Nederland Zijtaart. Dit geld wordt gebruikt om
grote activiteiten zoals het zomerkamp en Ardennenkamp
mee te bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt
door Stichting Jantje Beton gebruikt om vrij buitenspelen
voor kinderen mogelijk te maken door geschikte
speelruimtes aan te leggen in buurten en wijken door heel
Nederland.

Aanbiedingen voor
Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart
Paashaas burgers 6 halen 5 betalen
Gevulde kalkoenschnitzels 5 halen 4 betalen
Deze week zijn er weer heerlijke asperge’s
Verder hebben we de komende twee weken
een speciale paas actie:
Bij het inleveren van uw kassa bon maakt u
kans op een grote chocolade paashaas.
----------------------------------------------------------------------

Aanbiedingen voor
Voor Pasen 25 en 26 maart
Bij 1 kg Bourgondische rib gratis cranberry
veenbessen saus.
Twee kogelbiefstukken voor 4,95.

Jong Nederland Zijtaart
Collectecoördinator Jantje Beton

Gourmetten met Pasen is geen probleem,
ook compleet te bestellen.

Hartstichting

Nieuw in mijn assortiment:

De Hartstichting zet zich in om hart- en vaatziekten te
verslaan. We financieren onderzoek, geven steun en
voorlichting aan patiënten en zetten ons in voor een hogere
overlevingskans bij een hartstilstand en werken aan een
gezonde toekomst voor de jeugd. Elke dag overlijden er
meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten in
Nederland en in totaal zijn er ruim 1 miljoen hart- en

De Party box,
Gevuld met allerlei lekkere dingen b.v.
salade’s, worst. dadels, Pesto’, gevulde
pepertjes, kaas enz.
Vraag naar de mogelijkheden.
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Ruitersport Zijtaart – Geweldige
ervaring NK voor Emma Boes
Emma Boes en haar pony Silvano zijn weer een hele
ervaring rijker. 'Wat was het gaaf om te rijden op het NK,
en wat liep Silvano geweldig', aldus de amazone zelf.
Helaas vond Silvano het heel spannend, wat een aantal
punten heeft gekost. Uiteindelijk zijn ze 9de geworden met
63.89%. De jury was erg te spreken en vond Silvano
fantastisch. Emma ging met een dik tevreden gevoel naar
huis. Ze is verdiend trots op wat ze met haar pony heeft
bereikt!

KBO
AGENDA
Maandag 21 maart 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 22 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 22 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 22 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 22 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 23 maart 13.30 uur Keezen
Donderdag 24 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 24 maart 09.00 uur Bloemschikken
Donderdag 24 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 24 maart 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 24 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 25 maart 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 10 maart 2016.
Jokeren:
Ciska Coppens
Rikken:
1. Anneke v.d.Braak
2. Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Loterij:
Tiny v.Kasteren
Uitslagen van 14 maart 2016.
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Karel Bekkers
2. Henk v.d.Linden
3. Bert Vissers
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Harrie v.Zutphen

138 pnt.
97 pnt.
47 pnt.
– 66 pnt.

155 pnt.
122 pnt.
100 pnt.
93 pnt.
- 50 pnt.

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie regionaal Nijnsel - Zijtaart 1
maart 2016
R dert Kinderen 42
37
- Cor v.Zutphen 64 67
M.v.Schijndel
29
20
- Wim v.d.Sanden 47 42
P.v.d.Sanden
23
30
- Chris v.Helvoirt 24 12
A.Hurkmans
23
12
- Tonn Verbruggen 22 26
R.v.d.Eertwegh 22
12
- Cor Coppens
21 22
M.v.Zoggel
16
16
- Jan v.d.Oever 19 28
M.v.Nuland
15
15
- Frans v.Leuken 38 60
J.Biemans
15
15
- Jan Rijkers
17 18
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Senioren Biljartcompetitie regionaal Nuenen - Zijtaart 7
maart 2016
S.Teunisse
47 45
- Cor v.Zutphen
64 32
J.Migchels
36 30
- Wim v.d.Sanden 47 47
H.Mighels
28 31
- Frans v.Leuken 38 39
B.de Louw
28 30
- Rien v.Tiel
27 36
T.Konings
26 29
- Tonn Verbruggen 22 30
M.Renders
20 19
- Cor Coppens
21 30
J.Kerkos
26 38
- Toon Opsteen
34 12
M.Saarloos
18 27
- Jan v.d.Oever
19 14
Senioren Biljartcompetitie regionaal Zijtaart - Wijbosch
14 maart 2016
Cor v.Zutphen
64 49 - Wim Gevers
47 48
Frans v.Leuken
38 40 - Huub v.d.Eerden 48 37
Tonnie v.Uden
31 38 - Gerard v.Alebeek 36 37
Rien v.Tiel
27 24 - Tjeu v.d.Westelaken 36 57
Tonn Verbruggen 22 21 - Jos v.Tartwijk
25 20
Cor Coppens
21 22 - Harrie Heesakkers 22 31
Jan v.d.Oever
19 12 - Toy Korsten
29 23
Jan Rijkers
17 20 - Ad Verhoeven
12 21
KBO onderling 10 maart 2016
Cor Coppens
22 33 - Tonn Verbruggen
Toon Nelissen
30 45 - Cor Coppens
Rien v.Tiel
29 43 - Toon Opsteen
Frans v.Leuken
42 62 - Wim v.d.Sanden
Piet v.d.Hurk
38 48 - Cor v.Zutphen
Chris v.Helvoirt 19 23 - Wim Kremers
Jan de Wit
28 34 - Jan v.d.Oever
Gerard Oppers
12 12 - Toon Cissen
Willy vd.Berkmortel 25 27 - Frans v.d.Broek
Mies Gibbels
39 38 - Rien Kemps
Tonnie v.Uden
31 27 - Jan Rijkers

23
22
34
45
61
25
17
70
21
33
16

Krijt op Tijd 40-jarig jubileum
Op 26 november zal het 40-jarig
jubileum van onze vereniging gevierd
worden. Voorafgaand willen we met
huidige en oud-leden een toernooitje
houden. Van verscheidene oud-leden is
het adres niet meer te achterhalen voor
ons. Vandaar deze oproep om zich te
melden voor deelname. Dat kan via
telefoonnummer 06 - 105 853 10 of via
de site van de vereniging:
http://krijt-op-tijd.nl/inschrijven-jubileum-toernooi.html

29
17
27
34
63
21
12
65
17
29
9
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Bridge ZBC 8 maart 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Jan Rijkers
2 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
3 Ben v.d. Steen & Mari v.d. Steen
(4) Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
(4) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Clasien Nolle & Trudy Smulders
9 Ria Veldhuis & Mien Vissers
10 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
11 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
12 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
13 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
14 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven

62,50
59,72
57,64
55,90
55,90
52,43
51,74
47,57
45,14
44,79
43,40
42,36
40,97
39,93

Lijn B
1 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
4 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
5 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
6 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
7 Hein de Wit & Jo de Wit
8 Anneke Jans & Maria Pepers
9 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
10 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
11 Joke Petit & Maria Rijken
12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
13 Lilian Harbers & Rob Harbers
14 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel

65,97
55,90
55,21
54,17
51,04
49,65
48,26
47,92
47,57
46,88
46,18
44,79
44,44
42,01

KBO 11 maart 2016
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Theo van Dijk & Toos van Dijk
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
5 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
6 Piet Thijssens & Riek Rijkers
7 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
10 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
11 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
13 Mien Verhoeven & Mien Vissers
14 Toon v. Creij & Wim v. Os

58,33
56,25
55,56
53,82
52,78
51,39
51,04
50,69
49,31
47,92
46,53
46,18
41,32
38,89

16 maart 2016 – 23 maart 2016
Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
5 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
6 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
7 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(9) Lida v. Houtum & Tonny Rijkers
(9) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
12 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
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64,58
61,67
60,00
55,83
55,42
54,17
47,92
44,58
40,00
40,00
39,58
36,25

Muzieklessen weer van start in de klas!
Op 17 maart zullen er weer muzieklessen starten in groep
4/5 van basisschool Edith Stein. Deze zullen verzorgd
worden door fanfare Sint Cecilia m.m.v. ‘Beat it’
slagwerkopleidingen. De kinderen zullen in aanraking
komen met alle blaasinstrumenten die de fanfare rijk is,
zoals een trompet, hoorn en saxofoon, maar ook het
slagwerk wordt zeker niet vergeten. Na deze lessen kunnen
kinderen zich opgeven voor de cursus ‘Muziek is cool’
(vanaf groep 3) en voor proeflessen op een instrument (in
principe voor kinderen uit groep 5 en hoger, anders in
overleg).
Wij wensen alle kinderen alvast veel plezier met de
muzieklessen!
Fanfare Sint Cecilia

Buikdans, Babyballet en Minidans;
korte cursussen in Schijndel
Vanaf volgende week starten
dansdocenten van Phoenix Cultuur enkele
nieuwe korte cursussen in ’t Spectrum in
Schijndel. De jongste dansers en
danseressen kunnen terecht bij Babyballet en Minidans.
Vrouwen van alle leeftijden kunnen terecht bij de lessen
Buikdans.
Eerst een proefles volgen is altijd mogelijk, de korte
cursussen gaan van start bij voldoende deelname. Voor
meer informatie en/of inschrijven: Phoenix Cultuur, 041378 2010, info@phoenixcultuur.nl. of
www.phoenixcultuur.nl.
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te brengen met zijn kinderen zonder bemoeienis van zijn
ex-vrouw. Een film de je gezien moet hebben. Iemand heeft
over deze film gezegd: ”Mooi gefilmd, pakkend verhaal,
Op zaterdag 19 maart a.s. nemen diverse locaties van
goed geacteerd, boeiende personages, film met een
BrabantZorg deel aan de landelijke Open Dag van Zorg boodschap”. Samengevat: een prima film, dus kom gerust
en Welzijn. Iedereen die kennis wil maken met het
kijken!
aanbod van BrabantZorg en sfeer wil komen proeven is
die dag van harte welkom.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de

19 maart open dag bij BrabantZorg

De programma’s op locatie lopen uiteen. Zo kunnen
bezoekers een rondleiding volgen, proeven uit de keuken,
deelnemen aan activiteiten en genieten van (live) muziek.
Ook is er volop informatie beschikbaar over wonen, zorg,
welzijn en werken, leren en
vrijwilligerswerk bij
BrabantZorg.

leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 maart 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?

Deelnemende locaties 2016 o.a.
• Sint Joachim & Anna, Hertogin Johannastraat 26 in
Veghel, van 13.00 tot 16.00 uur

KBO Zijtaart vertoont Mrs. Doubtfire
Deze maand kiezen we voor de film Mrs.
Doubtfire en wel op maandag 21 maart!
Daniel Hillard (Robin Williams) is
een acteur die een baan als voiceover heeft. Wanneer hij zijn
kinderen Lydia , Chris en Natalie
van school haalt, belooft hij zijn
zoon een verjaardagsfeestje zoals
er niet eerder was. Dit geheel tegen
de zin van zijn vrouw Miranda. Als
Miranda, die binnenhuis architect is, dan ook thuis komt en
de rommel ziet, is het huis te klein. Miranda wil een
scheiding; voor Daniel het ergste wat hem kan overkomen.
Bij de scheiding wordt bepaald dat
Daniel zijn kinderen elke zaterdag op
bezoek krijgt, veel te weinig want
Daniel leeft
voor zijn
kinderen. Als
hij hoort dat
Miranda een
huishoudhulp zoekt, weet Daniel
hoe hij zijn kinderen elke dag kan
zien, zelfs bij ze kan zijn. Met hulp
van zijn broer Frank die grimeur is,
wordt Daniel omgetoverd tot een
lief, wat ouder dametje: Mrs.
Doubtfire. Komediesuperster
Robin Williams is absoluut
onweerstaanbaar als Mrs.
Doubtfire, de knuffelbare Britse
huishoudster die in feite veel meer
is dan een vrouw. "Zij" is eigenlijk
een gescheiden vader in een
ongewone vermomming, die niks
anders probeert dan meer tijd door

Majoretten A-groep naar Nederlandse
Kampioenschappen
Op zaterdag 19 maart a.s. vinden in Hoofddorp de
Nederlandse Kampioenschappen majoretten plaats. De Agroep komt uit in de categorie Accessoires. Wanneer zij
tijdens dit NK de titel binnen halen, plaatsen zij zich voor
de Europese Kampioenschappen in oktober in Engeland.
De afgelopen weken is er hard getraind om de laatste
puntjes op de -i- te zetten.
Zaterdag om 10.30 uur vertrekt de bus met de meiden
samen met de supporters naar Hoofddorp. Het optreden
staat gepland om 14.30 uur en rond 15.30 uur zal de
prijsuitreiking zijn. We hopen er een met z’n allen een
gezellige dag van te maken en wensen de A-groep alvast
heel veel succes!
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LEZING IVN: BELEVENISSEN IN
DDB: Restafval naar milieustraat kan GLIBBERIG AMFIBIEËNLAND
goedkoper
woensdag 23 maart 20.00 uur
DDB kreeg donderdagavond bijval voor een tweetal
moties. De eerste betrof het verzoek om het Off Road
Evenement structureel een plek te geven op de Veghelse
evenementenagenda. In een tweede motie stelde DDB
voor om de kosten voor het aanbieden van restafval bij
de milieustraat gelijk te trekken aan die van de grijze
container aan de straat .

De titel van deze lezing slaat op alle
dieren die in dit verhaal aan bod komen,
dus de amfibieën van Nederland, levend
in water én op land. Zij zijn allen
glibberig te noemen, maar ook in figuurlijke zin dreigen
ze uit onze handen te glippen door biotoopverlies,
ziekten en verstoring.
Bert Vervoort en Jeanne Soetens uit Sint Oedenrode zullen
DDB is blij dat er helderheid is voor de organisatie van de
op verzoek van natuurvereniging IVN Veghel op woensdag
Off Road Rit. Het verzoek dat Wern van Asseldonk
23 maart in het verenigingslokaal in de Bundersschool,
namens DDB indiende om in de Algemene Plaatselijke
verordening (APV) de mogelijkheid hiervoor structureel op Buitendonk 3 in Veghel hun avondvullend verhaal vertellen
te nemen, is in grote meerderheid aangenomen in de Raad. over hun ervaringen met deze dieren zoals het uitzetten van
boomkikkers en knoflookpadden, het drama van de
De organisatie heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij
vuursalamander, het volgen van kamsalamanders die een
een zeer goed evenement neer kan zetten met minimale
overlast. Zowel deelnemers als talloze inwoners hebben een drukke weg moeten oversteken. Ook meer alledaagse
soorten komen voorbij. Alle belevenissen zijn verduidelijkt
leuke dag aan dit evenement. DDB heeft waardering voor
met zelfgemaakt film- en fotomateriaal.
de inzet van vele vrijwilligers en sympathisanten.
Aan het bijwonen van deze lezing zijn geen kosten
verbonden. Meer informatie bij Lidou van Beurden, tel.
Milieustraat
(0413) 36 57 12.
Het grote verschil in kosten tussen het aanbieden van
restafval in de containers die worden opgehaald en de
kosten die gerekend worden bij de milieustraat was DDB
een doorn in het oog. Vooral nu de gemeente besloten heeft
om het restafval slechts één keer in de vier weken op te
halen, staan een groot aantal huishoudens voor extra kosten
Interpunctie
omdat zij hun afval moeten aanbieden in de milieustraat.
Tekort aan assertiviteit of een relatieprobleem?
De motie om dit gelijk te trekken, kreeg voldoende bijval
Soms meldt een echtpaar zich bij mij aan vanwege
van andere partijen. Wethouder van Rinsum ging
relatieproblemen, terwijl bij een (of beiden) sprake is van
schoorvoetend akkoord.
een tekort aan assertiviteit. Uiteindelijk kun je ook daardoor
relatieproblemen krijgen. Hoe werkt het?
DDB ziet kansen voor glasvezel in Zijtaart
Vaak zie je dat een van beide partners teveel goed vindt,
DDB deed afgelopen raadsvergadering een beroep om
teveel pikt van de ander. Tot hij (of zij) boos wordt, soms
slim om te gaan met de aanbesteding van werk in
zelfs loopt het uit de hand en vallen er klappen! Natuurlijk
Foodpark Veghel in De Kempkens, in het bijzonder de
mag dat nooit gebeuren. Maar de boosheid is vaak wel
uitrol van glasvezel.
begrijpelijk voor buitenstaanders, terwijl die niet
Tijdens de behandeling van de richtlijnen MER Foodpark
begrijpelijk is voor de andere partner. De ander heeft
Veghel in het gebied De Kempkens heeft Pascal Timmers
misschien zelfs nooit gemerkt dat de partner zich stoorde,
namens de DDB-fractie gevraagd slim om te gaan met
teveel pikte. Hun manier van omgaan was “gewoon”.
aanbesteding van werk. Als op het Foodpark glasvezel
wordt aangelegd, is het een kleine moeite dit
verder uit te rollen. DDB vindt snel en stabiel
internet in deze tijd een must, zowel in álle
kernen als in het buitengebied van Veghel.
DDB heeft de portefeuillehouder gevraagd om
‘werk met werk’ te maken en met een voorstel
te komen om gelijktijdig met de ontwikkeling
van Foodpark het omliggende buitengebied en
de kern Zijtaart van glasvezel te voorzien.
Timmers licht toe: “Deze kosten zullen naar ons
idee niet buitensporig drukken op het
totaalproject Foodpark. En nog belangrijker: op
deze wijze zien wij een mogelijkheid voor
‘social return’ naar de omgeving voor de
voorgestelde ontwikkeling".
Marja v.d. Heijden, raadslid DDB
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Gedrag sluipt er langzaam in. Je doet het een, de ander
volgt en dat wordt gewoon. Terwijl de volger misschien
baalt, en steeds die kleine “baaltjes” opstapelt tot een grote
woedende, kokende berg. De ander merkt niks, hij/zij doet
immers “gewoon”. Soms gaat het zelfs zo ver dat de partner
die alles maar goed vindt, zelfs aan zichzelf gaat twijfelen:
loop ik nu flauw te doen en te zeuren? Of hoef ik dat echt
niet te pikken? Zeker als de ander er dan ook nog op wijst
dat de partner de laatste tijd zó gauw is aangebrand, zó
weinig verdraagt, terwijl het eerst allemaal zo goed was!
Daarom hoeft niet elk probleem in een relatie te worden
opgelost met relatietherapie. Maar meestal heeft een gebrek
aan assertiviteit nog verder gaande gevolgen voor de
relatie….. De problemen versterken elkaar, men is in een
vicieuze cirkel terecht gekomen. Ook bij andere relaties
(bv. werkrelaties, relaties met vrienden of met buren) kan
het soms zo zijn dat het lijkt alsof iemand altijd maar ruzie
maakt met anderen, terwijl er eigenlijk een tekort onder zit:
het gebrek aan assertiviteit. Ik hoor niet voor niks in mijn
cursussen vaak de verzuchting: had ik deze cursus maar
eerder gevolgd.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Ledenwerfactie KBO Zijtaart!
Een ledenwerfactie in Zijtaart,
waarom? Afgelopen jaar vierden
wij het 50 jarig bestaan van de KBO
Afdeling Zijtaart en hoorden wij
regelmatig: “we worden nu geen lid
net voor het jubileum". Het
jubileum ligt achter ons en dan
wordt het tijd om toch eens na te
denken of het interessant is dit nu
alsnog te doen. We benaderen alle
Zijtaartse inwoners vanaf 50 jaar omdat die leeftijdsgroep
zeker ook een welkome aanvulling zal zijn voor onze
afdeling. Wij willen zeker in overleg met hen ook voor deze
groep gerichte activiteiten gaan opzetten en ook KBOBrabant is voor deze groep actief.
Wat houdt het lidmaatschap van de KBO in?
Als lokale afdeling van KBO Brabant organiseren we vele
activiteiten op het gebied van ontspanning voorlichting,
educatie en belangenbehartiging. Onze afdeling behartigt
ook uw belangen op lokaal niveau richting gemeente en
andere instanties.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de ouderenadviseurs,
belasting-invulhulpen en administratie ondersteuners en
kunnen wij u laten bijstaan met WMO-aanvragen door onze
(speciaal opgeleide) cliëntondersteuner.
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❖ Uw seniorenbelangen worden behartigd op lokaal,
provinciaal en landelijk niveau.
❖ U kunt deelnemen aan activiteiten op het gebied
van ontspanning, zoals fietsen, biljarten, wandelen,
jeu de boules, kaarten, keezen, film, lezingen en
uitstapjes.
❖ Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en
geven regelmatig computerlessen en
tabletcursussen
❖ U kunt gebruikmaken van collectiviteitskorting op
o.a. zorgverzekeringen (als u nog geen
collectiviteitskorting heeft is dit zeker interessant)
en energie.
❖ U ontvangt een ledenpas waarmee u korting krijgt
bij verschillende ondernemers. U krijgt korting op
medische keuringen voor het rijbewijs.
❖ U kunt toegang krijgen tot ONS Platform (een zeer
eenvoudig gebruik van IPad, tablet en computer
voor ouderen).
❖ U ontvangt 11 keer per jaar het ONS-magazine.
❖ U krijgt toegang tot relevante informatie via de
website van KBO Brabant.
Ook steken wij veel energie in het onderhouden van de
sociale contacten tussen onze ca. 240 leden.
Contributie.
Voor het gecombineerde lidmaatschap van de KBO
afdeling en KBO Brabant bedraagt de contributie € 29,00
per jaar. (Als u in aanmerking komt voor
collectiviteitskorting van de zorgverzekering krijgt u al
gauw € 60,00 korting).
Genoeg redenen om nu lid te worden van de KBO Afdeling
Zijtaart. Heeft u behoefte aan extra
informatie: op aanvraag bezorgen wij
graag ons informatieboekje waarin u
nog meer over ons kunt lezen.
Contact onze secretaris Marianne
Kemps, Keslaerstraat 51, (0413) 36
74 03.

Foodpark en motorcross in de
gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week werd
voor het Foodpark de notitie reikwijdte en detailniveau
behandeld. Die notitie geeft aan waar de nog uit te voeren
milieueffectrapportage (MER) aan moet voldoen. De
Dorpsraad en actiecomité De Kempkens hadden beide een
zienswijze ingediend op deze notitie. Als TEL hebben we
als enige tegen de notitie gestemd omdat de inwoners van
Zijtaart in de afgelopen acht jaar nog nooit betrokken
geweest zijn bij de plannen voor dit bedrijventerrein en dus
Wat doet de KBO voor zijn leden?
ook niet bij de inrichtingsalternatieven die onderdeel zijn
❖ Als lid van de afdeling Zijtaart bent u tevens lid van van de notitie. Een tweede argument is dat een eerder
KBO Brabant.
rapport van de gemeente aantoont dat fase 2 niet
noodzakelijk is, maar fase 2 nu wel onderdeel is van deze
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notitie. Daarnaast vinden we dat de gemeente de inwoners
zand in de ogen strooit omdat de gemeente het terrein een
Foodpark noemt, maar het een gewoon industrieterrein
wordt omdat elk willekeurig industrieel bedrijf daar grond
mag kopen.
Een ander interessant voorstel op de
gemeenteraadsvergadering was de motie van DDB om
jaarlijks één offroadrit voor maximaal 1.000 crossers
binnen de gemeente Veghel mogelijk te maken. Uit
klachtenmetingen van de provincie blijkt dat het houden
van een gelegaliseerde motorcross er toe bijdraagt dat er
minder illegaal gecrost wordt. Dit evenement is al meerdere
keren gehouden en kost de gemeente helemaal niks.
Vrijwilligers verrichten een enorme hoeveelheid werk om
rijders en toeschouwers een leuke dag te bezorgen. Zo
moeten er alleen al bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt
met zo'n 63 landeigenaren; een enorm karwei. De afgelopen
jaren waren er nauwelijks tot geen klachten en wordt na
afloop alles weer netjes opgeruimd. Komend jaar wil de
organisatie (MC ’t Pijpke, de Jagers en Vudel) zelfs haar
best doen om voor het eerst ook de meer
milieuvriendelijkere elektrische crossmotoren mee te laten
doen. De hele gemeenteraad bleek voorstander om dit
evenement jaarlijks mogelijk te maken.
Erik de Vries (TEL)

16 maart 2016 – 23 maart 2016

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames & Heren: zondag 20 maart, Herperduin, pauze in
Herpen Thekes, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 23 maart, ’s-Hertogenbosch, pauze
in Brownies & Downies, vertrek 9.00 uur.

VOW jeugd 19 maart 2016
VOW A1
Venhorst A1
NWC B3
VOW B1
VOW C1
Blauw Geel'38/JUMBO C9
Nijnsel/TVE Reclame C1G VOW C2
Blauw Geel'38/JUMBO D5 VOW D1
Erp E3
VOW E1
VOW E2
ST Elsendorp/Fiducia E2
Avanti'31 F3
VOW F1
VOW F3M
Blauw Geel'38/JUMBO F19
RKDSV MA1
VOW MA1
Blauw Geel'38/JUMBO MB1 VOW MB1
Bruheze MC1
VOW MC1
VOW MD1
Achilles Reek MD1
VOW ME1
Berghem Sport ME1

VOW Senioren 19 maart 2016
VOW Veteranen
Odiliapeel
VOW Senioren 20 maart 2016
Fiducia 1

KIENEN
MET
VLEESPRIJZEN
Datum: dinsdag 22 maart
Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)
16 rondes en 1 hoofdprijsronde.
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14:30u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
9:15u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
14:30u
12:45u
11:30u
9:30u

16:00u

VOW H1

13:30u

LET OP DE UITWEDSTRIJD VAN VOW H1 ZONDAG
BEGINT OM 13.30 UUR

Ollandia 2
VOW H3
FC de Rakt 6
VOW VR1

VOW H2
Schijndel/DE WIT 6
VOWH 4
Avesteyn VR1

10:30u
11:00u
9:30u
11:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 12 maart 2016
VOW A1
vrij
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

5-0
1-7
2-4
4-2
2-6
6-0
1-4
1-0
1-0
3-1
0-1
1-1
1-8
0-4

VOW Senioren 12 maart 2016

Een gezellige avond voor
iedereen!

Venhorst
Liessel VR30+1

Dus neem gerust een
buur of familielid mee.

VOW 1
VOW 2
Sparta '25 7
VOW 4
Mierlo Hout VR1

VOW Veteranen
VOW VR30+1

2-1
2- 12

VOW Senioren 13 maart 2016
RKGSV
Blauw Geel'38/JUMBO 5
VOW 3
ERP 7
VOW VR1

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

Als Tig lasser ben je verantwoordelijk voor het
samenstellen van hoogwaardige RVS constructies voor de
voedingsmiddelenindustrie. Bij elk project bepaal je zelf de
juiste werkmethoden.

Functie eisen:
• Afgeronde MBO opleiding constructiebankwerker/lasser
(niveau 2/3)
• TIG lassen minimaal niveau 1
• Minimaal 2 jaar recente werkervaring als lasser (RVS)
• Van tekening kunnen bouwen en lassen
• Ervaring met plaatwerk is een pre
• Aanvullende lasdiploma’s zijn een pre

In de uitdagende functie als Meewerkend voorman fungeer
je als leidinggevende voor de assemblage afdeling en
monteer je zelf mee aan de machines. Je bent
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veilige uitvoering van
de werkzaamheden en ondersteunt hierbij de planning.
Verder verricht je licht administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen
• Een afgeronde MBO opleiding (richting
Werktuigbouwkunde / Mechatronica), niveau 4
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare
functie bij voorkeur in de machinebouw
• Goede kennis van productieprocessen en techniek
• Leidinggevende capaciteiten
• Flexibele klantgerichte instelling
• Hands-on mentaliteit
• Proactieve houding
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

16 maart 2016 – 23 maart 2016

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel, info@hellingsmetaalenlastechniek.nl
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481

Hellings is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het produceren en assembleren van speciaalmachines en interne
transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelen industrie. We beschikken over een ruime productie
ruimte (1000 M2) en een ruime assemblage ruimte (2000 M2) waar alle projecten volledig opgebouwd en afgetest worden.
Tevens zijn we bezig met verdere groeiplannen.

Wij hebben te bieden:
• een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief
- een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- goede werksfeer in een klein en jong team
•Opleidingsmogelijkheden
•Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom.

Functie-eisen:
• Een afgeronde MBO opleiding (Werktuigbouwkunde /
Mechatronica), niveau 3 / 4
• Aantoonbare werkervaring op zowel werktuigbouwkundig
als elektrotechnisch gebied
• Raakvlakken met pneumatiek
• Je kunt goed projectmatig werken
• Goed in teamverband kunnen werken
• Een flexibele instelling
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor het
opbouwen en assembleren van onze machines en lijnen in
onze werkplaats. Incidenteel ben je daarnaast ook
verantwoordelijk voor het installeren van de machines en
het oplossen van storingen in zowel binnen- als
buitenland.

Ervaren allround monteur
Jaargang 25 nr. 25

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom.

Ervaren TIG lasser roestvaststaal

Meewerkend voorman montageafdeling

Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op zoek naar:
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