Ruitersport Zijtaart - Zijtaart, bedankt!
Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes en de stichting STOPhersentumoren.nl
willen wij de inwoners van Zijtaart hartelijk bedanken! U heeft massaal eieren met spek
gekocht en daarmee is de actie zeer geslaagd verlopen! Eerder dan verwacht waren alle
Paaspakketten uitverkocht. We proberen volgend jaar weer langs iedere deur te gaan.
Hopelijk heeft u genoten van de scharreleieren van Mari Vervoort en het spek van Hetty's
Dorpswinkel. En natuurlijk van de wikkel van de Digitale Drukker die het Paaspakket
opfleurde.
Sponsors, vrijwilligers en inwoners zonder jullie zou dit niet gelukt zijn, bedankt!

Gitaristen gezocht bij Gitaarclub Pizzicato
Wil je graag weer gitaar spelen?
Gitaarclub Pizzicato heeft plaats voor volwassen muzikanten die al gitaar hebben gespeeld
en het graag weer willen oppakken. Tijdens de lesavonden spelen we op een eenvoudige
manier akkoorden, tokkels en slagen en daarbij wordt ook nog gezongen. Onder andere
liedjes van Nederlandstalige muzikanten zoals Guus Meeuwis, Nick & Simon en Ilse de
Lange, maar ook Katy Perry, Bruno Mars en Adele. Muziek uit de jaren 70/80 blijft ook
leuk om te spelen. De lesavond is op donderdagavond in de oneven weken in het Dorpshuis
in Zijtaart en wordt begeleid door Dayenne Barten.
De eerste les is op 21 april: dit is een proefles om te kijken of je het leuk vind. Aanmelden
via tel: (0413) 85 23 52 of pizzicato@live.nl voor 10 april. Meer info is te vinden op de
website: gitaarclubpizzicato.jimdo.com

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 april 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van Lankvelt- van der Linden,
zoon Harrie en dochter Bertha; Mnd.ged. Johan en Doortje van NunenBrugmans; Jaargetijde Anna Rovers- van den Biggelaar;
Overl.ouders van der Heijden- Termeer, Toon en André;
Annelies van Zutphen en overl.ouders van Zutphen en Verhoeven;
Martien van Zutphen; Marietje van Hoof- van Asseldonk
Dopen:
11.15 u Eva: dochter van Joark en Svetlana van Lankvelt- Chaika
12.00 u. Mats: zoon van Ralf van der Heijden en Karen van der Linden
12.45 u. Jill: dochter van Peter Rooijakkers en Marion Thoonen
Overleden: Harrie van Asseldonk in de leeftijd van 84 jaar

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.

30 maart 2016 – 4 april 2016
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Uitnodiging aan de inwoners van
Zijtaart voor de
OPENBARE VERGADERING
van de Dorpsraad
Beste dorpsgenoten,

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

ATTENTIE: WIJKSCHOUW
Aanstaande zaterdag 2 april is er weer een zogenaamde
wijkschouw door gemeenteambtenaar Henk de Laat.
Tussen 10:00 uur en 11:00 uur kunt u zich melden op het
dorpsplein voor het aangeven van verbeteringen in uw
directe openbare omgeving (veiligheid, groenvoorziening,
bestrating e.d.)
Na 11:00 uur zijn we niet meer op het dorpspleintje, maar
zullen we ter plekke gaan bekijken wat ons gemeld is.

WOENSDAG 6 APRIL a.s. houden wij weer een
openbare vergadering
Aanvang: 20:00 uur in de ontmoetingszaal van
dorpshuis Het Klooster
Momenteel zijn er enkele actuele ontwikkelingen gaande,
die voor de toekomst van ons dorp belangrijk zijn. Daarom
stellen wij het zeer op prijs, dat u als inwoner van Zijtaart
aanwezig kunt zijn.
Een belangrijke reden van een openbare vergadering is om
de meningen van dorpsgenoten te kunnen vernemen. Dit
geldt niet alleen voor ons als Dorpsraad, maar het is evenzo
van belang dat aanwezigen van elkaar te weten komen hoe
er over die ontwikkelingen wordt gedacht. Juist nu er veel
te doen is om de dreigende omleiding N279 te kunnen
voorkomen, is het voor ons en voor de werkgroep een
goede zaak om in deze openbare bijeenkomst hierover
meningen en standpunten naar voren te brengen.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening en korte terugblik afgelopen half jaar

Wij willen iedereen hartelijk danken voor
het medeleven bij het overlijden van

Harrie van Asseldonk

2. Diverse mededelingen waaronder:
-stand van zaken bouwkavels Edith Stein-locatie
-kort verslag van de wijkschouw van 2 april. jl.
-aandacht voor de Goede Doelen Week
-zienswijze bedrijventerrein De Kempkens

Familie Van Asseldonk - van den Hurk

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

3. De verkeersproblematiek in en rondom Zijtaart
Bij dit onderwerp wordt aandacht besteed aan zowel de
situatie van de dreigende omleiding N279 over Doornhoek
alsook de toenemende verkeersdrukte op o.a. het traject
Corsica-Hoolstraat.
Dit agendapunt is het hoofdonderwerp van deze openbare
vergadering.
Maandag 4 april zijn we aanwezig bij een speciale
bijeenkomst N279, die door de gemeente is uitgezet.
We kunnen nu bij dit agendapunt meteen actueel verslag
doen van die bijeenkomst.
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Dit zal ook door de werkgroep “Geen omleiding N279 bij
Zijtaart” gedaan worden.
4. Stand van zaken werkgroep “Zorg-om-ons-dorp”
Er zijn al enkele activiteiten van dit onderwerp in gang
gezet. Wat er nog meer kan volgen, zal in deze vergadering
voorgelegd en/of gevraagd worden.
5. Stand van zaken realisatie nieuw dorpspleintje op de
Edith Stein-locatie
Verslag van hetgeen reeds is gedaan en wat er nog komt.
6. De Dorpsraad zoekt nieuwe leden
Er wordt uitleg gegeven over hetgeen een lid van de
Dorpsraad kan betekenen voor de ontwikkeling van ons
dorp en hoe hij/zij daarin een belangrijke rol kan spelen in
overleg met bijvoorbeeld het gemeentebestuur.
7. Het BIN-project: Buurt-Informatie-Netwerk
Wijkagente Daniëlle Michiels zal een toelichting geven op
dit onderwerp waarin o.a. een buurt-app een concreet
middel kan zijn voor omgevingsveiligheid.
8. Afsluiting

We zoeken nog collectanten!
Wil jij best een paar uurtjes vrijmaken voor onze goede
doelen en ben je op dinsdag 12 en woensdag 13 april in de
gelegenheid, dan horen we dit heel graag. Vele handen
maken namelijk licht werk. Je kunt je aanmelden bij
mevrouw Fien Verhagen, tel 35 53 31.

30 maart 2016 – 4 april 2016
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longziekte en misschien zelfs longziekten helemaal de
wereld uit helpen.
Bedankt namens Longfonds

Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten zet zich in om het
leven van mensen met een verstandelijke beperking meer
inhoud te geven, bijvoorbeeld door te zorgen voor
werkervaringsplekken in winkels of restaurants, waar zij
hun talenten kunnen ontwikkelen. Maar ook door projecten
te steunen die zelfstandig wonen mogelijk maakt of hun
zelfstandigheid op een andere manier stimuleert.
Bedankt voor uw bijdrage.
Greet van den Bosch
Collectecoördinator Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Nederlandse Brandwondenstichting
Jaarlijks gaan er in heel Nederland 55.000 vrijwilligers op
pad om te collecteren voor de Brandwondenstichting. Heel
veel van deze vrijwilligers zijn ervan doordrongen dat het
collecteren langs de deur niet het meest leuke werk is, maar
wel een bittere noodzaak. De Brandwondenstichting is
namelijk 100% afhankelijk van donaties, omdat er geen
subsidie voor deze stichting bestaat. Wetenschappelijk
onderzoek kost handen vol geld en ook de drie
brandwondencentra in ons land (Groningen, Rotterdam en
Beverwijk) zijn dure aangelegenheden. De meeste
brandwonden worden nog altijd veroorzaakt door
ongelukjes in en om het huis (hete thee, barbecue, enz.).
Om al deze patiënten goed te kunnen helpen, zijn er zeer
specialistische doctoren beschikbaar. Ook deze doctoren
worden betaald uit de opbrengst van de collecte. Al bij al is
dat voldoende reden om te doneren aan de
Brandwondenstichting. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Rien van Zoggel
Collecte-coördinator Nederlandse Brandwondenstichting

Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis is een wereldwijde
hulpverleningsorganisatie. De basisdoelstellingen hierbij
zijn: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid,
onafhankelijkheid en vrijwilligheid. Het Rode Kruis helpt
op velerlei gebied, in oorlogsgebieden, bij rampen,
vluchtelingen, overal waar grote nood is. Ook op
kleinschalig gebied, zoals voor opvang van mensen die
eenzaam zijn of langdurig ziek zijn of gehandicapt. Op
velerlei manieren is het Rode Kruis actief en heeft
daarvoor veel steun nodig. Alvast bedankt voor uw
bijdrage.
Namens het Nederlandse Rode Kruis

Longfonds
In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een
chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een
zeldzame longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in;
ze strijden voor gezonde longen en omgeving. Met de
opbrengst van de collecte kan het Longfonds werken aan
een betere toekomst voor mensen met een chronische

Aanbiedingen voor
Vrijdag 25 en zaterdag 26 maart:
Aanbiedingen
Drumsticks 500gr € 1,95
Blinde vinken 6 halen 5 betalen
Boterhamworst 100gr € 0,99
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Onderonsje Zijtaart 4 april 2016

AGENDA
Maandag 4 april 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 4 april 13.30 uur: Jaarvergadering
Dinsdag 5 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 april 13.30 uur: Keezen
Donderdag 7 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 april 13.30 uur: Bridgen

JAARVERGADERING KBO Zijtaart
4 april aanvang 13.30 uur
AGENDA
1 Opening door de voorzitter;
2 Vaststellen verslag jaarvergadering 11 maart 2015;
3 Financieel verslag;
4 Verslag kascommissie;
5 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Mieke
van Dinter en Cor van der Aa;
6 Pauze waarin u een consumptie wordt aangeboden;
7 Gastspreker deze keer is “oud” Zijtaartenaar Marcus
Mesu. Hij neemt ons op enthousiaste wijze mee in
het leven van een imker;
8 Mededelingen;
9 Rondvraag;
10 Sluiting.
KAARTEN
Uitslagen van 24 maart:
Jokeren:
1. Ciska Coppens
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Piet v.d.Hurk
3. Willy vd. Berkmortel
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Mientje Raaijmakers

77 pnt..
64 pnt.
60 pnt.
57 pnt.

Wat moet je weten als je een huis wilt kopen
of verkopen?
Het antwoord op die vraag kan beantwoord worden door
iemand die al jaren het vak van makelaar uitoefent. Onze
dorpsgenoot Jan-Pieter van den Hurk is de trotse
directeur/eigenaar van Raadhage Makelaardij en heeft zijn
kantoor in Veghel. Een huis kopen of verkopen doet de
gemiddelde Nederlander
niet zo vaak en dan komt
de vraag al snel op, hoe ga
ik daarmee om en dus wil
je vooraf graag goed
geïnformeerd worden.
Bijna alle deelnemers van een Onderonsje lopen op korte of
langere termijn mogelijk allemaal wel tegen het moment
aan dat ze overwegen kleiner te gaan wonen en daarom
nadenken over hoe ga ik mijn huis verkopen. Van de wereld
van de makelaardij hebben de meesten geen kaas gegeten
en dus is raad en/of hulp van een vakspecialist gewenst. Jan
Pieter wil ons op het komende Onderonsje bijpraten over de
mogelijkheden die er allemaal zijn. Hij kan je helpen een
goede advertentie op te stellen, de juiste foto’s te maken,
een goed taxatierapport te maken en begeleiding aanbieden
bij een eventuele
bezichtiging door een
kandidaat koper. Ook
kan hij je daarnaast
behulpzaam zijn bij een
zoektocht naar een
andere woning.
Ook kan hij de bezoekers bijpraten over een eventueel
bezwaar aantekenen tegen de WOZ aanslag, die we de
afgelopen maand hebben ontvangen. Zeker ook zal hij
beslist een trots verhaal vertellen over zijn bedrijf Raadhage
Makelaardij. Het garandeert een mooi interessant verhaal te
worden waarbij natuurlijk de aanwezigen hun vragen
kunnen stellen, om zo tijdens het Onderonsje antwoord te
krijgen op de vraag die mogelijk al langer bij haar of hem
leeft.
Op maandag 4 april om 10.00 uur kunt u komen luisteren
en meepraten tijdens het Onderonsje in het Klooster te
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Zijtaart. Wij hebben Jan-Pieter van den Hurk uit Zijtaart
bereid gevonden om deze maandagmorgen ons mee te
nemen in de wereld van kopen en verkopen van een huis.
Kom gerust luisteren en meepraten.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 4 april 2016 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

30 maart 2016 – 4 april 2016
(3)
(3)
5
6
7
(8)
(8)
10
11
12
13
14

pagina 5

Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
Bert Kanters & Diny Kanters
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Ria Veldhuis & Mien Vissers
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Clasien Nolle & Trudy Smulders

160,0
160,0
157,0
149,0
146,0
140,0
140,0
135,0
134,0
133,0
119,0
104,0

Biljarten KBO Onderling 24 maart 2016
Cor Coppens
Cor v.Zutphen
Jan v.Uden
Rien v.Tiel
Frans v.Leuken
Jan v.d.Oever
Frans v.d.Broek
Wim v.d.Sanden
Tonn Verbruggen
Jan dde Wit
Toon Opsteen
Toon Cissen

22
61
17
29
42
17
21
45
23
28
34
70

36
92
26
35
51
19
22
48
22
27
30
45

- Gerard Oppers
12 7
- Tonnie v.Uden
31 28
- Jan v.d.Oever
17 15
- Toon Nelissen
30 27
- Piet v.d.Hurk
38 35
- Wim Kremers
25 29
- Mies Gibbels
39 37
- Rien Kemps
33 16
- Chris v.Helvoirt
19 14
- Jan Rijkers
16 8
- Willy v.d.Berkmortel 25 15
- Frans v.d.Broek 21 14

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

161,0
143,0
138,0
126,0
121,0
113,0
111,0
110,0
110,0
110,0
102,0
95,0

Bridge ZBC 22 maart 2016

Lijn A
1
2

Gerard Bekkers & Jan Rijkers
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels

176,0
163,0

KBO 25 maart 2016
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
2 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
6 Toon v. Creij & Wim v. Os
7 Bert Kanters & Diny Kanters
8 Mien Verhoeven & Mien Vissers
9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(10) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(10) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
12 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
13 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
14 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

173,0
164,0
160,0
159,0
147,0
146,0
143,0
141,0
138,0
136,0
136,0
132,0
124,0
117,0

Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Ad Koevoets & Riet Koevoets
3 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
4 Cor Mollen & Jo Verhoeven
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
7 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
8 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
9 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
10 Sjan Kanters & Tonny Rijkers
11 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
13 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt

120,0
108,0
132,8
107,8
127,0
99,0
124,2
103,0
117,0
112,2
112,0
100,0
67,0
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VOW senioren 26 maart 2016

SPORTAGENDA

VOW Veteranen
Volkel
VOW Senioren zaterdag 26 maart 2016
Nederwetten 1
VOW H1

W.T.C. Zijtaart
Dames & Heren:
- zaterdag 2 april, Postel, pauze in Gasthof De Beiaard,
vertrek 8.00 uur.
- zondag 3 april, Ullingen, pauze in Ledeacker de
Breijenburg, vertrek 8.30 uur.
Senioren:
woensdag 6 april, Katahoven, pauze in ‘Het Venster
Vinkel’, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 2 april 2016
NWC A2
VOW A1
VOW B1
ONDO B2
DVG C2
VOW C1
VOW C2
MVC C2G
Handel D2
VOW D1
VOW E1
Blauw Geel'38/JUMBO E6
DVG E3G
VOW E2
VOW F1
Schijndel/DE WIT F5
RKVV Keldonk F2 VOW F2
Boekel Sport F9
VOW F3M
VOW MA1
RPC MA1
VOW MB1
SJVV MB1
VOW MC1
MULO MC1
ST Fiducia/Elsendorp MD1 VOW MD1
VOW ME1
FC de Rakt ME1
VOW Jeugd 3 april 2016
VOW F1
Mariahout F1

30 maart 2016 – 4 april 2016

14:30u
13:00u
13:00u
13:00u
10:30u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
9:30u
14:30u
14:30u
13:00u
10:00u
9:30u
13:30u

2-2
1-3

Nederwetten - VOW 1-3 (1-1)
26 mrt 2016
VOW stelt na rust orde op zaken.
Vandaag op papier een 'routine' kwestie, maar in de praktijk
bleek het anders uit te vallen.
En wederom een puzzel voor de Trainer. Vaste waardes als
Crommert, Vd Ven en Bertje ontbraken. Maar dit werd
keurig opgevangen door jongens als good old Ruudje
"champignon' van Asseldonk. Ook de jeugd maakt een
sterk seizoen door wat A junior Pim van Riel uiteindelijk
bekroonde met de bevrijdende 1-3 6 min voor tijd.
Op een moeilijk bespeelbaar veld was het VOW dat de
wedstrijd de eerste 30 min onder controle had. Een logisch
gevolg was dan ook de 0-1. Ruudje nestelde zich achter de
bal bij een vrije trap op de 16 en wist met een 'snoeihard'
schot de paal te raken waardoor de rebound een prooi was
voor de special one (vd Laar) : 0-1. Nadien verzwakte
VOW wat en Nederwetten profiteert hier direct van.
Twijfelt ingrijpen rond de middenlijn biedt een
middenvelder van Nederwetten vrije doorgaan en hij maakt
beheerst de 1-1. Tevens de Ruststand.
In de rust spreekt VOW af de ruimte achter de defensie te
gebruiken en te blijven voetballen. Hier ontstaan kleine
kansjes uit. Een goal hangt in de lucht als

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 26 maart 2016
VOW A1
vrij
VOW B1
S.V. Brandevoort B3
VOW C1
Gemert C6
VOW C2
VOW MC1
Blauw Geel'38/JUMBO D7 VOW D1
ST Elsendorp/Fiducia E1G VOW E1
VOW E2
Sparta'25 E4
VOW F1
Blauw Geel'38/JUMBO F5
Avanti'31 F6 VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F18 VOW F3M
ST SSS '18/Holthees MA1
VOW MA1
VOW MB1
vrij
VOW MC1 VOW C2
Boxtel MD1 VOW MD1
VOW ME1
vrij

6-3
6-0
7-0
2-1
4-2
1 - 11
3-1
1-0
1-0
3-6
0-7
2-0

de special one op aangeven van rechtsback Santiago van
Eert in de 70'ste min door de achterhoede heen dendert op
volle snelheid, jaja, en beheerst om de keeper heen de 1-2
binnen schiet. Nederwetten is 'gebroken' en onze youngster
Pim van Riel maakt in de 84'ste min uit een van de vele
aanvallen de 1-3. Een mooi resultaat en gezien de uitslagen
op de andere velden erg belangrijke punten voor de
Seitaartse mannen. Plek 2 ligt op het moment voor het
grijpen.
VOW kan nu heerlijk achter over leunen en afwachten op
de resultaten op paasmaandag.
Volgende week zondag 4 april staat de derby op het
programma thuis tegen Mariahout (mis dit niet).
® Jeroen Bosch
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Zomerlidmaatschap Tennisvereniging Tussenstand na 16 speelronden :
Zijtaart
1 Het Einde v.d. Straat
873 punten
Ook dit jaar is het weer mogelijk om deze zomer te
tennissen bij TV Zijtaart.
Tennisvereniging Zijtaart biedt onder de naam
“zomerlidmaatschap” een tijdelijk lidmaatschap aan. Dit
tijdelijk lidmaatschap geldt
voor de maanden april tot en
met augustus. De kosten
hiervoor bedragen € 50,00.
Inschrijfgeld is niet
verschuldigd. Zomerleden zijn
geen lid van de KNLTB en
kunnen dus niet deelnemen aan
toernooien e.d. die worden
georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond.
Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen van
Tennisvereniging Zijtaart. Voor het overige hebben
zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden zoals,
onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden
en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten
(b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).
Belangstellenden kunnen zich opgeven door middel van het
inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het tennispaviljoen
en of te downloaden vanaf de website www.tvzijtaart.nl.

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van de 2 speelronden in maart zijn als volgt:
Maandag 14 maart:
Rond de Bulte
Het Einde v.d. Straat
Het Begin v.d. Straat
Rudebroeck
Jekschotstraat
Maandag 21 maart :
Den Doornhoek
Grootveld/Corsica
Jekschotstraat
Krijtenburg
Rond de Kerk

-

-

Den Doornhoek
Krijtenburg
Rond de Kerk
Leins./Hoolstraat
Grootveld/Corsica

Het Begin v.d. Str.
Rond de Bulte
Het Einde v.d. Str.
Leins./Hoolstr.
- Rudebroeck

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rudebroeck
Het Begin v.d. Straat
Leins./Hoolstraat
Jekschotstraat
Grootveld/Corsica
Den Doornhoek
Krijtenburg
Rond de Bulte
Rond de Kerk

849 punten
846 punten
835 punten
833 punten
833 punten
799 punten
788 punten
779 punten
717 punten

In april zijn er nog 2 speelronden te gaan. De prijsuitreiking
zal plaatsvinden op vrijdag 29 april a.s.
Opgeven/aanmelden voor deze avond kan vanaf 1 april a.s.
bij uw contactpersoon.
Toon Cissen, wedstrijdleider

Ruitersport Zijtaart - Geslaagd
Paasweekend voor onze
wedstrijdruiters
Onze springruiter Glenn van de Ven en zijn paard Ziezo
waren op hun Paasbest afgelopen weekend. Hij won
namelijk tussen de buien door het M springen in de Mortel.
Loes van Asseldonk en Nathalie Blokx waren te vinden in
Uden, waar een dressuurwedstrijd voor de paarden
plaatsvond. Loes haalde een 4de prijs binnen met haar
paard Fitzroy in de klasse Midden. In de klasse B werd
Nathalie Blokx ook netjes 4de met Helianthus.

58 – 55
63 – 41
55 – 50
57 – 46
61 – 42

Schrijf alvast in je agenda, zondag 17 april is er een
dressuurwedstrijd voor de pony's en paarden en een Bixie
wedstrijd in Zijtaart! De Bixie zit vol, maar je kan je nog
wel inschrijven voor het dressuur.

53 – 51
52 – 56
61 – 50
60 – 55
44 – 73

De behaalde resultaten
De Mortel paarden springen
Klasse M
Glenn van de Ven
Uden paarden dressuur
Klasse B
Nathalie Blokx
Helianthus
Klasse M1
Loes van Asseldonk
Fitzroy

Pl.
1ste
Pl.
4de
Pl.
4de

2x foutloos
Pnt.
191
Pnt.
197
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Werkplaatsongelukken bij Van
Lankvelt Loonwerkbedrijf
Op maandag 21 maart jl. zijn er diverse
werkplaatsongelukken geweest bij Van Lankvelt
Een drukke maand april voor fanfare Sint Cecilia
Loonwerkbedrijf. In de werkplaats is bij 1 van de monteurs
De maand april staat vol met activiteiten voor alle
zijn hand afgehakt, doordat hij tussen de ventilator van de
geledingen van de fanfare.
radiateur was komen te zitten. Een andere collega heeft
eerstegraads brandwonden opgelopen. Door alle commotie
Op zaterdag en zondag 3 en 4 april vinden in
viel een ander persoon van de ladder en brak daarbij zijn
Markant te Uden de “Jumbo Jeugd
Muziekdagen” plaats. Een tweejaarlijkse activiteit been, waarna een ander slachtoffer te betreuren was doordat
er een zwaar gewicht op zijn voet viel. Een van de andere
die door sponsoring van concern Jumbo groots
collega’s werd de paniek allemaal teveel en raakte ook even
opgezet kan worden. Jeugdmuzikanten uit de hele
haar bewustzijn kwijt. Tenslotte was een medewerker
regio doen hier met veel enthousiasme aan mee.
gevallen en hij was geheel buiten bewustzijn geraakt,
Donderdag 7 april is de jaarlijkse
waarbij zelfs de hartslag stopte. Reanimatie werd daarop
ledenvergadering van fanfare Sint Cecilia. Op
direct gestart en het belang van een AED werd meteen
deze avond zal o.a. Frans van Asseldonk afscheid
duidelijk. Gelukkig was de AED snel ter plaatse.
nemen als bestuurslid en wordt de nieuwe website
Gelukkig hebben zich deze ongevallen niet echt
gepresenteerd.
voorgedaan, maar was het de jaarlijkse oefening van onze
In het weekend van 8 tot en met 10 april is voor
alle leden van de vereniging een muziekweekend. EHBO vereniging. Alle ongevallen waren perfect in scène
gezet door de lotusgroep onder leiding van Martin van de
Al vele jaren is het muziekweekend het weekend
Tillaart. De ongevallen en spelers waren gewoonweg niet
voor de jongere en oudere jeugd. Dit
van echt te onderscheiden. De oefening was, evenals alle
muziekweekend staat in het teken van “Happy
andere oefenavonden van de EHBO, bedacht en in elkaar
Holidays”. De locatie is:
gezet door onze kaderinstructeurs Léonie Ketelaars en
Vakantieboerderij “de Leijgraaf”, Derptweg 15,
Pieter v.d. Berg, waarvoor wij hen via deze weg ook
5476 VX Vorstenbosch.
hartelijk willen bedanken. Tot slot willen wij Van Lankvelt
Zondag 17 april is er een Violenconcert in de
Loonwerkbedrijf bedanken voor het verlenen van hun
Brink te Eerde. Eerde heeft fanfare Sint Cecilia
medewerking en het beschikbaar stellen van de locatie bij
uitgenodigd voor dit uitwisselingsconcert, wat in
deze oefening. Mede door hun medewerking kunnen wij
het teken staat van de lente. Het concert vangt aan
onze leden van de EHBO-vereniging goede
om 10.30 uur met fanfare Echo der Bergen Eerde,
om 11.45 uur speelt fanfare Sint Cecilia Zijtaart tot praktijkoefeningen aanbieden. We hebben gemerkt dat het
12.30 uur. Iedereen die belangstelling heeft, is van herhalen van deze oefeningen bijdraagt aan de goede kennis
van onze mensen. De lotusslachtoffers, die bijna dagelijkse
harte welkom!
met andere EHBO’ers omgaan, waren dan ook erg te
Zaterdag 23 april organiseert fanfare Sint Cecilia
spreken over het niveau van onze EHBO’ers!
haar jaarlijkse jubilarissenconcert in het
Mocht u interesse hebben in onze vereniging of nadere
Dorpshuis te Zijtaart. Dit jaar zullen negen
informatie willen over de EHBO of de AED, dan kunt u
jubilarissen in het zonnetje worden gezet.
Vrijdag 29 april vieren de Majoretten hun 40 jarig altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
Indien u hierin geïnteresseerd bent of hierover vragen heeft,
bestaan op een feestelijke wijze in het Dorpshuis.
kunt zich melden bij Peter Jonkers, tel 34 38 78 of Gerard
Hooijmans, tel 06 230 308 80.
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Zondag 3 april gaat het
dak eraf in Markant
Uden
Markant Uden is de hele dag bezet
door ruim 300 muzikanten vanuit de
kring Veghel. Deze keer is de Band
“Hippe Gasten” uitgenodigd om er
samen met alle muzikanten een super
muzikale dag van te maken. “Hippe
gasten” heeft al eerder opgetreden met
een van de Jeugdorkesten van
Muziekvereniging Frisselstein, maar
met zoveel muzikanten is ook voor hen
heel bijzonder. Deze 200
blaasmuzikanten en 130 slagwerkers
hebben een paar weken geleden de
muziek gekregen en gaan 3 april nog
de hele dag repeteren om samen met de
“Hippe Gasten” een fantastische
voorstelling neer te zetten. Voor de
leerlingen een hele belevenis om in
zo’n groot orkest te spelen. Ook de
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Zaterdag 2 april van 11.00 tot 15.00 uur
Open Huizen Dag

Pastoor Kampstraat 7 5465 RR Zijtaart
En dan aan het eind van de voorstelling nog een verrassing:
alle muzikanten spelen samen een nummer gearrangeerd
door Paul en Britt. Het dak eraf dus, dit wil je niet missen!
De voorstelling begint om 15.30. Entree is € 5,00. De
kaarten zijn verkrijgbaar bij de eigen muziekvereniging en
zolang de voorraad strekt nog te koop aan de deur

“Hippe Gasten” kijken uit naar deze uitdaging. De
slagwerkers zijn ingedeeld in 3 niveaus, die elk 2 nummers
spelen, waarvan 1 met de “Hippe Gasten” en 1 nummer
zonder band. De slagwerkers worden deze dag begeleid
door 4 instructeurs van Beat it Slagwerkopleidingen en
Wim van Zutphen, de slagwerkinstructeur van Heeswijk.
De arrangementen van de slagwerkers zijn gemaakt door
Paul Schepers en René van Lokven, dé mannen van Beat it.
Eerder schreef Marc van Kessel al 2 arrangementen voor
deze band met harmonie. Britt van den Dungen arrangeerde
speciaal voor deze voorstelling 2 nieuwe nummers voor de
band met orkest. Deze 24-jarige docent muziek en dirigent
gaat ook dit enorme orkest dirigeren! Wat een uitdaging!
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en particulieren die een AED hebben hangen en deze nog
niet aangemeld hebben bij www.hartslagnu.nl en bij
Veghel Hartsave, dit wél te doen. Dit om een nog betere
dekking te krijgen. Zo neemt u als ondernemer, instelling
of particulier, uw maatschappelijke
verantwoordelijkheid, wat zeer gewaardeerd wordt.
Dit alles om de 6-minuten zones te optimaliseren en zo
meer mensenlevens te kunnen redden.
Wilt u informatie van, en de AED aanmelden bij
Veghel Hartsave: info@veghelhartsave.nl

‘’SAMEN MAKEN WE VEGHEL
HARTVEILIGER’’.
AED’s moeten buiten op straat hangen en niet in kantoren
en winkels die aan het eind van de middag sluiten. Dat is
jammer. Soms moet je een kilometer rijden voor een
automatische externe defibrillator (AED), terwijl er
honderd meter verderop eentje hangt maar, helaas, binnen.
Die AED’s moeten naar buiten en altijd bereikbaar zijn.

De gemeente Veghel dankt iedereen die aan het
bovenstaande mee wil werken:
“Ieder seconde telt bij een hartstilstand en daarom vinden
wij als gemeente het ook belangrijk dat AED’s toegankelijk
zijn en snel te bereiken zijn. Daarom onderschrijven we het
goede werk wat Veghel Hartsave doet om alle AED’s in
kaart te brengen. Als we hiermee één mensenleven kunnen
redden, dan hebben we ons doel al bereikt.”

1 April: Vijf accordeonorkesten op de CHV
Noordkade!

Op vrijdag 1 April geven maar liefst 125 accordeonisten
een concert in de
Het Rode Kruis maakte onlangs bekend dat driekwart van
Koekbouw op de CHV
de Nederlanders niet goed weet wat hij of zij moet doen als
Noordkade in Veghel. Met
iemand een hartstilstand krijgt, noch voldoende kennis bezit
een speciaal optreden van
van het gebruik van de AED. Een schrikbarend gegeven!
het ‘Accord Orchestra
Veghel Hartsave is dan ook heel druk bezig om meer
Potsdam’ uit Duitsland.
bekendheid te geven aan het reanimeren en aan het gebruik
Phoenix Cultuur heeft een
van de AED.
grote accordeonafdeling, jong en oud komt wekelijks naar
Dit wordt van harte ondersteund door de Veghelse
de lessen en de orkestrepetities onder leiding van
gemeente en de politiek.
professionele muzikanten. Natuurlijk wordt er regelmatig
Onlangs heeft de gemeente Veghel een subsidie verstrekt
opgetreden, in binnen- én buitenland. De accordeonisten en
aan Veghel Hartsave om o.a. meer van de zogenaamde
hun docenten zijn trots dat zij voor het concert van 1 april
blinde vlekken binnen de 6-minuten zone te voorzien van
aanstaande het jeugdaccordeonorkest ‘Accord Orchestra
een AED.
Potsdam’ uit Duitsland met zo’n 50 accordeonisten kunnen
Dit is een goede stap in de goede richting, maar dan is het
ontvangen. Het belooft een hele mooie concertavond te
ook noodzakelijk om ALLE AED’s die in de gemeente
worden, waar zowel de beginnende als de meer gevorderde
Veghel hangen, in beeld te krijgen, want het allermooiste
accordeonisten zullen optreden. Als knallende finale spelen
zou zijn als er op elke 6-minuten loopafstand een openbare alle 125 accordeonisten een gezamenlijk stuk!
AED hangt en deze op alle tijdstippen van de dag (24/7)
Vrijdag 1 april 2016, 18.00 uur in de Koekbouw op de
bereikbaar is.
CHV Noordkade in Veghel, Verlengde Noordkade 10-12.
Daarom verzoekt Veghel Hartsave bedrijven, instellingen
De toegang is gratis. Meer informatie: 0413-782010,
nielstiebosch@gmail.com of
www.phoenixcultuur.nl.
Woensdag 13 april start de korte cursus Prentenboek
Illustreren van 8 lessen.
Onder professionele begeleiding wordt er gewerkt aan het
bekwamen van je illustratievaardigheden, met veel
aandacht voor je eigen stijl-ontwikkeling, met als doel een
zelf geïllustreerd prentenboek maken. Een prentenboek
illustratie is zoveel meer dan een ‘plaatje bij een praatje’.
Leer de geheimen van de kracht van een mooie en unieke
illustratie.
Voor meer informatie en/of aanmelden voor een
cursus : Phoenix Cultuur, 0413-78 2010,
info@phoenixcultuur.nl of www.phoenixcultuur.nl.
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Vroeger was het anders (over loyaliteit in stiefgezinnen)
Joost was zelf opgegroeid in een stiefgezin. Zijn vader was
jong overleden, zijn moeder bleef met enkele kleine
kinderen achter. Hij was 2 jaar toen zijn moeder opnieuw
trouwde met Bert. Ook zijn oudere broer en zus waren altijd
heel gehoorzaam geweest en noemden deze man ome Bert.
Daarom zag Joost ook geen enkel probleem in de relatie
met Ineke, die ook al twee kinderen had. Inekes man was
enkele jaren geleden overleden. Haar twee zoontjes, toen 9
en 7 jaar, waren 11 en 9 toen ze gingen samenwonen. Na
een jaar ploeteren overwoog hij de relatie te beëindigen,
niet omdat het niet goed ging tussen Ineke en hem, maar de
jongens maakten het hem moeilijk. Vooral in de ogen van
de oudste (Bjorn) kon Joost niks goed doen. Bij alles wat
hij deed of zei, keek Bjorn op een misprijzende manier. De
jongste deed dan vaak nog een duit in het zakje door bv. te
zeggen: “wat stóm!!” of “duhhh”. Ineke had in het begin
wel ingegrepen maar het leek niet te werken, dus was ze
daarmee gestopt. Joost kon zich niet herinneren dat hij
hetzelfde gedrag kon hebben gehad t.a.v. ome Bert. Hij had
deze man bijzonder gewaardeerd, zou er misschien niet
eens moeite mee gehad hebben om hem papa te noemen.
Wat had hij de kinderen van Ineke misdaan??
Tijden veranderen, vroeger was er minder ruimte tot verzet,
een grote mond werd niet getolereerd. De opvoeding door
zíjn moeder was streng geweest. Aan zijn vader had Joost
geen echte herinneringen. Maar de zonen van Ineke
herinnerden zich hun vader wél en in hun ogen leek hij
zelfs wel een afgod!!
Toen ik Joost en Ineke vertelde over loyaliteit, die nog extra
groot wordt als iemand er niet meer is, begon het te dagen.
De vader van de kinderen kreeg een prominente plaats in
huis, werd niet meer doodgezwegen, maar
anekdotes werden van stal gehaald. Er werd
nu ook om hem gehuild. En gaandeweg
voelde Joost dat de sneren van de jongens
verminderden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Muzikale ode aan Nat King Cole
Op het podium van café de Afzakkerij
op CHV Noordkade in Veghel staat op
zondag 3 april maart, een bijzonder optreden gepland van
zangeres Lizzy Ossevoort en haar trio. Zij brengt een
muzikale ode aan de fameuze Nat King Cole die algemeen
beschouwd wordt als een van de beste vocale jazz- en
balladvertolkers van de jaren vijftig en zestig. Aanvang
optreden 15.00 uur, de toegang is gratis en een vrijwillige
bijdrage is welkom.
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Motorcross Zijtaart
Aanstaand weekend organiseert
Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenement!
Het evenement vind plaats bij de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om half twaalf.
Zaterdag staan de jeugdklassen aan het starthek.
Op zondag is er een uitgebreid programma. Het hoogtepunt is het kampioenschap
van de MON voor de Zijspannen. Voorafgaand aan de zijspannen zullen omstreeks
1 uur de Open Inters starten.
Ook zijn er verschillende extra activiteiten.
Op de zaterdagavond is er muziek in de feesttent en gelegenheid om een biertje te
komen drinken. Hiervoor is de entree gratis.
Op zondagmiddag zal er voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de mogelijk zijn om te
proeven van de motorsport door een proefritje te maken op een mini-motor of
elektrische motor. Dit zal gebeuren onder begeleiding van
Jan Hastenberg en
onze medewerkers.
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement,
daarom bieden we elk Zijtaarts huishouden een vrijkaartje
aan.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!

Circuit Zijtaart

Circuit Zijtaart

Toegangskaart M.C. De Jagers

Toegangskaart M.C. De Jagers

Zondag 3 april 2016

Zaterdag 2 april 2016

