Herdenking bij monument aan kanaaldijk
Donderdag 21 april om 14.00 uur
Sinds twee jaar wordt de jaarlijkse herdenking bij het monument van de tweede
wereldoorlog aan de kanaaldijk gehouden op de donderdagmiddag vlak voor de
meivakantie.
Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein aanwezig, die
daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluiten. Omdat de basisschool het
monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school van belang. In de
meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele groep niet mogelijk.
In overleg met de gemeente is daarom bepaald om de herdenking eerder te houden en toch
de waarde te geven die het verdient. Daarom zal er een wethouder (of indien mogelijk de
burgemeester) aanwezig zijn, die namens de gemeente een krans legt bij het monument.
De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun leerkracht de herdenking voor een
deel invullen door enkele korte herdenkingsteksten uit te spreken.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van oud-militairen was in 2013 voor
de laatste keer; mogelijk komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar Zijtaart.

Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en worden hiermee
uitgenodigd om de herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te
leggen bij het monument.
De commissie van de Evenementengroep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 17 april 10.00 uur
1e H.Communie Pater van Delden en Diaken van der Zanden
Wij gedenken: Jaargetijde Graard en Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny; Overl.ouders
Kanters-Brugmans; Graard van de Ven; Overl.ouders van de Ven-Vogels; Overl.ouders van
Sleuwen-van den Hurk; Els Swinkels (oma van Sara en Bram Swinkels); Jan Bevers (opa
van Jacco en Yannick Hurkmans); Jan Hurkmans (oom van Jacco en Yannick Hurkmans);
Bert Adriaans (opa van Anke Adriaans).
Vrijdag: 22 april 13.30 u. 60-jarige huwelijksviering van Johan en Martina JonkersVerbruggen m.m.v. het Gemengd Koor
MEDEDELING: Zaterdag 23 april wordt rond de kerk en het cultureel centrum Servaes te
Dinther een dekenale dag gehouden. Samen met allen die betrokken zijn bij de parochies in
ons dekenaat willen wij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vieren.
Uitgenodigd zijn de pastores (actief en emeritus), leden van parochiebesturen,
pastoraatsgroepen, vrijwilligers en alle betrokken parochianen en belangstellenden.
De dag begint om 10.00 uur. De afsluiting is om 15.30 uur. Er is vrije toegang,
wel zijn er collectebussen voor een vrijwillige bijdrage. Opgave is gewenst i.v.m.
de lunch die bij deze dag is inbegrepen. Aanmelden kan via het centraal
secretariaat van de H. Odaparochie in Sint-Oedenrode,
secretariaat@heiligeodaparochie.nl of tel. (0413) 47 77 41
(ma. t/m vrij. 10.00 – 12.00 uur).
Van harte bent u allen uitgenodigd.
Vastenaktie
Beste mensen van Zijtaart De inzameling van de
Vastenaktie is af gerond we hebben het mooie bedrag
van €1.316,55 opgehaald. Heel hartelijk dank
hier voor. Ook een woord van dank aan de dames
van de KVB voor het ophalen van de vastenzakjes.
MOV
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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.

Op 19 april zijn
Jan en Martina Jonkers-Verbruggen

60 jaar getrouwd
Dit willen wij vieren
op vrijdag 22 april 2016.
Onze receptie is van 18.00 – 20.00 uur
bij Zaal Kleijngeld.
Familie Jonkers,
kinderen en kleinkinderen.

KIENEN !!!!!
Op 28 april 2016 is er een kienavond
bij Café Kleijngeld In Zijtaart.
De avond begint om 20.00 uur.
De opbrengst hiervan gaat naar de
spierziekte Duchenne.
Zoals veel mensen wel weten,
heeft Sam van Dommelen deze
ziekte.
Er zijn mooie prijzen te winnen die
allemaal gesponsord zijn.
Dus kom allemaal KIENEN.
Namens het Team Duchenne Heroes

Viering Koningsdag Zijtaart 2016
Woensdag 27 april a.s. wordt Koningsdag gevierd. Dit
jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30u Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
13.45u – 15.30 u
Spelenkermis.
15.45u Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor
elke deelnemer.
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom
een kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen
zijn. Bedenk iets leuks en doe mee!
Werkgroep Koningsdag

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
Openbare vergadering
Afgelopen woensdagavond waren 68 dorpsgenoten
aanwezig tijdens onze openbare vergadering.
Naast het bespreken van onze eigen onderwerpen zijn
ook enkele gastsprekers aan het woord geweest.
Het verslag van deze bijeenkomst staat volgende week in
de editie van Zijtaarts Belang en tevens op onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl. Maar nu alvast enkele
mededelingen daaruit.
Het hoofdonderwerp op deze avond was wederom: de
plannen voor de ombuiging van de N279 in de directe
omgeving van ons dorp. Zowel Piet van de Tillaart van de
werkgroep “Geen omleiding N279” als voorzitter Ad van
Nunen hebben met hun toelichting nogmaals duidelijk
gemaakt, dat die omleiding verkwisten van overheidsgeld
inhoudt en dat deze plannen helemaal geen robuuste
oplossing zijn zoals de provincie en de gemeente dat
wenst. Er is wederom met nadruk gewezen op het
handhaven van het verkeer op de huidige N279 door
Veghel; een rustige rechte weg naast het kanaal richting
Helmond.
Uit de reactie van de aanwezigen bleek overduidelijk dat er
een groot draagvlak is om met onze huidige standpunten
door te gaan.
Twee dagen vooraf (maandag 4 april) hebben we beide
betogen ook sterk verwoord tijdens de thema- bijeenkomst
N279 waarbij afgevaardigden van gemeente en provincie
aanwezig waren.
We hebben eind vorige week een afspraak gemaakt met het
Veghelse Bedrijfsleven voor een apart overleg op 22 april
a.s.
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Dorpspleintje
Tijdens de vergadering konden we nog niet zeker zeggen
hoe het zou verlopen met de aangevraagde subsidie van de
provincie. De volgende dag echter kwam het bericht al
binnen, dat de subsidie van
€ 500,00 is toegekend. Deze week wordt de taxushaag voor
de nieuwe woningen aangeplant en zo spoedig mogelijk
zullen ook de 3 bomen geplant worden.
Over enige tijd zullen we een beroep doen op een aantal
vrijwilligers, die willen helpen bij het bestraten.
Dorpsraad zoekt nieuwe leden; Zie hiervoor het aparte
artikel
En verder: We gaan binnenkort in gesprek met de
Dorpsraad van Mariahout over de verkeersdrukte vanaf de
Veghelse industrieterreinen door Zijtaart en Mariahout. Er
komt een verlengde 60-km.-zone, omdat de Veghelsedijk
richting Mariahout ook die snelheidsbeperking gaat
krijgen.
Tot zover deze mededelingen; zie verder het verslag
volgende week.
Dorpsraad Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart zoekt nieuwe leden.
Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
ons dorp? Op alle mogelijke vlakken kun je dat bij de
Dorpsraad; van kleine lokale projecten van uitvoerende
aard tot grote projecten op het politieke vlak.
Ligt jouw interesse bij projecten opzetten of ondersteunen,
die direct invloed hebben op de leefbaarheid van al onze
inwoners, jong en oud? Zo ja, dan kun je een bijdrage
leveren aan projecten zoals bijvoorbeeld aanschaf van de
duofiets, realisatie van de NatuurSpeelLeerTuin of het
behouden van het Eetpunt.
Bij lokale projecten worden snelle resultaten gehaald en
hieruit haal je veel voldoening; jouw inbreng telt en is
direct merkbaar! De waardering vanuit het dorp is groot.
Wanneer jouw interesse bij veelomvattende projecten ligt
en je het interessant vindt om bijeenkomsten met de
gemeenteraad of andere Dorpsraden bij te wonen, dan zijn
er onderwerpen zoals de plannen voor een ombuiging van
de N279, ontwikkelingen rondom het Foodpark op de
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Kempkens of de realisatie van een nieuw dorpsplein.
Diepgang is zeer belangrijk, evenals vastbijten in de
materie, met overleg op gemeentelijk of provinciaal
niveau. Per project varieert de benodigde hoeveelheid tijd
en energie.
Hierbij is geduld een groot goed, de resultaten zijn vaak
beperkt en pas zichtbaar op lange termijn. Jouw inbreng is
essentieel en uiteindelijk merkbaar voor de inwoners van
Zijtaart.
We vergaderen elke maand, tweemaal per jaar is er een
openbare vergadering waarbij we inwoners informeren
over de stand van zaken bij diverse projecten. 
In een groep van actieve en gezellige collega vrijwilligers
kun je je steentje bijdragen. Hierbij heb je de mogelijkheid
om projecten te kiezen op het gebied waar jouw interesses
liggen.
Om de Dorpsraad op peil te houden, zijn we op zoek naar
nieuwe enthousiaste leden met een frisse kijk op lokale
zaken.
Lijkt het je wat? Neem dan gerust contact op met een van
ons voor vrijblijvende informatie of mail naar
dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl. Voor meer informatie
kijk op onze site: www.dorpsraadzijtaart.nl of via de link
op de site van www.zijtaart.nl.
Huidige leden dorpsraad:
Ad van Nunen, voorzitter, tel. 35 00 87;
Jac Schuurmans, secretaris/penningmeester, tel. 35 05 64;
Wendy Vissers, tel. 35 23 37;
Joop Versantvoort, tel. 34 33 82;
Ed Rademakers, tel. 34 12 56;
Jan van Nunen, tel. 34 39 67.
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Fanfare nieuws
Fanfare neemt Afscheid van
Frans van Asseldonk
In de ledenvergadering van 7 april heeft Frans na 21 jaar
besturen afscheid genomen bij fanfare Sint Cecilia . Frans
heeft in al die jaren de functie van penningmeester op
zich genomen. Hij werd bij dit afscheid geprezen voor
zijn grote kennis in financiële zaken en zijn grote
verantwoordelijkheid. Frans was altijd aanwezig en stond
bij elke activiteit klaar om mee te helpen waarbij zijn
stiptheid en paraatheid opvallend waren. Heel bijzonder
was zijn grote betrokkenheid als niet-muzikant voor onze
muziekvereniging.
Uit waardering heeft het bestuur Frans in de algemene
ledenvergadering voorgedragen om hem als erelid op te
nemen in het ledenbestand. Met algemene stemmen en
een groot applaus is dit vastgesteld.
De taak als penningmeester wordt door Ruud Cissen
overgenomen.
Jeugdmuziekweekend.
Afgelopen weekend hebben 39 jeugdmuzikanten en
majorettes voor het jaarlijkse muziekweekend in
Vorstenbosch gelogeerd. Het thema van dit weekend was
“Happy Holidays”. Alle gelederen waren aanwezig, het
opleidingsorkest, jeugdslagwerkgroep,
opstapslagwerkgroep en majorettes. Naast een gezellig
ontspannend programma heeft iedereen tijdens dit weekend
muziekstukken en dansjes ingestudeerd, die zij
gezamenlijk op zondagmiddag, in het bijzijn van alle
ouders en familieleden, hebben voorgedragen in een
schitterend afsluitend “Feestconcert”.
Er werd één jeugdslagwerker, één majorette en één blazer
van de jeugdmuzikanten van het jaar 2015 bekend
gemaakt. Voor slagwerkers was dat Cas van Zutphen, voor
de majorette Vera van Lankvelt en het opleidingsorkest als
blazer Marit van Dinther. Van harte gefeliciteerd en een
mooie stimulerende opsteker voor alle drie.
Violenconcert Eerde
Zondag 17 april heeft fanfare St. Cecilia een
uitwisselingsconcert met fanfare Echo der Bergen in Eerde.
Dit concert staat in het teken van de lente en vindt plaats in
De Brink vanaf 10.30 uur. Onze muzikanten treden
omstreeks 11.45 uur tot 12.30 uur op. Iedereen is van harte
welkom.
Website
De website van fanfare Sint Cecilia is vernieuwd en sinds
woensdag 6 april in de lucht. Iedereen kan ons vinden op
www.sintceciliazijtaart.nl

Aanbiedingen voor
vrijdag en zaterdag :
Schnitzels 4 voor € 6,95
Slavinken 6 halen 5 betalen
Diverse soorten kipfilet 100 gram voor € 1,69
Deze week weer volop
verse aardbeien en asperges.
Doet je zoon of dochter de communie en wil
je een mooie communie taart f een taart met
zijn eigen foto erop, dat is allemaal mogelijk.
Ook voor broodjes, stokbrood, evt. soepen,
tapas plank, barbecue.
Ook dat is mogelijk, graag op tijd bestellen.
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“SAMEN AAN TAFEL”
De derde woensdag van de maand april is in beeld en dat
betekent dat “SAMEN AAN TAFEL” weer voor de deur
staat.
Voor slechts € 8,50 wordt een 3gangen menu geserveerd. Steeds
meer mensen weten de weg te vinden
naar het Dorpshuis om gezamenlijk te
tafelen. Inmiddels hebben zich op
voorhand al 27 personen opgegeven voor de maaltijd van
woensdag 20 april, zonder dat we er aandacht aan hebben
gegeven in het Zijtaarts Belang. Het idee dat het gezelliger
is om met meerdere mensen samen aan tafel te gaan, wordt
steeds meer omarmd.
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 20 april
kunt ook u zich telefonisch aanmelden bij een van
onderstaande personen, tot uiterlijk vrijdag 15 april 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
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO,
Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn afspraken gemaakt voor
een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de derde
woensdag van de maand. U kunt zich ook al aanmelden
voor 18 mei - 15 juni - 20 juli, telkens om 17.30 uur in de
ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster.
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Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat we iets
kunnen regelen om u op te halen.
Deze activiteit is een mooie kans om met buurtgenoten of
kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag
alleen gaan, samen uit eten te gaan. Zij kunnen zo het
meestal “alleen eten” op een prettige wijze vervangen door
“Samen aan tafel” te gaan.
Wij herhalen nog maar eens de mogelijkheid van het vaste
eetpunt in ons Dorpshuis op dinsdag en donderdag om
12:00 uur, misschien ook iets voor u?
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
positief, maak het bespreekbaar.

Avondexcursie met IVN Veghel
in de Aa-broeken.
Natuurvereniging IVN-Veghel organiseert op
donderdagavond 21 april een vogelexcursie naar de Aabroeken bij Veghel.
Het vertrek is om 19.30 uur vanaf de P-plaats naast het
oude Pieter Breugel instituut aan het Middegaal.
Ca. 21.30 zijn we weer terug.
De Aa-broeken is een heel apart natuurgebiedje pal naast
Veghel en direct aan de Aa gelegen. In deze vochtige
omgeving komen veel meer verschillende vogels voor dan
men zou verwachten. De meesten zullen hun zang voordat
de nacht invalt nog willen laten horen. Een twee-tal gidsen
zal u begeleiden en bij de verschillende geluiden de naam
van de vogel vertellen.
Waterdicht schoeisel wordt u van harte aanbevolen.
Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met IVNVeghel 0653322234 of kijkt u even op onze site: www.ivnveghel.nl
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KBO Zijtaart vertoont All Stars 2
De laatste maand dat de “R” in de maand zit, vertonen
we de laatste film van dit seizoen.
Op maandag 18 april vertonen we de Nederlandse film
All Stars 2: Old Stars!
All Stars gaat over een groep
van
zeven vrienden die al van
jongs af
aan ieder weekend een potje
voetbal
spelen bij hun club Swift
Boys.
Winnen doen ze bijna nooit,
maar
daar
gaat het
al lang
niet
meer
om. In
All Stars 2: Old Stars zorgt het
onverwachte huwelijk van één van
de jongens ervoor, dat ze zichzelf op
een 'ouderwets trainingskamp' in de
vorm van een lang weekend
Barcelona trakteren, inclusief het
bijwonen van 'El Clasico'. Maar bij
de Swift Boys gaat niets volgens plan. Noodgedwongen
haasten ze zich in het busje van Harry's Tuincentrum om
op tijd in Barcelona aan te komen, met onderweg de
nodige obstakels; het Belgische wegennet, Duitse
vakantiegangers en de Franse politie. Gaandeweg vragen
de jongens zich af wat er van hun ooit zo mooie
toekomstplannen terecht is gekomen. Of ze het leven
leiden dat ze ooit voor ogen hadden. Of de 'tweede helft' nu
al begonnen is... De film geeft verder aan waar het in een
teamsport zoals voetbal om draait, kameraadschap en
voetbalhumor. Pluspunten: mooi
gefilmd, levensechte special effects,
pakkend verhaal, goed geacteerd,
boeiende personages.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 18 april 2016
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
Komt u ook gezellig meekijken?
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KBO
AGENDA
Maandag 18 april 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 19 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 april 13.30 uur: Keezen
Donderdag 21 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 21 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 april 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 7 april:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Lenie Henst
3. Marjo Vissers
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Mien Ketelaars

110 pnt.
108 pnt.
69 pnt.
67 pnt.
–41 pnt.

BRIDGEN ZBC 5 april 2016
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
(2) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
(2) Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
(5) Cees v. Hout & Jo Verhoeven
(5) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
(7) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(7) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
(7) Cor v.d. Berg & Cor Mollen
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
11 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
12 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
13 Bert Kanters & Diny Kanters
14 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
15 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
Lijn B
1 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
2 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders

64,58
59,58
59,58
53,33
50,42
50,42
50,00
50,00
50,00
48,33
47,08
46,67
45,00
43,75
40,83
62,50
60,00
57,08
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Joke Petit & Maria Rijken
55,42
Anneke Jans & Maria Pepers
55,00
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
51,50
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
50,00
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
50,00
Ria Veldhuis & Mien Vissers
50,00
Lilian Harbers & Rob Harbers
46,25
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
44,00
Hein de Wit & Jo de Wit
43,00
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
42,00
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 36,25

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

55,42
55,00
53,75
53,33
53,33
52,50
50,00
50,00
49,17
47,92
47,08
32,50

Lijn B
1 Cor Mollen & Marietje Mollen
2 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
3 Tonny Rijkers & Jo Verhoeven
(4) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(4) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen

58,75
57,50
54,17
53,13
53,13
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Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen

BILJARTEN KBO 7 april 2016
Wim Kremers
25 42 - Jan Rijkers
Mies Gibbels
39 51 - Rien v.Tiel
Jan de Wit
28 39 - Toon Cissen
Cor v.Zutphen
61 76 - Jan v.d.Oever
Jan de Wit
28 34 - Cor v.Zutphen
Chris v.Helvoirt 19 21 - Cor Coppens
Jan Rijkers
16 16 - Jan v.Uden
Toon Nelissen
30 31 - Willy v.d.Berkmortel
Jan v.d.Oever
17 18 - Tonn Verbruggen
Wim v.d.Sanden 45 49 - Piet v.d.Hurk
Frans v.d.Broek 21 20 - Wim v.d.Sanden
Frans v.Leuken
42 37 - Tonnie v.Uden

52,60
51,25
47,92
41,88
40,00
37,50

16
29
70
17
61
22
17
25
23
38
45
31

14
25
49
17
73
16
16
23
22
21
37
24

KBO Nederlaag toernooi Odiliapeel – Zijtaart 5 april 2016
A.de Groot
102 88 - Cor v.Zutphen
66
78
J.Shaatman
41 36 - Toon Cissen
58
51
A.v.Roosmalen 38 35 - Wim v.d.Sanden
47
68
P.Smits
35 21 - Frans v.Leuken
42
39
H.v.Helvoort
31 32 - Tonnie v.Uden
32
45
H.v.Deurzen
26 29 - Toon Opsteen
28
48
W.Kerstens
22 18 - Wim Kremers
24
24
P.v.Hoenselaar 19 13 - Tonn Verbruggen 23
32
J.v.Driel
16 16 - Cor Coppens
23
38
L.Nabuurs
14 9 - Jan Rijkers
17
21
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SPORTAGENDA

Ruitersport Zijtaart - Aanstaande
zondag dressuurwedstrijd in Zijtaart

W.T.C. Zijtaart
Dames & Heren: zondag 17 april, Klaver van Brabant
Senioren: woensdag 20 april, Veldhoven ‘Hovenring’,
pauze in Horst/Schijndel, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 16 april 2016
Rhode D5
VOW E1
Rhode E9G
VOW F1
Nijnsel/TVE Reclame F2G

VOW D1
Venhorst E2G
VOW E2
Rhode F3
VOW F2
VOW F3M
VOW MA1
Erp MB1
Sparta'18 MC1
HVCH MD1

11:45u
9:30u
10:30u
10:30u
9:45u
9:15u
14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
UDI'19/Beter Bed ME1 9:30u

Rhode F10G
RPC MA1
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1
VOW Jeugd 18 april 2016
Eli A1
VOW A1
Margriet ME2
VOW ME1
VOW Jeugd 20 april 2016
St Sambeek/Olympia '18 MA1
VOW MA1
Achilles Reek MD1
VOW MD1

19:00u
18:30u
19:30
19:30

VOW Senioren 16 april 2016
VOW Veteranen

UDI '19

16:30u

VOW Senioren 17 april 2016
LSV 1
VOW H2
Erp 5
VOW H4
Nooit Gedacht VR2

VOW H1
Sparta'25 5
VOW H3
UDI'19/Beter Bed 15
VOW VR1

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

VOW Senioren 21 april 2016
VOW H4

Boerdonk 3

19:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 9 april 2016
Sparta '25
VOW Veteranen
VOW Senioren 10 april 2016
ELI 1
VOW H1
DVG 4
VOW H2
VOW H3
WEC 4
RKVV Keldonk 4 VOW H4
VOW VR1
FC de Rakt VR1

3

1

1
2
4
1
2

0
1
2
1
2

VOW Jeugd 9 april 2016
Gemert B3
Boekel Sport C5
Boekel Sport E4G
VOW E2
Boekel Sport F2
VOW F2
Beerse Boys MA1
SV Venray MB1
Liessel MC1
DVG MD1
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VOW B1
VOW C2
VOW E1
Boekel Sport E7G
VOW F1

1
2
2
4
7
Blauw Geel'38/JUMBO F11 0
VOW MA1
6
VOW MB1
2
VOW MC1
4
VOW MD1
5

7
2
3
1
1
1
2
2
1
0

Het outdoor-seizoen is begonnen, de meeste wedstrijden
worden weer in de buitenlucht verreden. Zo ook de
wedstrijd in Zijtaart aanstaande zondag. Met goede
vooruitzichten van het weer zal er aan de Leinserondweg
dresuur voor pony's en paarden en Bixie door de
allerkleinsten worden verreden.
In de twee voorafgaande weekenden vonden op andere
locaties wedstrijden plaats. Glenn van de Ven is terug in
vorm met Ziezo met alweer een plaats op het podium met
springen.
Kimberly van der Sanden eindigde bovenaan met haar
trouwe pony Yellow Surprise.
Renee Buser startte het weekend met een eerste prijs in
Lieshout. Ondanks een gladde grasbodem kon ze toch met
Starbuck haar kunsten goed vertonen. Nathalie Blokx is
goed bezig met haar jonge paard Helianthus door weer
twee prijzen te halen. Een goede generale voor volgende
week!
De behaalde resultaten
Schaijk
Paarden springen klasse M
Glenn van de Ven
Ziezo
3de en 2x foutloos
Pony's springen
Kimberly van der Sanden Yellow Surprise 1ste Foutloos
Lieshout
Paarden dressuur klasse L1:
Pl.
Pnt. Pl.
Pnt.
ste
Renee Buser Startbuck
3de
195 1
201
Den Dungen
Paarden dressuur klasse B:
Nathalie Blokx
Helianthus 2de 202 3de 194,5
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opgenomen dat er een oefenwedstrijd wordt gespeeld
tussen FC Oss en de selectie van VOW. Na het woordje
van Peter Bijvelds nam Toine Adriaans geheel verrast het
woord en dankte hem en FC Oss voor dit mooie gebaar en
voor de gegeven informatie m.b.t. sponsoring. Na dit
officiële gedeelte werd om 14.30 uur met een groot
gedeelte van de aanwezigen genoten van de onvervalste
streekderby tegen Mariahout. Tijdens de rust en na afloop
is op informele wijze nog stevig nagekaart over de
wedstrijd en datgene wat die middag allemaal de revue
heeft gepasseerd.
Zondag 3 april vond er bij VOW voorafgaand aan de derby
tussen VOW en Mariahout een sponsormiddag plaats.
Deze sponsormiddag, georganiseerd door de
Sponsorcommissie, was een mooie gelegenheid om te
netwerken en elkaar beter te leren kennen. Daarnaast
hebben alle aanwezigen een korte toelichting gekregen
over wat sponsoring aan meerwaarde kan betekenen voor
ondernemers en wat voetbalvereniging VOW kan doen als
wederdienst. 
Bij binnenkomst vanaf 13.45 uur werden alle aanwezige
sponsoren hartelijk ontvangen met een kopje koffie en iets
lekkers. Niet lang daarna nam de voorzitter van de
sponsorcommissie kort het woord om een ieder welkom te
heten namens VOW en het programma van deze middag te
presenteren. Hij gaf met veel plezier het woord aan Peter
Bijvelds, ondernemer en directeur van de Betaald Voetbal
Organisatie FC Oss. Vanuit zijn kennis en ervaring gaf hij
de aanwezige sponsoren een beeld hoe een professionele
organisatie als FC Oss tegen sponsoring aankijkt en hoe zij
er mee omgaan. Op een zeer enthousiaste en boeiende
wijze, met af en toe ook een humoristische kwinkslag,
werden we door Peter geïnformeerd hoe hier op een
vernieuwende wijze me om te gegaan kan worden.

Overeenkomst
Als verrassing voor iedereen bood hij ter afsluiting als
directeur van de BVO FC Oss de voorzitter van VOW,
Toine Adriaans, een overeenkomst aan voor de seizoenen
2016/2017 en 2017/2018. Een overeenkomst waarin o.a.
staat opgenomen een uitnodiging voor zowel de leden van
VOW maar ook de sponsoren van VOW om een wedstrijd
in het Frans Heesen Stadion te bezoeken. Ook is er in
opgenomen het geven van clinics of in Oss of op sportpark
De Vonders te Zijtaart. Voor het sportieve deel is er in

De Sponsorcommissie van VOW wil alsnog alle
aanwezigen hartelijk danken voor hun komst op deze
gezellige en geslaagde middag die absoluut voor herhaling
vatbaar is. Een mooi moment ook om daarnaast namens de
Sponsorcommissie van VOW alle sponsoren te danken
voor hun steun en vertrouwen en FC Oss voor de mooie
geste van deze overeenkomst.

ELI - VOW 1-0 (1-0) 10 april 2016
VOW laat het liggen in Lieshout
Vandaag in het zonnige Lieshout de wedstrijd uit naar het
lastige Eli.
Omdat vandaag ons centrum ontbrak, Mark vd Ven
(schorsing) en Ruud van Asseldonk (huwelijksreis Italy)
begon VOW gehavend aan de wedstrijd. Na 6 minuten was
het al raak voor de thuisspelende ploeg. Een corner werd
bij de 2e paal vrij eenvoudig binnen gekopt: 1-0. Hierna
een rommelige wedstrijd op een zeer moeilijk bespeelbaar
veld. Maar toch na 20 min. kwam het initiatief bij de VOW
mannen. Diverse goede kansen werden onbenut gelaten en
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ook de laatste beslissende steekpass net buiten de 16
ontbrak waardoor de ruststand 1-0 bleef.
Na rust een fel VOW. De oranje wit brigade zette druk op
het doel van Eli, maar grote kansen bleven uit. Ook enkele
vrije trappen rand 16 (Vd Laar en Vd Oever) lieten deze
kansen onbenut. Aan de andere kant wisten de mannen uit
Lieshout met 2 gevaarlijke counters ook het net niet te
vinden, zelfs de lat moet redding brengen. In een alles of
niets poging kwam Dortmans er voorin bij als extra spits.
Maar ook daar kwamen helaas geen goals uit. Al met al
een onnodige nederlaag en volgende week kans op
revanche op LSV.

Doorstapwandeling – Rondje van Aa naar
Leijgraaf en terug in 17 km
IVN wandeling op zondag 17 april 2016 van
9.00 uur tot 14.00 uur
Heb je zin in een lekkere lange afstandswandeling door het
buitengebied van Veghel? Natuurvereniging IVN Veghel
verzorgt op zondag 17 april een lange afstandswandeling
van ca. 17 km. De wandeling gaat vanuit Veghel via het
Duits Lijntje naar Uden tot waar deze de Leijgraaf kruist,
dan verder langs de Leijgraaf naar Vorstenbosch en terug
naar het centrum van Veghel.
Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats
naast het gemeentehuis in Veghel. Rond 14.00 uur eindigt
de wandeling op dezelfde plaats.
Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te
raden. De wandeling gaat ook over onverharde wegen en
graspaden. De wandeling is geschikt voor iedereen die ca.
17 km kan wandelen (gedeeltelijk met ongelijke
ondergrond).
De wandeling start in het centrum van Veghel en al snel
laten we via het beekdal van de Aa het centrum achter ons .
Via het Duits Lijntje lopen we richting Uden tot we de
Leijgraaf kruisen. Vanaf daar volgen we de Leijgraaf.
Onderweg genieten we van de natuur die nu voorzichtig
aan het ontluiken is. Ook is er aandacht voor de door
waterschap en gemeente aangelegde EVZ's (Ecologische
VerbindingsZone) en een vistrap in de Leijgraaf. Er wordt
onderweg gestopt voor een koffiepauze (zelf meebrengen)
en de lunch (zelf meebrengen). Met de weer opgedane
energie wandelen we terug naar Veghel. Zin om mee te
gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg dat je een
rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 17 km. IVN Veghel, altijd iets
bijzonder NATUURLIJK.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis
(0413) 34 13 48 of secretariaat@ivn-veghel.nl.

Alzheimercafé in bibliotheek Veghel
Het Alzheimercafé, dat elke derde dinsdag van de maand
in Veghel zijn deuren opent, vindt in april voor één keer
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plaats in de bibliotheek aan de Markt. Daar gaat het op 19
april over activiteiten die mensen met geheugenproblemen
samen met hun huisgenoten kunnen doen. Het
Alzheimercafé gaat om 19.00 uur open, de toegang is
gratis. Iedereen uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel,
Bernheze, Landerd en Sint-Oedenrode die geïnteresseerd is
in dementie, is er van harte welkom.
Dagelijks actief bezig zijn is voor gezonde mensen
vanzelfsprekend. Activiteiten geven ons een gevoel van
zingeving en eigenwaarde. Voor iemand met dementie is
dit niet anders. Ook als iemand met dementie minder kan,
wil hij of zij nog steeds het gevoel hebben nuttig bezig te
zijn. Bovendien geven bezigheden afleiding en zorgen voor
structuur in de dagindeling. Door actief bezig te zijn, blijft
iemand met dementie betrokken bij de wereld om zich
heen. Familieleden geven vaak aan dat zij het moeilijk
vinden om passende bezigheden te vinden. Ook lopen zij
soms tegen weerstand aan bij de persoon met dementie. Bij
geheugenproblemen zie je vaak dat het initiatief afneemt
en bezigheden als bedreigend worden ervaren. In het
Alzheimercafé krijgen de bezoekers tips van een
activiteitenbegeleidster, die bij mensen met dementie thuis
komt. Zij legt uit welke bezigheden geschikt zijn om
samen met de familie te doen en hoe zij te werk gaat als
iemand zelf geen interesse heeft om bezig te zijn.
Bezoekers krijgen ook informatie over verschillende
activiteiten die in deze regio aangeboden worden voor
mensen met dementie en hun familie.

Interpunctie
Passief – agressief…… o, zo vervelend.
Regelmatig lees ik hoe lastig passief-agressieve mensen
gevonden worden. Maar hoe zit dat dan? En wat is het
eigenlijk?
Deze mensen zeggen niks als ze boos zijn, slikken die
boosheid in (noemen het ook vaak “teleurstelling”) en
slaan die boosheid op in hun lichaam. Ze krijgen vaak
allerlei lichamelijke klachten. De boosheid (agressie) geeft
allereerst vaak vermoeidheidsklachten. Op den duur is er
zoveel boosheid opgeslagen dat er lichamelijke klachten
ontstaan. De passiviteit (niet uiten van hun boosheid) slaat
om in agressie. Niet dat ze erop meppen, maar vaak gaan
deze mensen klagen en zeuren. Hun omgeving wordt er
moe van. Dit gedrag heeft veel te maken met een gebrek
aan assertiviteit. Terwijl dat helemaal niet zo lijkt: deze
mensen kunnen ook erg boos worden, zeer dominant
overkomen en lijken daarom assertief. Echter dit is geen
assertiviteit maar agressie!!
Hoewel de omgeving er veel last van heeft, lijden deze
mensen zelf waarschijnlijk nog meer. Ze hebben vaak geen
geweldige vrienden/vriendinnen, contacten met anderen
gaan kapot door hun stellige uitspraken. Ook
relatieproblemen kunnen hierdoor ontstaan. Zij lijken alles
zeker te weten, maar van binnen zit heel veel twijfel en
heel veel onzekerheid. Die wordt overschreeuwd door hun
stelligheid. Ze gebruiken veel woorden als “altijd” en
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“nooit” en lijken precies te weten hoe alles zit. Ze zijn
kritisch naar hun omgeving (maar diep van binnen
veroordelen ze zichzelf). Het is prachtig als er een
zodanige band is tussen mij en de cliënt dat dit soort
gedrag bespreekbaar is. Meestal vraagt dit erg veel tijd.
Maar als erover gesproken kan worden, dan wordt men
milder en blijkt vaak dat onder deze passief/agressieve
cliënt een heel aardig mens schuil gaat.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

Gewijzigde openingstijden rondom Koningsdag
Op woensdag 27 april 2016 (Koningsdag) zijn het
stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op
de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63.
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Kieviten op Doornhoek
Een opsteker voor ZLTO: een paartje kieviten vindt één
van de percelen van het
bedrijventerrein Doornhoek die door
ZLTO beheerd wordt zeer
aantrekkelijk en is daar gaan
broeden. Aangrenzend aan dit
perceel is nog een nestje gevonden.
De kievit is een van onze talrijkste
weidevogels maar helaas gaat het aantal achteruit;
schattingen zijn dat het aantal broedparen per jaar met 5%
afneemt! Deze achteruitgang is zo dramatisch dat 2016 is
uitgeroepen tot Jaar van de Kievit ; men hoopt te kunnen
achterhalen waardoor het broedsucces van de kievit zoveel
slechter geworden is.
Weidevogelgroep Boerdonk e.o. heeft op Doornhoek de
nesten gemarkeerd zodat bij bewerking van de percelen er
met een grote boog om de nesten heen gewerkt kan
worden. Samen met natuurvereniging IVN en ZLTO zullen
zij ervoor zorgen dat dit nestje alle kansen krijgt!
Vorig jaar heeft de gemeente Veghel ermee ingestemd dat
de braakliggende percelen op Doornhoek door ZLTO
beheerd zouden worden met de extra bepaling dat ook
natuur op het bedrijventerrein een kans moet krijgen.
Daarom zijn er vorig jaar ook randen met
akkerkruidenmengels ingezaaid zodat bijen, vogels en
allerlei andere dieren extra voedsel en schuilgelegenheid
kunnen vinden op het bedrijventerrein.
De kievit gaat ook op Europese schaal achteruit: 30-49% in
27 jaar (3 kievitgeneraties). Op de meest recente Europese
Rode Lijst (IUCN) is de beschermingsstatus daarom in
2015 veranderd van ‘niet bedreigd’ in ‘gevoelig’.

WTC Zijtaart organiseert op Zondag 17 april 2016

De Kleijngeld Gezinsfietstocht
over een afstand van 33 km voor het hele gezin.
Ook dit jaar heeft WTC Zijtaart weer een mooie voorjaarsfietstocht
voor u op papier gezet.
De tocht brengt u via verschillende fietspaden in de natuurlijke omgeving van
Eerde, Wijbosch, Schijndel, Vlagheide.
Deze tocht is bedoeld voor het hele gezin. Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt
€ 2,50 en voor kinderen € 1,50.(inclusief 1 consumptie)
Het begin- en eindpunt is bij Café-Zaal Kleijngeld, Pastoor Clercxstraat 55.
U kunt vertrekken tussen 10.00 en 14.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Op deze dag wordt ook de toertocht KLAVER VAN BRABANT verreden die WTC Zijtaart organiseert
samen met TWC Asten. Deze tocht is voor toerrijders en gaat over een afstand van 80 – 100 – 120 km.
Voor deze tocht kan men vertrekken tussen 7.30 en 10.00 uur.
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Zijtaarts Dartskampioenschap 2016
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook
dit jaar wederom het traditionele Zijtaarts
dartskampioenschap en wel op :

zaterdag 23 april
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond en 16 jaar of ouder
is, kan hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartkampioenschap is geheel gratis. Het toernooi wordt
gespeeld in Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur.
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we een limiet van 32
deelnemers.
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien het niet vol is tot 19.30 uur op
de avond zelf. Dartclub Kleijngeld Zijtaart

