Sint Cecilia Zijtaart op podium Lieshoutse Promswedstrijden
Fanfare Cecilia strijdt mee in De Battle of the Proms. Deze promswedstrijd vindt plaats op
10 juli in de feesttent van Harmonie St Caecilia Lieshout/Mariahout aan de Floreffestraat
in Lieshout. Toegang is gratis.
Zang, dans, acts, versterking met een combo, alles is toegestaan. De Battle of the Proms
wordt georganiseerd in het kader van de jubileumfeesten van harmonie St Caecilia
Lieshout/Mariahout. Met de wedstrijd wil de Lieshoutse harmonie een leuke middag
neerzetten die voor een breed publiek interessant is, ook degenen die normaal niet zo snel
naar een harmonie gaan luisteren. In totaal dingen vijf orkesten mee naar de
eindoverwinning met een licht en toegankelijk programma. Zij worden beoordeeld op
muzikaliteit en show.
Ook wij, fanfare Sint Cecilia, verschijnen 10 juli op het podium. We spelen een gevarieerd
programma van Queen tot Piazzolla. Tamara Heuveling zal de zang bij verschillende
nummers verzorgen en onze eigen dansgroep Return laat zich ook zien. Het zou mooi zijn
als onze Zijtaartse fans ons komen aanmoedigen!
We spelen van 16.45 – 17.30 uur.
Voor het volledige programma van die dag en alle activiteiten tijdens het jubileumweekend,
kijk op www.harmonielieshout.nl
Het bestuur,
fanfare Sint Cecilia

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 26 juni 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Kanters-Brugmans; Jaargetijde en verjaardag Harrie
Raaijmakers en overl.familie; Overl.ouders Jonkers-van Asseldonk en overl.familie;
Overl.ouders van Heeswijk-van den Acker; Overl.ouders van den Acker-Vervoort en
Broeder Christinus van den Acker.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555

Jaargang 25 nr 39
22 juni – 29 juni 2016
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 40
inleveren uiterlijk
27 juni voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 39

22 juni 2016 – 29 juni 2016

pagina 2

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.

Een terugblik op Zijtaart Biedt Meer
Ik wil nog even terug komen op afgelopen zondag, de
zondag waarop Zijtaart Biedt Meer gehouden werd.
‘s Morgens tijdens de H.Mis vertelde ik dat het weer toen al
meewerkte, maar dat we met zovelen in de openluchtmis
waren, heeft goed meegeholpen; de zon kwam en het is de
hele dag superweer geweest. Tijdens de H.Mis maakten de
trekpaarden zich al gereed voor de keuringen en wat zagen
ze er ook mooi uit. Dat was een groot evenement op zich en
is ook super verlopen. De reacties die ik te horen kreeg,
waren allemaal positief. Het was ook prachtig om te zien.
Ik mocht, samen met de wethouder de opening verrichten
en we reden mee op de kar door de straat. Ikzelf, maar ook
de wethouder vond het geweldig. We voelden ons bijna de
koning en koningin.
De oldtimers zijn dit jaar ook weer gezegend voordat ze aan
een mooie rit begonnen. Er waren behoorlijk wat
inschrijvingen en dat kwam natuurlijk ook door het mooie
weer. Het was jammer dat we het vanwege de eerder
gevallen regen niet aandurfden om die prachtige auto’s en
tractoren op het weiland terug te laten keren. Daardoor
keerden die ‘s middags weer terug via de Keslaerstraat . Dit
zijn dingen die wij pas op het laatste moment kunnen
aanpassen/veranderen en proberen op te lossen voordat
alles begint.
Daarom ben ik blij dat ik toch in Zijtaart woon en dat we er
met ons allen toch iets moois van proberen te maken. In

De belangstelling na het overlijden
en bij de uitvaart van onze moeder,
oma en superoma
Jaantje van de Ven van Sleuwen
was hartverwarmend.
Het is voor ons ondoenlijk om
iedereen persoonlijk hiervoor te
bedanken. Vandaar via deze weg een
oprecht dank je wel aan een ieder die,
op welke wijze dan ook, medeleven
heeft betoond.
Zijtaart, juni 2016.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen Van de Ven.
ieder geval wil ik de bewoners hartelijk danken die er bij
betrokken waren en hoop dat we niet te "lastig" zijn
geweest.
Ik wil ook de verenigingen die meegedaan hebben, in welke
vorm dan ook, bedanken voor hun inzet. Hierin zie je dus
weer dat we elkaar gewoon nodig hebben om er iets moois
van te maken.
Op het plein speelde Solid Sound goede nummers. Ze
deden het super. Alleen jammer dat iedereen lekker buiten
was in de zon, terwijl de band in de tent stond. Iedereen
heeft van hen kunnen genieten maar voor de band is dat
natuurlijk minder leuk.
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De blaaskapellen waren er weer grandioos bij betrokken en
als die er zijn, is het altijd gezellig. Ze wilden eigenlijk ook
helemaal niet stoppen maar aan alles komt een einde, ook
aan deze dag. Hierna volgde nog de trekking van de
winnende loten. Daarna werd er nog wat gefeest en alles
weer langzaamaan opgeruimd en schoongemaakt.
Ik wil onze eigen leden daarom ook bedanken voor het
harde werken, het meedenken, het regelen en alles wat er
bij komt kijken en natuurlijk onze hoofdsponsor Mark vd
Ven Schilderwerken.
ALLE MANNEN EN VROUWEN VAN DE ZOV,
BEDANKT EN IK BEN TROTS OP WAT WE WEER
GEPRESTEERD HEBBEN.
Groeten van de voorzitster; Mirjan van Gorkum
Hierbij de getrokken lotnummers:
1ste prijs: Reischeque t.w.v. € 500,00
lotnr 11007
2de prijs: Ballonvaart, deze was al bekend en ging die dag
al de lucht in.
3de prijs: Dinerbon voor 2 personen
lotnr 03024
4de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 100,00 lotnr 11253
5de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 75,00
lotnr 05834
6de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 75,00
lotnr 11734
7de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 50,00
lotnr 12999
8ste prijs ZOV waardebon t.w.v. € 50,00
lotnr 06951
9de prijs: ZOV. waardebon t.w.v. € 25,00 lotnr 12844
10de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 25,00 lotnr 06213
11de prijs: ZOV. waardebon t.w.v. € 25,00 lotnr 12841
12de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 25,00 lotnr 10042
13de prijs: ZOV waardebon t.w.v. € 25,00 lotnr 11656

Renee Buser wist met haar paard Starbuck te scoren op de
avondwedstrijd in Veghel vorige week. Ze werd namelijk
tweede met twee winstpunten.
Westerbeek - prijswinnaars pony's
Dressuur
Klasse CB
Ise Kemper
Diamond
Klasse DEL2
Nikki van den Hoogen Cocktail
Veghel - prijswinnaars paarden
Klasse L2
Renee Buser Starbuck

Pl.
3de

Pnt
190

2de

205

2de

195

SPORTAGENDA

Iedereen van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs. Om
de prijs op te halen, moet je zijn bij De FietsenWinkel
W.T.C. Zijtaart
Zijtaart, Ceciliastraat 1, Zijtaart.
Dames en Heren: zondag 26 juni, Maasheggen, pauze in
Graag tijdens onze openingstijden. Tot gauw.
Vierlingsbeek, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 29 juni, Loonse en Drunense Duinen,
pauze in Loon op Zand ‘Orangeplein’.
Ruitersport Zijtaart - Ponyruiters

goed gescoord op selectiewedstrijd
Westerbeek was afgelopen weekend de
plaats waar de vierde selectiewedstrijd
plaatsvond. Op zaterdag werden er
prijzen behaald door verschillende
ponyruiters. Nikki van den Hoogen
blijft namelijk goed dressuurproeven
rijden met haar pony Cocktail. Ook nu
mocht ze weer een prijs in ontvangst
nemen. Ise Kemper werd keurig derde
met zijn pony Diamond. Ook hij is
goed op dreef. Lieke Blokx, Shirly van
Dijk en Sophie van der Vorst mochten
weer met winstpunten naar huis.
Het ponyviertal blijft elke week
bijleren. Ze hebben veel plezier in het
rijden met z'n vieren.
Nu hadden ze 370 punten van twee
jury's samen gehaald.
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KBO
AGENDA
Maandag 27 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 27 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 28 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 28 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 28 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 29 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 30 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 30 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 30 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 juli 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 16 juni:
Jokeren:
1. Cisca Coppens
2. Rieky v.Zutphen
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Lenie Henst
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Bert Vissers

89 pnt.
65 pnt.
71 pnt.
61 pnt.
-63 pnt.

Kaarten:
Uitslagen van 20 juni
Jokeren:
1. Anneke v.d.Braak 149 pnt.
2. Mientje Raaijmakers 96 pnt.
Rikken:
1. Martien v.Zutphen 181 pnt.
2. Bert Vissers
106 pnt.
3. Jan v.d.Oever
102 pnt.
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
- 53 pnt.
Loterij:
Lenie Henst
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BRIDGEN
Bridge KBO 17 juni 2016
Lijn A
1 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
(2) Piet Thijssens & Riek Rijkers
(2) Toon v. Creij & Wim v. Os
(4) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(4) Cees v. Hout & Riet v. Hout
6 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
7 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Cor Mollen & Ben v.d. Steen
10 Bert Kanters & Diny Kanters
11 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
12 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
13 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers

140,0
106,0
106,0
126,0
126,0
124,0
120,0
97,0
116,0
96,0
90,0
89,0
104,0

Lijn B
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Ad Koevoets & Riet Koevoets
3 Jo Verhoeven & Lenie Swinkels
4 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
5 Geert Putmans & Jeanne Peters
(6) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
(6) Jos Peters & Maria Peters
8 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
12 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert

146,0
144,0
141,0
132,0
123,0
119,0
119,0
113,0
110,0
109,0
104,0
80,0

BILJARTEN
Regiocompetitie
J.Verwegen
B.v.d.Wetering
W.v.Uden
S.v.d.Heijden
H.v.d.Heijden
J.v.Schijndel
B.v.Hasselt
H.Braak
P.v.d.Heijden
A.Potters

Dinther
46 33
44 43
44 46
40 38
38 44
36 27
28 23
24 26
20 24
20 22

- Zijtaart 13 juni 2016
- Cor v.Zutphen 61
- Toon Cissen
58
- Wim v.d.Sanden 45
- Frans v.leuken 38
- Tonnie v.Uden 30
- Toon Opsteen 28
- Toon Nelissen 28
- Cor Coppens
22
- Jan v.d.Oever
17
- Jan v.Uden
17

KBO Onderling 16 juni 2016
Tonnie v.Uden
31 45 - Tonn Verbruggen
Chris v.Helvoirt 19 28 - Frans v.Leuken
Jan de Wit
28 31 - Willy vd.Berkmortel
Jan v.Uden
17 18 - Rien v.Tiel
Wim v.d.Sanden 45 42 - Toon Cissen
Cor Coppens
22 21 - Piet v.d.Hurk
Jan v.d.Oever
17 13 - Jan v.Uden
Toon Opsteen
34 23 - Piet v.d.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

23
42
25
29
70
38
17
38

110
76
44
41
34
28
46
27
18
18

31
42
21
27
66
28
9
23
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TV Zijtaart
Interne Voorjaarscompetitie
Afgelopen maandag werd er in het
weekend gespeeld voor de Interne
Voorjaarscompetitie. Een uur spelen,
waarbij de games doorgeteld
worden. Er werd gespeeld in de
Heren Dubbel, Dames Dubbel en
Gemengd Dubbel. Hieronder de winnaars in de
verschillende poules:
Heren Dubbel Poule A: Antoin v.d. Akker en Harm
Hendriks
Heren Dubbel Poule B: Harrie v.d. Tillart en Gerard van
Zutphen
Heren Dubbel Poule C: Dick van der Laan en Jac
Schuurmans
Dames Dubbel Poule A: Monique v.d. Hurk en Jolanda van
Zutphen
Dames Dubbel Poule B: Manuela Elissen en Astrid
Verbakel
Dames Dubbel Poule C: Karin v.d. Heijden en Evelien v.d.
Ven
Gemengd Dubbel Poule A: Cindy de Bie en Rien Janssen
Gemengd Dubbel Poule B: Manita vd Akker en André
Schepers
Gemengd Dubbel Poule C: Diane Biemans en Bert Vissers
Succes op Open Toernooien
Zoals elk jaar zijn er in de omgeving verschillende open
toernooien waaraan ook leden van TV Zijtaart meedoen.
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Afgelopen weken was er een toernooi in Veghel bij TV
Frisselstein. Frank van Leuken en Henriëtte vd Steen (De
Krekel) behaalden een mooie tweede plaats in de Gemengd
Dubbel 7. Jonneke Vissers en Marianne van Loon wisten
hun finale helaas ook niet te winnen en werden dus ook
tweede.
In Eerde stonden afgelopen weekend de finales op het
programma. Hieronder de resultaten van de leden van TV
Zijtaart:
Annet Gibbels en Monique v.d. Hurk Dames Dubbel 5, 2e
plaats
Manuela Elissen en Astrid Verbakel, Dames Dubbel 7, 2e
plaats
Niels van Dommelen en Martijn vd Rijt, Heren Dubbel 7,
2e plaats
Zij wisten hun finales helaas niet winnend af te sluiten.
Hieronder de twee koppels die wel met de volle winst naar
huis gingen:
Sonja van Hamond en Marianna van Zutphen-Klokman,
Dames Dubbel 6, 1e plaats
Marianne van Loon en Jonneke Vissers, Dames Dubbel 8,
1e plaats

Clubkampioenschappen Enkel en Mix
Van 23 juni t/m 3 juli zullen op het tennispark de
Clubkampioenschappen Enkel en Mix gespeeld worden.
Publiek is daarbij natuurlijk van harte welkom. Een drankje
doen in ons paviljoen en kijken naar leuke, sportieve
wedstrijden. Via de link op www.tvzijtaart.nl. kunt u zien
wanneer er wedstrijden gespeeld worden.
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VETERANENDAG IN VEGHEL OP
24 JUNI 2016
De Nationale Veteranendag is de officiële herdenking van
en eerbetoon aan hen, die zich
ingezet hebben in dienst van de vrede.
Herdenking in Veghel
In Veghel wordt Veteranendag sinds jaren de dag vóór de
Nederlandse Veteranendag gehouden. Hierdoor zijn
veteranen ook in de gelegenheid om naar de landelijke
Veteranendag te gaan.
Op vrijdag 24 juni a.s. wordt de herdenking in Veghel
gehouden bij het Indië veteranen monument in de Kolonel
Johnsonstraat in Veghel. De herdenking begint om 13.30
uur. Naast toespraken worden er diverse kransen gelegd.
Over de Veteranendag
Zaterdag 25 juni a.s. wordt voor de twaalfde keer de
Nederlandse Veteranendag in Den Haag georganiseerd.
Deze nationale dag is het eerbetoon aan de ruim 117.000
Nederlandse veteranen die ingezet waren - en zijn - in
dienst van de vrede, waar ook ter wereld. De Veteranendag
heeft gezorgd voor meer waardering bij de Nederlandse
bevolking voor deze groep en betekent veel voor de
veteranen.

CDA-fractie pleit voor een nieuwe
inrichtingsvariant: 5+
De bereikbaarheid van Veghel toekomstbestendig maken.
Nu geen keuzes maken kan betekenen dat er kansen
verloren gaan. De oplossing waarvoor straks wordt
gekozen, is misschien niet de meest ideale, maar wel de
enige reële oplossing die groei en ontwikkeling van Veghel
èn Meierijstad mogelijk maakt, aldus het CDA.
De Provincie Noord Brabant wil nog voor de zomerperiode
in kaart hebben wat er in het kader van de MER-N279 (de
effecten voor het milieu) onderzocht moet worden. In de
opiniërende vergadering van 31 mei jl. bespraken de
politieke fracties welke varianten en alternatieven
onderzocht moeten worden.
Van de oorspronkelijk vijf varianten zijn er inmiddels twee
(variant 3+4) geparkeerd, onder meer vanwege de invloed
op het landschap. De gemeente Veghel heeft bij de
Provincie aangegeven dat deze niet in het onderzoek
opgenomen hoeven te worden. Dat is anders voor de
overgebleven varianten.
Hierbij gaat het om het traject tussen Veghel en Beek en
Donk (variant 1) waar de weg wordt ontdaan van
verkeerslichten en wordt voorzien van ongelijkvloerse
kruisingen. Een andere optie (variant 2) is de omleiding
nabij Zijtaart. In deze variant wordt de A50 ontlast, omdat
hier de verkeersdrukte in de toekomst nog meer zal
toenemen. Bij variant 5 is er sprake van een tunnel/brug in
de bocht (kruising) van de Aa.
Het CDA kan zich vinden in de nieuwe kaders voor het
onderzoek, maar heeft ook een extra mogelijkheid (variant
5+) op tafel gelegd. Deze houdt in dat de tunnel wordt
doorgetrokken tot voorbij de Corsica. Daarmee wordt
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Zijtaart niet ingesloten tussen kanaal, tunnel en de nieuwe
weg. Ook wat betreft geluid en fijnstof kan dit gunstiger
uitpakken, net als de Weg van de Toekomst nabij Oss. De
CDA-fractie wil er namelijk alles aan doen om de pijn voor
Zijtaart te verlichten. “Maar om Veghel, dadelijk onderdeel
van de gemeente Meierijstad, in de toenemende
verkeersdrukte goed bereikbaar te houden, moeten we het
vizier wel op de toekomst richten,” verklaart fractielid Coen
Hendriks. De variant 5+ heeft de steun gekregen van alle
Veghelse fracties, zodat deze eveneens meegenomen wordt
in het onderzoek.

Het verlangen naar erkenning
Erkenning, gezien en gehoord worden, zoals jij vindt dat je
bent, is heel prettig. Soms zeg ik tegen iemand bij mij in de
spreekkamer “jij bent ook geen gemakkelijke….”. Eigenlijk
kun je dat zien als een kritische opmerking en toch zie ik
dan een brede glimlach: men voelt zich gezien zoals men is.
Mensen weten vaak goed van zichzelf dat ze in sommige
dingen ook echt een “gebruiksaanwijzing” hebben….
Erkenning (opgemerkt worden) is erg belangrijk.
Bijvoorbeeld ouders die problemen hebben met hun kind,
hebben er enorm veel aan als anderen niet met adviezen
aankomen, maar meelevende reacties geven. Dat wil niet
zeggen dat een advies nooit mag, maar een heel snel advies
is schadelijk. Je zegt eigenlijk: “ik weet het beter! Ik weet
wél hoe het moet!”
Erkenning is zó belangrijk. In relatietherapie hoor ik heel
vaak “ze weet echt wel dat ik haar waardeer”. Vaak wil een
vrouw dat ook horen en mannen willen ook erkenning, ook
al roepen ze soms hard dat ze dat niet nodig hebben.
Ik merk bijna altijd dat mensen die (omdat ze regelmatig
kritiek krijgen) denken werkelijk niets goed te kunnen
doen, gaan lopen “bewijzen” wat ze allemaal goed doen.
Vaak krijgen ze ook weer de deksel op hun neus, want de
ander wil doordringen met wat er niet goed gaat. Zo blijven
mensen in kringetjes ronddraaien. Men wil allebei
erkenning en krijgt die geen van beiden. Men voelt zich
steeds meer afgewezen, men voelt zich steeds slechter,
bekritiseerd en heeft steeds meer de drang om juist het
goede te laten zien. Vaak is erkenning gewoon een kwestie
(lijkt gemakkelijker dan het is) van je goed
inleven. Inleven in dat ene specifieke wat
die ander bedoelt….niet wat jij ervan
maakt!
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

