Ben je 4 jaar of ouder?
Dan is de miniorengroep van Jong Nederland misschien wel iets voor jou! Deze
groep is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met groep 3.
Kom de komende weken gewoon eens vrijblijvend kijken bij onze club. Elke
dinsdagavond van 18:00 tot 19:30 uur hebben we een leuke activiteit. Zo gaan we
binnenkort een kijkdoos maken, film kijken, valentijnskaarten maken en hebben we
voor carnaval een speciale speurtocht.
We zouden het erg leuk vinden als jij een keertje komt kijken. Laat van tevoren
even aan ons weten dat je komt. Bel na 17.00 uur tel (06) 510 652 85of stuur een
mailtje naar Nena van den Oever info@jongnederlandzijtaart.nl. Kijk meteen ook
even voor meer informatie op onze website www.jongnederlandzijtaart.nl.
Zit je in groep 4 of hoger, dan kan je natuurlijk ook vrijblijvend een keer komen
kijken bij onze andere groepen.
Groetjes van de minioren: Robin, Luuk, Thymo, Jordy, Kari, Jadey, Kai en Jan.
En natuurlijk de leidsters Milou, José en Bieke.
Jong Nederland Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 januari 9.30 u. Woord- en Comm.viering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Leo van den
Crommenacker (vanw.verjaardag); Jaargetijde Antonia van den Biggelaar;
Overl.ouders van den Hurk-van den Nieuwenhuizen en Jan en Mien; Overl.ouders
van Zutphen-van Asseldonk en overl.familie; Cornelis en Sientje Pennings en zoon
Rien.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
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 26 nr. 17
18 jan. – 25 jan 2017
© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 18
inleveren uiterlijk
23 jan. 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 26 nr. 17

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.

Nieuws van de Dorpsraad

18 januari 2017
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gepresenteerd tijdens de openbare inloopbijeenkomsten in
februari in Veghel en in Helmond. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om
kennis te nemen van de plannen.
Inrichting dorpspleintje
Woensdag 11 januari jl. is het “Twee-kinderen-beeld”
geplaatst aan de rand van het nieuwe dorpsplein. Het mooie
en bekende beeld is nu weer terug in ons dorp, nadat het
vanwege de diefstal is gerepareerd en nu verstevigd is
aangebracht op de nieuwe sokkel.
Het plaatsen van 3 banken is vanwege de ongunstige
weersomstandigheden nog niet uitgevoerd; dit zal zo
spoedig mogelijk worden gedaan.
Felicitatie
We hebben een felicitatie bezorgd bij Lenie v.d. Rijt voor
haar Koninklijke onderscheiding!

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
Voortgang onderzoek N279 Veghel-Asten
www.dorpsraadzijtaart.nl
Zeer waarschijnlijk is iedereen al op de hoogte van het
Dorpsraad Zijtaart
nieuws over het coalitieakkoord van het nieuwe bestuur van
gemeente Meierijstad. Ook de krantenkop van het artikel in
het Brabants Dagblad van vrijdag 11 januari jl. wees
Zorg en Welzijn Zijtaart
duidelijk naar de situatie van de N279 bij ons dorp: “N279
bij Zijtaart in onderzoek”.
Contact:
Lenie v.Sleuwen 0413-352294
In reactie op dit artikel heeft onze voorzitter aan de
Alda
v Eert-Gloudemans 06-20978507
verslaggever kenbaar gemaakt, dat door het besluit om een
MKBA te laten uitvoeren, dit een winstpunt is voor Zijtaart
en dat hierdoor alsnog tegemoet gekomen wordt aan een
belangrijk verzoek dat geruime tijd geleden door Dorpsraad
en Werkgroep is ingediend. Dit is op zich een positieve
wending.
Wij verwijzen hierbij tevens naar het artikel van de
“Werkgroep Geen Omleiding bij Zijtaart”, dat in deze editie
van ons weekblad staat vermeld. Ook verwijzen wij met
name naar de zeer gedegen inzet van leden van Team
Meijerijstad, die waar gemaakt hebben wat zij in hun
verkiezingscampagne naar voren hebben gebracht.
Wat de uitkomst zal worden van die MKBA aangaande de
3 varianten is vanzelfsprekend op voorhand niet te zeggen.
Daarom ondersteunen wij de terechte opmerking in het
artikel van de werkgroep, dat we niet te vroeg moeten
juichen. Maar nogmaals, er gaat wel iets gebeuren waar wij
om gevraagd hebben.
De MKBA wordt uitgevoerd over 3 varianten:
-aanpassing van het huidige tracé naast het kanaal recht
door Veghel (o.a. verwijderen verkeerslichten);
-aanpassing van het huidige tracé met daarbij de aanleg van
ongelijkvloerse kruisingen;
-een omleiding nabij Zijtaart (tussen de bebouwde kom en
buurtschap Doornhoek).
N279-informatieavond
Woensdag 25 januari a.s. is er een aparte informatieavond
in de Noordkade waarvoor 22 personen uit Zijtaart zijn
uitgenodigd. Het doel van de avond is om aan de hand van
luchtfoto’s van het gebied met aanwonenden en/of de direct
belanghebbenden aandachtspunten op te halen voor het
ontwerp en de inrichting van de varianten. Het gaat dus niet
over het inbrengen van nieuwe alternatieven; dat is in
september/oktober aan de orde geweest. De uitwerking van
hetgeen op deze avond wordt ingebracht zal worden
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“Guess who?”
Beste allemaal,
Vrijdag 27 januari is het zo
ver, een nieuwe editie van het
dorpsspel met dit jaar als
thema ‘Guess who?’! Dit jaar
moeten de teams raden wie ze zijn. Hier komen ze achter
door verschillende spellen in het centrum van Zijtaart te
spelen. Bij ieder spel kunnen ze hints verdienen die tijdens
het eindspel gebruikt kunnen worden om te raden wie ze
zijn.
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen meedoen, dus neem al
je vriendjes en vriendinnetjes mee! Om 18.30 uur
verzamelen we bij Jong Nederland. We eindigen rond 21.00
uur. De activiteit is gratis.
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Ruitersport Zijtaart
Loes van Asseldonk bemachtigt ticket
voor Brabantse Kampioenschappen
De laatste selectiewedstrijd voor de paarden vond afgelopen
weekend plaats. Loes van Asseldonk behaalde daar de 2de
prijs met 65,17%. Daarmee wordt ze 2de van de kring en is
ze door naar de Brabantse Kampioenschappen!
Dirkje Aarts en Silva Endevoets gingen met een winstpunt
en een tevreden gevoel naar huis

KBO

AGENDA
Maandag 23 januari 13.00 uur: Regio biljarten
Groeten en tot dan,
Maandag 23 januari 13.30 uur: Kaarten
Jong Nederland Zijtaart
Dinsdag 24 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 24 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 25 januari 13.30 uur: Kienen
Eindelijk is het dan zover. Het weekend Donderdag 26 januari 09.00 uur: Wandelen
van de pronkzittingen staat voor de deur. Donderdag 26 januari 12.00 uur: Eetpunt
Vanwege het grote aanbod aan artiesten Donderdag 26 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 26 januari 13.30 uur: Kaarten
starten we dit jaar eerder dan u gewend
Vrijdag 27 januari 13.30 uur: Bridgen
bent.
Zaal open: 18.30 uur
KAARTEN
Aanvang zitting: 19.30 uur.
Uitslagen van 12 januari:
Wij wensen alle bezoekers een hele
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 140 pnt.
gezellige avond toe!
2. Tiny v.Kasteren
125 pnt.
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
62 pnt.
2. Harrie v.Zutphen
50 pnt.
Bert Vissers
50 pnt.
Bibliotheekpunt Zijtaart
Poedelprijs
Marjo Vissers
- 36 pnt.
Loterij:
Anneke v.d. Braak
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
BRIDGE ZBC’01 Zittinguitslag 10 januari.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
Lijn A:
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
1. Gerard Bekkers & Hannie Habraken
66,60

Pronkzittingen 2017

2. Bert Kanters & Diny Kanters

60,87
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3. Jan Rijkers & Toos van Berlo
4. Toon van Schaijk & Marietje van Schaijk
5. Mien van Berkel & Mien Verhoeven
Lijn B:
1. Chris v.Helvoirt & Christien v.Helvoirt
2. Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
3. Annie v.d.Berkmortel & Maria Rijken
4. Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
5. Tonnie Rijkers & Mien Vermeulen

56,16
55,03
53,37
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Gezocht: Match maatjes in regio
Zijtaart!

Maatjesproject MATCH
is op zoek naar
vrijwilligers (18+) uit de
nabije omgeving van
Zijtaart, die tijd over hebben voor een kind wat een
dosis positieve en individuele aandacht goed kan
gebruiken. Voor belangstellenden is er maandag 30
BRIDGE KBO Zijtaart Zittinguitslag 13 januari
januari van 19:30 uur tot 20:45 uur een
Lijn A:
informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in de
1. Jan Rijkers & Bert van Helvoort
67,92
bibliotheek van Veghel aan de Markt 1.
2. Toon v, Schaijk & Marietje va.Schaijk
57,92
MATCH koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18
3. Ben v.d.Steen & Tiny v.d.Steen
55,42
jaar) dat door verschillende omstandigheden een steuntje in
4. Tonnie Kivits & Toon Gevers
54,17
de rug goed kan gebruiken. Matchkoppels ondernemen
5. Piet Thijssens & Riek Rijkers
53,75
wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar.
Lijn B.
Samen schaatsen, een appeltaart bakken of een
1. Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d.Hurk
62,50
bordspelletje spelen; het contact met een maatje zorgt
2. Piet v. Schaijk & Mari v.d.Steen
61,46
ervoor dat een kind even kind kan zijn, ontspant en meer
3. Harrie v.Berlo & Rina v. Berlo
59,90
zelfvertrouwen krijgt.
4. Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
55,73
MATCHFILM
5. Jos Peters & Maria Peters
54,17
Om meer aandacht te vragen voor het project hebben
vrijwilligers van MATCH een promotiefilmpje gemaakt,
BILJARTEN
waarin koppels vertellen over hoe het er aan toegaat tijdens
de wekelijkse activiteiten. Het filmpje, mede mogelijk
Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart gemaakt door Nationaal Fonds Kinderhulp, is eind vorig
jaar in première gegaan en heeft al heel wat enthousiaste
d.d.11-01-2017
reacties opgeleverd. Match hoopt dan ook op veel meer
nieuwe maatjes, zodat de kinderen die op de wachtlijst
Naam :
TMC GMC Naam :
TMC GMC
staan, snel gekoppeld kunnen worden. Zoals de slogan
Cor v Zutphen
61 82 - Toon Cissen
61 50
luidt: “Omdat íeder kind aandacht verdient”.
Willy Henst
28 26 - Mies Gibbels
35 47
Het filmpje is online te bekijken op
Piet vd Hurk
38 24 - Jan Rijkers
16 8
www.oosterpoort.org/match. Op de site staat meer
Rien v Tiel
29 33 - Jan de Wit
28 28
informatie over het project en is de mogelijkheid je aan te
Frans vd Broek
19 8 - Toon Nelissen
32 28
melden.
Wim vd Sanden 43 48 - Wim Kremers
26 22
INFORMATIEBIJEENKOMST
Cor v Zutphen
61 44 - Tonnie v Uden
31 33
Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de
Frans v Leuken
44 62 - Toon Cissen
61 64
informatiebijeenkomst van Match op 30 januari in Veghel.
Piet vd Hurk
38 63 - Jan de Wit
28 25
Tesse van Boxmeer, matchbegeleider, en een vrijwilligster
Christ v Helvoirt 19 30 - Frans vd Broek
19 20
vertellen over de mogelijkheden en ervaringen. Aanmelden
Rien Kemps
32 22 - Cor Coppens
22 14
voor de bijeenkomst kan via de website of telefonisch
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart (0412) 46 53 00, maar is niet verplicht.
d.d.12-01-2017
Naam : TMC GMC
Toon Opsteen
30
Tonnie v Uden
31
Cor Coppens
22
Tonn Verbruggen 24
Rien Kemps
32
Toon Nelissen
32
Jan de Wit
28
Wim vd Sanden 43
Jan vd Oever
18
Jan Rijkers
16
Willy Henst
28
Mies Gibbels
35

47
22
25
13
25
43
39
32
18
12
20
30

62,92
62,50
61,67
60,83
52,50

Naam TMC GMC
- Wim Kremers
26 17
- Toon vd Oever
31 31
- Cor v Zutphen
61 50
- Piet vd Hurk
38 41
- Christ v Helvoirt 19 11
- Toon Opsteen
30 34
- Toon Cissen
61 49
- Rien v Tiel
29 39
- Cor v Zutphen
61 34
- Frans vd Broek
19 12
- Frans v Leuken
44 52
- Wim vd Sanden
43 43
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Bisschop De Korte gaat in Eerde voor
bij eucharistieviering bij start
Meierijstad
Om Gods zegen uit te spreken over Meierijstad, de
burgemeester, de wethouders en de leden van de
gemeenteraad komt de bisschop Gerard de Korte van ’sHertogenbosch op zondag 29 januari a.s. naar Eerde. Om
10.00 uur zal hij voorgaan bij een eucharistieviering in dit
kerkdorp.
Het initiatief om de bisschop uit te nodigen komt van de
zijde van de dorpsraad van Eerde. De dorpsraad heeft dit
initiatief genomen, omdat Eerde in het hart van Meierijstad
ligt en er reeds op 1 mei 1966 in dit dorp een gemeentelijke
herindeling heeft plaatsgevonden waarbij de voormalige
gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel betrokken
waren. Het initiatief van de dorpsraad van Eerde wordt van
harte ondersteund door pastoor Ard Smulders, het voltallige
bestuur en de pastoraatsgroep van de Franciscusparochie
alsmede het dekenaat Veghel-Sint-Oedenrode.
Iedere belangstellende is van harte welkom bij deze
eucharistieviering.
Na afloop is er koffie / thee voor alle aanwezigen.

SPORTAGENDA
VOW Senioren 21 jan 2017
15:30u VOW Veteranen

PSV

VOW Senioren 22 jan 2017
12:00u VOW 1 DSV Sint Anthonis
De wedstrijd van VOW 1 op 22-01-2017 wordt gespeeld op
kunstgras bij Blauw Geel ’38 in Veghel

Voor al uw friet en snacks!

Dit weekend speciale aanbieding.

Portie bitterballen €2,50 p.p.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur
Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket

Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
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Vanaf 9 Januari 2017

Voor fysio- en manueel therapeutische
behandelingen in uw eigen dorp.
Lieke van Dijk- van Asseldonk,
Fysio- en manueel therapeut

In samenwerking met Fysiotherapie en manuele therapie A. van Lieshout & J.van Druenen
www.fysio-sintoedenrode.nl
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VOW Jeugd aanvang competitie 21 jan 2017
VOW JO19-1
Lierop JO19-1
VOW JO17-1
Sparta'25 JO17-2
VOW JO15-1
ASV'33 JO15-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VOW JO15-2
VOW JO13-1
HVV Helmond JO13-1
VOW JO11-1
WEC JO11-1
VOW JO11-2
MULO JO11-5
ELI JO11-3G
VOW JO11-3
Blauw Geel '38/JUMBO JO9-6 VOW JO9-1
VOW JO9-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-14
VOW JO9-3
Boekel Sport JO9-8
VOW MO19-1 vrij
VOW MO19-2
VOW MO15-1 vrij
VOW MO15-2
VOW MO13-1 vrij
VOW MO11-1

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

Interpunctie
Hou maar op met huilen
Ouders vinden het vaak lastig om hun kind te zien huilen.
Gejengel is natuurlijk ook niet leuk en een baby die
onafgebroken huilt, is voor ouders vreselijk. Je weet niet
wat je moet doen. Huilen wordt vaak gezien als iets
negatiefs, terwijl er ook positieve kanten aan zitten. Huilen
bij een baby versterkt de longen, zo zei men vroeger al….
Men denkt wel eens dat een kind een doetje wordt als het
veel huilt. Een kind maakt veel dingen voor de eerste keer
mee, deze nieuwe indrukken geven emoties. Al deze
nieuwe indrukken moeten verwerkt worden en dat gebeurt
d.m.v. emoties: lachen, huilen, boos zijn. Als deze emoties
er mogen zijn, ontwikkelt het kind vertrouwen in zichzelf.
Huilen is een mechanisme waarmee de balans hersteld
wordt. Wanneer je emoties wegdrukt of relativeert, maak je
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ze niet af. Ze blijven ergens in je lijf
opgeslagen en kunnen later leiden tot
depressies.
Je kunt je kind wel steunen door:
- rustig te blijven en als het kind naar
je toekomst te troosten (niet
wegpraten);
- bevestig zijn verdriet. “Ik zie dat je
verdrietig bent” en help hem
benoemen wat hem/haar verdrietig
maakt;
- los niet alles meteen op. Een kind
moet leren dat verdriet vanzelf weer
over gaat.
Soms wil het kind bv. een ijsje,
terwijl dat niet kan. Zeg dan bv. “Ik
begrijp dat je graag een ijsje wilt”,
maar zeg niet te snel “je krijgt
dadelijk thuis wel een ijsje”. Dat is
helemaal niet nodig. Een kind moet
ook leren teleurstellingen te
incasseren. Bovendien is hij mogelijk
thuis al weer vergeten dat hij zin in
een ijsje had…. Maar als je het beloofd hebt, dan vergeten
ze het niet.
Als kinderen leren dat verdriet erbij hoort, als ze hun
emoties af mogen maken en daarmee leren vertrouwen op
hun eigen innerlijk, dan is de kans op latere depressies een
stuk kleiner. En men ontwikkelt vertrouwen in het eigen
oordeelsvermogen. Wat wil je nog meer…..
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Organisatie MudRun zoekt
vrijwilligers:
Op 9 april staat de
2e editie van de
Mudrun op het
programma. Wij als
organisatie zijn nog
op zoek naar vele
vrijwilligers welke
nodig zijn om dit
soort evenementen
te organiseren. Heb
je tijd geef je dan nu
op via mail: vow.mudrace@hotmail.com
of bel met:
Alco Brugmans: 06-13165785 - John de Wit: 0610184265.
We zoeken vrijwilligers voor:
vrijdag 7 april ==> opbouwen obstakels
Zaterdag 8 april ==> opbouwen obstakels
Zondag 9 april ==> Begeleiden en afbreken.
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VOW voetbalplaatjes spaarder,
Heb jij je verzamelalbum al compleet?
Nog niet, geen probleem daar hebben wij wellicht een oplossing voor!
Vrijdag 27 januari organiseren wij namelijk een

RUILBEURS
en proberen dan ieder zijn / haar album compleet te maken!
Kom je ook, we starten om 18.00u met ruilen,
dus breng je dubbele plaatjes en eventueel je album mee!
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Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” content
Werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart” heeft met
tevredenheid kennis genomen van het akkoord dat het
nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van
Meierijstad heeft gesloten met betrekking tot de
opwaardering van de N279. Het akkoord houdt in, dat op
kosten van de provincie of van de gemeente een
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zal
worden uitgevoerd over het complete traject Asten- Den
Bosch. Hierin zullen 3 varianten worden meegenomen:
2 varianten over de bestaande N279 bij Veghel;
1 variant als omleiding bij Zijtaart tussen
Doornhoek en de kom van Zijtaart.
Uiteraard mogen we niet te vroeg juichen. We kennen de
uitslag van de MKBA nog niet. Maar als werkgroep vinden
wij dit resultaat het hoogst haalbare wat wij konden
bereiken. Het houdt tevens in dat wij waarschijnlijk zelf de
MKBA niet hoeven te laten uitvoeren. We houden hierbij
nog even een slag om de arm en wachten tot de officiële
MKBA naar onze tevredenheid is uitgevoerd.
Daarna zullen wij overgaan tot het terugbetalen van het
geld dat door de Zijtaartse inwoners is bijeengebracht.
Weliswaar hebben ook wij kosten moeten maken, dus
kunnen wij waarschijnlijk niet het gehele bedrag aan u
terugstorten, maar wel het overgrote gedeelte daarvan.
Op dit moment zijn wij dank verschuldigd aan de mensen
van Team Meierijstad die hun verkiezingsbeloften hebben
waargemaakt en zich voor de belangen van Zijtaart hebben
ingezet om dit mooie resultaat te bewerkstelligen.
Ook u als inwoners van Zijtaart bedanken wij voor uw
steun, want zonder uw steun en vastberadenheid hadden we
dit resultaat nooit kunnen bereiken.
Namens werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”,
Piet van den Tillaart

Beweeggroepen voor inwoners Veghel
en omgeving
BrabantZorg
organiseert
beweeggroepen voor
inwoners van Veghel en omgeving. Een beweeggroep
bestaat uit 4 tot 8 mensen waarbij het doel is om samen
te werken aan het lichamelijke en geestelijk fit worden
en blijven. Een beweeggroep vindt altijd plaats onder
begeleiding van een fysiotherapeut en/of
bewegingstherapeut.
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Ouderen die hun conditie op peil willen houden kunnen
iedere dinsdag en donderdagmiddag terecht bij
BrabantZorgFit. Dit is een beweeggroep waarbij wordt
gewerkt aan verbetering van balans, spierkracht en conditie.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse apparaten, maar ook
sport en spelvormen komen aan bod.
Daarnaast zijn er verschillende specifieke beweeggroepen
waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten
en in beweging komen. Er is een beweeggroep voor mensen
met NAH (niet aangeboren hersenletsel), een groep voor
mensen met MS. Maar ook is er een beweeggroep voor de
mensen met de ziekte van Parkinson en mensen die willen
bewegen na een beenamputatie.
Voor meer informatie, kosten en eventueel aanmelden voor
een van de beweeggroepen, kunnen geïnteresseerden
contact opnemen met BrabantZorg; Behandel en
Kenniscentrum Veghel afdeling fysiotherapie 0413-388492.
De beweeggroepen vinden plaats in de oefenzaal aan de
Reigerdonk in Veghel.

Altijd al eens willen snuffelen aan verf
en kwasten?
Korte cursus schilderen van twee
kunstprofessionals in
Schijndel!
Op donderdagmiddag 9
februari start er bij Phoenix
cultuur in ’t Spectrum in
Schijndel een nieuwe korte cursus tekenen en schilderen
onder leiding van twee ervaren kunstenaars: Maria
Kemps en Wim Schellens.
Voor iedereen die op zoek is naar de Picasso of Rembrandt
in zichzelf. Op een vlotte speelse manier maken de
deelnemers kennis met tekenen en schilderen in acrylverf.
In de 8 lessen worden er 5 schilderwerken gemaakt n.a.v.
opdrachten. In elke opdracht komt een mooie teken- en
schilderdiscipline aan beurt. Deze cursus kan gevolgd
worden door de al wat 'ervaren’ schilder, maar ook voor de
beginneling is het ideaal om kennis te maken met teken- en
schildertechnieken. De cursus bestaat uit 8 lessen op de
donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur en start op
donderdag 9 februari in ’t Spectrum in Schijndel.
Op www.phoenixcultuur.nl vindt men meer informatie
over deze korte cursus Phoenix Cultuur in Schijndel.
Voor vragen en/of aanmeldingen:
info@phoenixcultuur.nl of 0413-782010.

Bewegen is voor iedereen belangrijk, juist als iemand ouder Prikpost in Zijtaart.
wordt of een lichamelijke beperking heeft. Door meer te
bewegen en speciale oefeningen te doen die de balans en
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
spierkracht verbeteren, neemt de kans op vallen af. Het
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
helpt fitter te worden waardoor het zelfvertrouwen stijgt om
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
er zelfstandig op uit te blijven gaan.
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