Geslaagd evenement eerste Meierijstad cup
Afgelopen zondag 29 januari organiseerde Fanfare Sint Cecilia voor de eerste keer het
solistenconcours “Meierijstadcup” voor jeugdige muzikanten tot 18 jaar. Drie harmonieën,
twee fanfares en een slagwerkgroep uit Meierijstad hadden in totaal 16 deelnemende
solisten of ensembles afgevaardigd. Namens Zijtaart deden Marit van Dinter op bugel,
Stijn van Uden & Sem Verhoeven op slagwerk, Nienke Zoete op Alt-Sax, Pien van Uden
op Alt sax, Luc de Wit op slagwerk, Teun van de Hurk & Gijs van Lankvelt op slagwerk
mee. Vele deelnemers vonden het spannend maar ook leuk om te hebben deelgenomen.
Onze Zijtaartse deelnemers zetten allemaal een goede prestatie, maar vielen net niet in de
prijzen. De juryleden Marc Dufour en Jaap Wershoven beoordeelde Rick van der Voort,
lid van OBK Erp als beste slagwerker en als beste blazers een klarinet duo Thomas &
Mathijs Lemmens, twee broers die lid zijn van Harmonie Nijnsel. De Meierijstadcup in
de vorm van een mooie glazen bokaal werd uitgereikt door wethouder Menno Roozendaal.
De eerste editie van Meierijstad cup was met deze start meteen zeer succesvol. Een volle
zaal met zeer geïnteresseerd publiek, een goede vertegenwoordiging van dirigenten en
instructeurs, muziekschool Phoenix en afgevaardigden van alle organisaties, maakten van
deze ochtend een groot succes. De doelen om contact, verbinding en samenwerking tot
stand te brengen binnen de nieuwe gemeente kunnen worden onderstreept. Voor een
vervolg worden afspraken gemaakt met het kringbestuur en muziekschool Phoenix die
graag willen meedenken om een vervolg te garanderen.
Tot slot gaf North Side Brass o.l.v. Marc van Kessel een spetterend gastoptreden. Deze
ochtend kan worden omschreven als succesvol en een mooie manier om alle
muziekverenigingen uit Meierijstad te verbinden.
Voor meer informatie ga naar: www.sintceciliazijtaart.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 4 februari 16.00 uur Marialichtmisviering, voorganger Diaken v.d. Zande
m.m.v. enkele dames van “Pizzicato”.
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan
de ouders uitgereikt.
Zondag: 5 februari 9.30 uur Presentatieviering van het H.Vormsel, Pater van Delden
en Diaken van der Zande m.m.v. “Pizzicato”.
Wij gedenken Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Jaargetijde
Pater Harry van de Ven; Harrie en Johanna Rooijakkers-van Hoof en zoon Erik; André van
der Heijden (jaargetijde en verjaardag); Tiny van der Linden (de opa van Sjoerd).

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
352294
36.66.79
36.51.68
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dienen en verbinden”. Elke dorpsraad heeft een kaars
aangestoken aan de grote gemeentekaars. Deze kaars voor
de dorpsraad krijgt binnenkort een plek in Zijtaart.
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
-op 21 februari is er een grote bijeenkomst van gemeente
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
Meierijstad met alle dorps- en wijkraden van de nieuwe
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
gemeente. In onze openbare vergadering van 5 april zullen
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
we verslag doen van deze
477 39.
bijeenkomst.

BELANGETJES

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.

Dorpsraad Zijtaart

Nieuws van de Dorpsraad

Dorpsspel 2017 ‘Guess Who?’ geslaagd!

1 februari 2017

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website

www.dorpsraadzijtaart.nl

Vrijdag jl. gingen 5 teams de strijd aan tegen elkaar tijdens
een nieuwe editie van het dorpsspel. Dit jaar was het thema:
Voortgang onderzoek N279 Veghel-Asten
‘Guess Who?’. Door zoveel mogelijk punten te behalen bij
Woensdagsavond 25 januari jl. waren ongeveer 25
de spellen die door het dorp verspreid waren, konden de
personen uit Zijtaart aanwezig bij de informatie- avond
teams hints verzamelen voor het eindspel. Bij het eindspel
N279 in de Noordkade. Daar werden aan de hand van
moesten de teams aan de hand van de hints raden wie ze
luchtfoto’s de mogelijke trajecten uitgetekend in 3
waren. Na het eindspel was het spannend, want de scores
alternatieven:
van de teams lagen erg dicht bij elkaar. Uiteindelijk kwam
-het huidige tracé naast het kanaal recht door Veghel;
team ‘Paars’, die geraden had dat ze Elsa van Frozen
-een omleiding nabij Zijtaart tussen de bebouwde kom en
waren, als grote winnaar uit de bus. Zij gingen er met de
buurtschap Doornhoek met de tunneloptie onder het kanaal hoofdprijs vandoor!
door;
We willen de deelnemers bedanken voor hun inzet. Mocht
-een omleiding met een brug over het kanaal, waarbij dit
je naar aanleiding van het dorpsspel een keer willen komen
traject meer over buurtschap Doornhoek komt
kijken bij een clubavond van Jong Nederland, dan kan dat
in combinatie met aansluiting op de huidige rotonde bij
natuurlijk. Stuur even een mail naar
BAS en kruispunt bij Van der Lande.
info@jongnederlandzijtaart.nl,
of neem contact op met onze
De aanwezigen hebben vooral gewezen op logische
secretaris Nena van den Oever,
verbindingen met o.a. aansluiting op Corsica, een goede
tel. (06) 510 652 85.
fietsverbinding en zelfs ruimte voor wandelgebied.
Dorpsraad, werkgroep en andere aanwezigen uit Zijtaart
Groetjes,
hebben nogmaals uitgesproken, dat de meest logische
Jong Nederland Zijtaart
verkeersoplossing naast het kanaal ligt op de bestaande
route. De twee opties voor de omleiding zijn onlogische
situaties met name wat betreft de aansluiting op de
overvolle A50 en de moeilijk- heden voor aansluiting
Corsica.
Op 7 februari zou de provincie weer een inloopmiddag/avond houden in ons dorpshuis, maar vrijdag jl. werd
bekend, dat die avond niet doorgaat en dat dit verschoven
wordt naar een nader te bepalen datum. Zou gauw we die
weten, maken we dat bekend.

En verder:
-de toegang tot de parkeerplaats achter het dorpshuis is
enkele weken geleden verruimd, waardoor in en uitrijden
nu een stuk gemakkelijker is;
-op het nieuwe dorpspleintje zijn afgelopen zaterdag 3
banken geplaatst op de beoogde plek; het “Twee-kinderenbeeld” is ook definitief op de juiste plaats gezet. Wanneer
ergens in 2017 nog 4 mooie lantaarns worden aangebracht
is de inrichting van het pleintje compleet;
-afgelopen zondag heeft Jan van Nunen onze dorpsraad
vertegenwoordigd tijdens de eucharistieviering in Eerde,
waarbij bisschop De Korte de inzegening verrichte van
gemeente Meierijstad onder het thema van “Geroepen tot
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Bourgondische feesten, pelgrims,
toernooien, ketters en hekserij in de
Middeleeuwen
Deze onderwerpen en meer komen aan bod in de lezing
over “Feesten en rituelen in de Middeleeuwen”. Ton
Rietbergen zal dit onderwerp uitwerken aan de hand van
miniaturen, schilderijen en beeldhouwwerken uit die tijd.
Het bijzondere is de bewustwording die langzamerhand
toeneemt bij de Middeleeuwse mens over zijn bestaan,
losser van zijn Schepper.
Plaats: Het Klooster
Tijd: wo. 8 feb. 20.00 uur en do. 9 feb. 09.00 uur
Inl.: mail: kunstverteld@gmail.com of tel. (0413) 36 76 27.

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
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kwijt geraakt. Door bruggen te bouwen met elkaar,
vergroten we de draagkracht in de samenleving. Het
landelijke project in El Salvador wordt in beeld gebracht.
Popkoor Vivace uit Zijtaart luistert deze avond muzikaal
op.
Met de komst van Henk Baars naar Veghel heeft de MOV
groep van de Franciscusparochie een bijzondere spreker
naar Veghel weten te halen. In het verleden was de heer
Baars voorzitter van de 8 mei Beweging. Tegenwoordig is
hij manager bij stichting STEK (Stichting voor Stad en
Kerk) in Den Haag. STEK stimuleert mensen om zich met
elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te
versterken en te bezielen.
In stichting STEK in Den Haag werken de gezamenlijke
kerken vanuit hun opdracht tot diaconie met een kleine
1000 vrijwilligers samen, om sociale projecten te
ontwikkelen en vorm te geven. Zij ontwikkelden samen met
andere instellingen een inspiratienota, die zij aanboden aan
het gemeentebestuur, die inmiddels een aantal van de
aanbevelingen in haar beleid heeft verwerkt.
Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

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 - 131 657 85 - John de
Wit: 06 - 101 842 65.
We zoeken vrijwilligers voor:
vrijdag 7 april ==> opbouwen obstakels
zaterdag 8 april ==> opbouwen obstakels
zondag 9 april ==> begeleiden en afbreken.

Bijzondere presentatie thema Vastenactie
2017 in H.Hart kerk
Op 31 januari aanstaande wordt in
de H. Hartkerk, Vondelstraat 9 in
Veghel, het thema van de
Vastenactie 2017 gepresenteerd
m.m.v. Henk Baars. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur en de zaal is
open vanaf 19.00 uur.
De landelijke stichting Vastenactie heeft aan haar
projectland El Salvador het thema ‘eilanden van hoop
‘gekoppeld. In een door de burgeroorlog verscheurde
samenleving probeert de kerk in de hoofdstad San Salvador
met projecten nieuwe eilanden van hoop te vormen. Ook in
onze samenleving kunnen we eilanden van hoop vormen
voor mensen die tussen wal en schip vallen of de weg zijn

Voor al uw friet en snacks!

Dit weekend speciale aanbieding.

Frikandel speciaal €1,90 p.st.
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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moment zoveel andere zaken aan uw hoofd. Kom gerust
luisteren en meepraten, en als je het fijner vindt om iemand
Wat komt er kijken bij een uitvaart/crematie!
mee te brengen, doe dat gerust. Mariska van Vliet zal na
Vaak willen we er nog niet aan denken: aan het moment
een korte inleiding de mogelijkheden en onmogelijkheden
van afscheid nemen van een naaste, het dient zich vaak
toelichten en de bij ons levende vragen graag willen
onverwacht aan en gaat meestal met veel verdriet en emotie
beantwoorden.
gepaard. Wat kan het dan goed zijn om vooraf al eens met
je omgeving gesproken te hebben over het onvermijdelijke
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
moment dat ooit komt. Op maandagmorgen 6 februari 2017
Wanneer: maandag 6 februari van 10.00 tot 11.00 uur
om 10.00 uur komt Mariska van Vliet Uitvaartzorg uit
Waar: Het Klooster Zijtaart
Keldonk in het Dorpshuis van Zijtaart met de aanwezigen
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
praten over hoe anno 2017 een uitvaart ingevuld kan
U komt toch zeker ook?
worden. Heel vroeger waren het vaak de buurtgenoten die
iemands begrafenis verzorgden, samen met de naaste
SPOREN SPEUREN MET NIEUWSGIERIGE
familie. Later is het gemeengoed
SPEURNEUZEN
geworden alles over te laten aan de
begrafenisondernemer. Tegenwoordig is Onder leiding van IVN gidsen kunt u zondag 12 feb.
zoeken naar sporen van dieren in de Eerdse Bergen. Het
het mogelijk dat nabestaanden zelf een
wordt een excursie door de bossen van Eerde, waarbij
grotere rol spelen bij de begrafenis of
naar tekens wordt gezocht van aanwezigheid van de
crematie. Steeds meer mensen hebben
dieren.
de behoefte de uitvaart naar eigen wensen vorm te geven.
Wandelend door bos en hei vraagt u zich waarschijnlijk
In ‘t Onderonsje legt Mariska van Vliet uit wat de
vaak af, waar zijn nou al die dieren? Vooral op de drukke
mogelijkheden zijn bij een uitvaart.
zondagmiddagen. Dieren en vogels kennen blijkbaar ook de
Het overlijden van een naaste is vaak een emotionele
kalender en zorgen dat ze goed verstopt zitten als hele
aangelegenheid en bij alle emotie en verdriet is het
hordes luidruchtige mensen langskomen. Het is ook
mogelijk lastig om allerlei zaken rond een uitvaart of
moeilijk om dieren te bekijken. Planten blijven staan en zijn
crematie te moeten regelen. Hoe fijn kan het dan zijn als u
daarom ook vaak onderwerp van studie. Vogels kun je, als
gebruik kunt
je een beetje kennis en een goede verrekijker hebt, nog wel
maken van een
eens van dichtbij bekijken. Maar andere dieren zijn erg
deskundige.
moeilijk in het vizier te krijgen. De meeste zoogdieren zijn
Iemand die alles
erg schuw, houden zich schuil overdag en zijn actief in
weet over
schemer of nacht. Behalve af en toe een konijntje en een
gebruiken en
muis zie je weinig zoogdieren.
rituelen. Iemand
Maar… wat we wel goed kunnen zien, zijn de dingen die
met goede
de dieren hebben achtergelaten. En dat kan een ruim scala
voorstellen, die
aan zaken zijn. Het eerste wat opkomt, zijn natuurlijk de
samen met u
diersporen:
de prenten in modder, zand of sneeuw, door
ervoor zorgt dat het afscheid waardig wordt en verloopt zo
dieren
zo
maar
achtergelaten als bewijs van hun
als u het gewenst hebt.
aanwezigheid.
Andere
stille getuigen kunnen zijn: haren,
Beter op tijd je laten informeren dan te laat, u hebt op dat
veren en nesten. En als laatste teken
van leven laten dieren natuurlijk hun
uitwerpselen achter. Hoe interessant
is het om een vossendrolletje te
bestuderen. Er is veel af te leiden van
de structuur, kleur en uiterlijk van
zo’n drolletje. Komt u mee speuren en
voel u een echte detective in de
natuur. Kinderen zijn natuurlijk ook
welkom.
Meedoen is gratis, stevige schoenen
aanbevolen.

ONDERONSJE Zijtaart 6 febr 2017

Tijd: 12 febr. 10:00 uur
Stadhuisplein 1 (voor de carpoolers)
10:15 uur Berghut (Schoolhuisweg
38, 5466 PG Eerde)
Eindtijd:
11:45 uur
Informatie: Fia Fiers, tel. (0413) 36
69 50 of (06) 226 097 07

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 19

Buurtcompetitie Keezen ronde 5
Vrijdagavond 3 februari om 20.00 uur in Het Klooster
De competitie komt op volle stoom, na deze ronde nog
slechts één keer de kans om de positie te verbeteren of juist
de toppositie te verdedigen. Het rad van fortuin draait
onverbiddelijk, zomaar kan je team geconfronteerd worden
met zware tegenslagen in de vorm van
ontbrekende opzetkaarten of juist een
teveel aan 4-en. Ondanks goed spel is
een verlies dan toch weer
onvermijdelijk.
Net als vorige keer zijn nieuwe teams
steeds welkom. Het is een goede
voorbereiding voor het komende
Keezentoernooi op vrijdagavond 7
april 2017.

KBO
AGENDA
Maandag 6 februari 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 6 februari 14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Dinsdag 7 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 7 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 8 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 9 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 9 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 februari 13.30 uur: Bridgen
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KAARTEN
Uitslagen van 26 januari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Martien v.Zutphen
3. Henk v.d.Ven
Marjo Vissers
Poedelprijs: Henk v.d.Linden
Loterij:
Pieta v.Riel

118 pnt.
73 pnt.
48 pnt.
36 pnt.
36 pnt.
– 14 pnt.

Uitslagen van 30 januari:
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Willy v.d.Berkmortel
3. Henk v.d. Ven
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Loterij:
Anneke v.d.Braak

83 pnt.
75 pnt.
45 pnt.
– 31 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie d.d.26-01-2017
Frans v Leuken
44 60 - Christ v Helvoirt
19 26
Wim Kremers
26 15 - Tonnie v Uden
31 21
Wim vd Sanden 43 24 - Frans vd Broek
19 15
Toon Nelissen
32 32 - Willy vd Berkmortel 25 19
Piet vd Hurk
38 39 - Cor Coppens
22 20
Toon vd Oever
31 26 - Willy Henst
28 30
Toon Opsteen
30 30 - Rien v Tiel
29 20
Cor v Zutphen
61 47 - Jan Rijkers
16 17
Tonn Verbruggen 24 32 - Toon Cissen
61 46
Frans v Leuken
44 57 - Jan vd Oever
18 24
Tonnie v Uden
31 36 - Jan de Wit
28 13
Jan de Wit
28 20 - Frans vd Broek
19 30
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 30 jan 2017

V.O.W. Jeugd

Nijnsel JO19-1

VOW JO19-1

20:15u

VOW Jeugd 4 febr 2017
VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
Avanti'31 JO15-2
VOW JO13-1
VOW JO11-1

Gemert JO19-2

14:30u
Schijndel/DE WIT JO17-2
14:30u
Rood Wit'62 JO15-3
13:00u
VOW JO15-2
13:00u
Schijndel/DE WIT JO13-2G 9:30u
WEC JO11-3G
9:30u
Milheezer Boys JO11-1G VOW JO11-2
11:15u
ASV'33 JO11-4G VOW JO11-3
10:30u
VOW MO19-1
vrij
Gemert JO9-6
VOW JO9-1
10:30u
VOW JO9-2
Venhorst JO9-3G
10:30u
VOW JO9-3M
Blauwg'38/Jumbo JO9-18M 10:30u
VOW MO19-2
Irene MO19-1
13:00u
VOW MO15-2
vrij
Festilent MO15-2 VOW MO15-2
12:00u
VOW MO13-1
vrij
VOW MO11-1
Venhorst MO11-1
9:30u
VOW Senioren 4 febr 2017
?????u DBS
16:30u VOW VR30+1
VOW Senioren 5 febr 2017
14:30u VOW 1
11:30u VOW 2
10:00u Volkel 4
11:00u VOW 4
10:00u Heeswijk VR1
11:00u VOW VR2

VOW Veteranen
EVVC VR30+1
Boskant 1
Mierlo Hout 4
VOW 3
Boekel Sport 8
ST VOW/WEC VR1
TOP VR1

Alle jeugdwedstrijden van 28 jan 2017 waren afgelast
VOW Senioren 28-1-2017
Mierlo Hout
VOW Veteranen
VOW 4
Blauw Geel '38
VOW VR30+1
Prinses Irene VR30+1
VOW Senioren 29-1-2017
BMC 1
VOW 1
VOW VR2
SCI VR2

3-1
afgelast
afgelast
2-2
afgelast

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING
Sporentocht Hazenputten zondag 19 februari 10.00
uur
Het vorige jaar werd in december
afgesloten met het maken van
kerststukjes.
Voor sommige leden betekende dat
het afscheid van de
Jeugdnatuurvereniging, maar we
vinden het vet als je toch nog mee
gaat. In 2017 gaat de vereniging gewoon weer door
met haar activiteiten en zijn er ook weer nieuwe leden
bijgekomen.
Op zondag 19 februari worden alle leden voor het
eerst weer verwacht. Als je je nog niet aangemeld hebt
en je hebt toch zin, kom dan gewoon en kijk of je het
net zo leuk vindt als wij. Zorg dat je om 10.00 uur bij
Het Klooster bent met een goede fiets! Doe warme
kleren aan, want anders vries
je vast aan je fiets.
Vanaf Het Klooster vertrekken
we gezamenlijk met de fiets
naar de Hazenputten voor een
wandeling in de bossen. Rondom de vennen, de
Hazenputten, zijn veel vogels te zien, de geelgors, het
goudhaantje maar ook de buizerd, havik en zwarte
specht. Het gebied wordt begraasd door Exmoorpony’s
en Schotse Hooglanders. Wie door dit bos wandelt zal
zich maar moeilijk kunnen voorstellen, dat hier in de
vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was.
Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen
en heide. Aan de randen woonden boeren die veel last
hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen
werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen, met
onder meer inlandse eik, linde en beuk.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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BMC - VOW 2-2 (1-1) 29 jan. 2017
VOW pakt terecht punt in Ballukum
Na de winterstop van ruim een maand stond vandaag de
nummer 2 van de ranglijst voor VOW op het programma.
Waar VOW het qua voorbereiding enkel heeft gedaan met
indoor voetbal, spinning en een rondje Seitert zou het op
voorhand een lastige opgave worden. VOW begon de
wedstrijd echter goed en had het eerste kwartier licht de
overhand. Dit werd beloond door een
mooie pass van Bart vd Oever (na een
kwartier wel nuchter) op Rick vd Linden
die koel een-op-een afmaakte: 0-1. Hierna
nam BMC het initiatief over, maar kwam
niet veel verder dan het 16-metergebied
van VOW. Na ongelukkig balverlies van
VOW op het middenveld stond de spits
van BMC vrij op de 16 meter om in te
schieten. Onhoudbaar voor onze sluitpost
schoot hij de bal in de linker-kruising: 11. Dit was tevens de terechte ruststand.
In de rust een wissel van de gehavende
good-old Ruud voor Mathijs. BMC hield de druk op VOW,
maar echte grote kansen bleven uit. In de 68e minuut werd
Rick vd Linden met twee handen naar de grond getrokken
in het 16-metergebied. De leidsman gaf terecht een
strafschop wat een koud kunstje was voor onze specialist
Bart vd Oever: 1-2. De inkt van de 1-2 was nog niet
opgedroogd of de stand was al weer 2-2. Na een vrije
voorzet vanaf de zijkant werd de bal knap binnengekopt
waardoor de stand wederom gelijk was. Een domper voor
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VOW, waarna de sfeer wat grimmiger werd in Ballukum.
De frustratie van BMC was goed te merken. Een charge op
Pim werd slechts gestraft met een gele kaart, daar waar
donkerrood op z'n plaats was. Het middenveld werd geleid
door onze dirigent René die dit naar behoren deed. De
verdediging hield strijdend goed stand in de slotfase van de
wedstrijd. Daar waar heel BMC nog even dacht aan de drie
punten bij een afgekeurde goal, was de eindstand 2-2.

Dit voelt voor VOW als een gewonnen punt en na een
gebrekkige voorbereiding biedt dit zeker perspectief voor
de komende wedstrijden. Volgende week staat thuis
Boskant op het programma, waar hopelijk de Orange Army
ons vaandelteam weer als vanouds aan komt moedigen (met
trom).
© Jeroen Bosch

Rick vd Linden (c)

Cursus EHBO bij Kinderen.
De Stichting Gezondheidszorg Veghel organiseert
wederom een cursus EHBO bij kinderen. Een cursus
speciaal voor: ouders,verzorgers,grootouders, oppas en
overige belangstellenden. Aandachtspunten: bloedingen,
kneuzingen, botbreuken, brandwonden, vergiftigingen en
reanimeren .
De cursus bestaat uit vier avonden. De data voor deze
cursus in 2017 zijn:
Woensdag: 15, 22 en 29 maart en woensdag 5 april.
Aanvangstijd; 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Frisselsteinstraat 6,
5461 AD, Veghel.
De cursisten betalen €. 25,00 voor de gehele cursus
(inclusief cursusboek). De meerkosten van deze cursus
worden betaald door de Stichting Gezondheidszorg te
Veghel. Eventueel kunt u een certificaat van het Oranje
Kruis via deze cursus behalen .
Herhalingsles voor de cursisten van 2016
Dinsdag 21 februari 2017.
Aanvangstijd; 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Frisselsteinstraat 6,
5461 AD, Veghel.
Docent van bovenstaande cursus en herhalingsles is
mevrouw Hanny van Teeffelen
U kunt zich aanmelden bij:
Hanny van Teeffelen
Telefoon; 0413366236 / 0650963933 /
e mail; training-acute-hulp@kpnmail.nl
Anny van den Hurk Verhoeven Telefoon: 0413-363187
E-mail: pvdhurk@hetnet.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 19

Inzamelen van koffie
In Eerde, Zijtaart en omgeving zijn de voorbereidingen
voor carnaval in volle gang. Grote groepen jongeren en
volwassenen dromen ervan om tijdens de geweldige
optochten in Zijtaart, Veghel en Eerde een mooi prijs in de
wacht te slepen. Graag wens ik iedereen hiermee veel
succes.
Het mooie is dat we in een welvarend en vrij land leven
waar dit allemaal mogelijk is.
Mooi is ook dat er in de afgelopen weken in Zijtaart een
groot aantal voedselpakketten bijeen zijn gebracht voor de
voedselbank. Ook in Eerde gaat dat binnenkort gebeuren.
Verder staan diverse bedrijven producten af aan de
voedselbank. Die solidariteit met mensen die minder
bedeeld zijn, is erg belangrijk. Echter al enkele jaren is het
voor de voedselbank erg moeilijk om voldoende koffie voor
haar deelnemers binnen te krijgen. Daarom heeft het
Damiaancentrum op zich genomen om extra koffie in te
zamelen.
Hiertoe is een inzamelpunt ingericht bij Annie van Geffen–
van der Meijden, Valkenbergstraat 4 in Eerde en bij Piet
van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5 B in Zijtaart. Het
zou mooi zijn als u een pakje koffie op een van deze
inzamelpunten zou afgeven.
Alle ingezamelde koffie komt voor 100% bij de
voedselbank terecht.
Stichting Damiaancentrum Nederland stelt zich ten doel
mensen een plek te bieden om elkaar te ontmoeten, samen
te werken en elkaar te inspireren om er te zijn voor een
ander.
Meer informatie over de achtergrond en over andere
activiteiten kunt u vinden op onze website
www.damiaancentrum.nl. Mocht uw interesse gewekt zijn,
dan ben ik graag bereid nadere toelichting te verschaffen.
Wij rekenen op uw medewerking.
Namens Damiaancentrum Nederland,
Piet van den Tillaart

Bond van Alleengaanden kring
Uden
Beste leden,
Wij nodigen u uit voor een middag Carnaval en
Amusement.
Deze middag is op woensdag 15 februari 2017 in
Café Restaurant zaal De Toren, Torenstraat 12 In
Heeswijk-Dinther, tel.(0413) 29 63 07.
De muziek wordt verzorgd door LeJoEntertainment, die dans- en carnavalsmuziek zal
spelen. Er is voor iedereen volop gelegenheid om
te dansen en te hossen of om gewoon naar de
muziek te luisteren. Het zou leuk zijn als je (een
beetje) verkleed komt. Een hoedje of een leuk
sjaaltje is al voldoende. We willen het zo gezellig
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mogelijk maken. De zaal is open om 13.30 uur. We
beginnen om 14.00 uur met 2x koffie/thee met iets lekkers.
Ook is er in de pauze een gratis consumptie, en er wordt
enkele keren met een hapje rond gegaan. De overige
consumpties zijn voor eigen rekening ( € 2,00 p.st.). De
kosten voor deze gezellige middag hebben we zo laag
mogelijk gehouden en zijn € 12,00,te voldoen bij
binnenkomst van de zaal. Graag even een telefoontje of email naar een van de leden van de werkgroep/bestuur als je
naar deze middag komt. Dan weten wij hoeveel vlaai we
moeten bestellen. Om 17.00 uur willen we deze middag
afsluiten. Wij hopen weer velen van u te ontmoeten en
wensen u een fijne en gezellige middag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo. (0492) 32 17 33 of 06 - 224 901 71
E-mail: toon@vberlo.nl
Mededeling
Wij ontvingen het bericht dat onze oud voorzitster
mevrouw Martha van den Elsen op 82 jarige leeftijd is
overleden. De afscheidsdienst heeft inmiddels
plaatsgevonden op zaterdag 28 januari.
Correspondentieadres, Morschehoef 7a, 5469 SM Erp.
Velen van ons kennen Martha. Zij is tot 2007 voorzitster
geweest van onze vereniging en heeft dit op uitstekende
wijze gedaan. Martha leed al enkele jaren aan Alzheimer en
woonde in het zorgcentrum St. Petrus in Boekel. Wij
kunnen alleen maar zeggen: bedankt Martha, rust zacht.

Expositie keramische beelden van
Frank Vanhooren
De vooraanstaande
Belgische kunstenaar
Frank Vanhooren exposeert op uitnodiging van
Kunstgroep de Compagnie keramische beelden en
sculpturen op CHV Noordkade in Veghel. De expositie
is te zien van zondag 5 februari t/m 19 maart in de hal
op de begane grond van de Cultuurfabriek. De opening
vindt plaats op zondag 5 februari om 13.00 uur.
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VanHooren geniet internationale bekendheid als de vertaler
van het menselijk innerlijk in expressieve
gelaatsuitdrukkingen. Hij exposeert veelvuldig in het
buitenland van Amerika tot India en Japan. De beelden van
Vanhooren geven een ongekunsteld beeld van de eindfase
van het menselijk leven en tonen vooral de verscheidenheid
aan emoties. Interessant is bovendien de verbinding van de
vormgeving met die van het klassieke Griekse
schoonheidsideaal. Deze tentoonstelling, georganiseerd
door kunstgroep De Compagnie, biedt de mogelijkheid om
een wereld te ontdekken die zelden aan bod komt.
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maken. Ze kunnen dan worden opgeleid tot naaisters,
timmerlieden of electriciën. Via Facebook liep een oproep
om knuffels en brillen te verzamelen. Ook deze materialen
zijn in dozen gepakt en naar de container gebracht.
Hetzelfde geldt voor plastic borden, bekers, bakjes en
babyflesjes voor het weeshuis.
De watertanks in Fataki zijn inmiddels gereed, de
stroomvoorziening bijna. Na het aansluiten van de

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.30 - 20.00 u
Zaterdag: van 12.00 - 18.00 u
Zondag: van 14.00 - 18.00 u
Voor meer informatie:
Kunstgroep de Compagnie
Jan van Hoof
Telefoon 06 53862844

Nieuwsbrief VentiVenti
Beste lezers,
Het is alweer 2017! Wij wensen alle
lezers en betrokkenen een
voortreffelijk en gezond 2017 toe!
Een nieuw jaar, dus nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen
voor onze stichting en onze doelgroepen in de Congo. Met
deze nieuwsbrief willen we met u terugkijken naar 2016 en
alvast een voorzichtige blik werpen op 2017.
Naar aanleiding van het werkbezoek door Harold en Dick
in april 2016, is met name Hans met succes op pad gegaan
om medische apparatuur te regelen. Het resultaat stond
lange tijd bij “Ome Henk” in de bijkeuken en op zolder te
wachten om verstuurd te worden. Onze vrienden van
stichting “De Zaaier” bieden VentiVenti weer de
mogelijkheid om tegen geringe kosten een deel van een
container te vullen die binnenkort naar Bunia verscheept zal
worden. Half januari hebben we een vrachtwagen geladen
met allerlei
materialen en bij
de container op
pallets
overgeladen. De
medische
apparatuur zal
voor een groot
deel voor onze
nieuwe kliniek in
Bunia bestemd zijn. Hiermee nadert de kliniek zijn
voltooiing. Ook voor het ziekenhuis in DroDro wordt
medische apparatuur meegestuurd. Met name de apparatuur
die door Hans is geregeld, zal hier een zeer nuttig tweede
leven krijgen. In combinatie met stromend water voor het
ziekenhuis en directe omgeving zijn zij gereed voor de
toekomst.
In de container willen we ook naaimachines en
gereedschapskisten verschepen. Deze zijn dan bestemd
voor Fataki om de mensen daar beter zelfvoorzienend te

generator krijgen de pompen en het weeshuis een
betrouwbare stroomvoorziening. Voor dit weeshuis gaan
we maandelijks voor een bedrag van € 100,00 voedsel
aanschaffen. Zo is in ieder geval in de eerste levensbehoefte
voorzien.
Een belangrijke uitgave van 2016 is besteed aan een motor
voor onze contactpersoon Aimee. Hiermee kunnen alle
projecten nog beter begeleid worden. Onze lokale
contactpersonen doen hun uiterste best en houden ons goed
op de hoogte. Dankzij hun goede inzet lopen de projecten
goed op schema.

Tenslotte zijn we heel blij dat, mede dankzij de jarenlange
steun van VentiVenti, de dochter van Dr. Ugencan in 2016
afgestudeerd is als arts! In dit geval dus mede dankzij U.
Bedankt!
Rest ons nog om Christian vd Ven te bedanken. Vanaf het
eerste uur van VentiVenti had hij een bestuursfunctie
binnen onze stichting. Mede dankzij zijn inzet de afgelopen
8 jaren, heeft VentiVenti de huidige status bereikt. Drukke
werkzaamheden en andere verplichtingen waren voor hem
helaas niet meer te combineren met VentiVenti.
Christian bedankt!
Groeten van VentiVenti
Contact Stichting VentiVenti: Deken de Louwstraat 4,
5401BM Uden; info@ventiventi.nl; www.ventiventi.nl
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de nieuwe website. Uw inbreng bij het opiniepanel is
anoniem. Uw privacy wordt gewaarborgd.
Ik roep zoveel mogelijk mensen op om mee te doen.
Cor van der Aa, voorzitter KBO Zijtaart
Afgelopen dinsdag is de Seniorenraad Meierijstad formeel
opgericht. De Seniorenraad is voor alle senioren in de
gemeente Meierijstad en staat los van of u lid bent van een
KBO-afdeling.
De doelstelling van de Seniorenraad Meierijstad is het
behartigen van de collectieve belangen van alle senioren in
de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg,
dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke
integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
De Seniorenraad wil deze belangen tot hun recht laten
komen in de voorbereiding en uitvoering van het
seniorenbeleid van de gemeente en relevante instellingen of
organisaties. De Seniorenraad zal met raad (door het
gevraagd en ongevraagd geven van advies) en daad (door
het initiëren van projecten) participeren in het ontstaan en
uitvoeren van seniorenbeleid. De primaire taak van de
Seniorenraad is het geven van adviezen, op basis van
signalen uit de samenleving en/of op basis van een vraag
vanuit gemeente of een van de instellingen of organisaties.
U wordt uitgenodigd deel te nemen om de doelen van de
Seniorenraad mee te realiseren. Eén van de activiteiten kan
zijn het deelnemen aan een opiniepanel.
Als de Seniorenraad geconfronteerd worden met een vraag
van een van de partners (gemeente of een zorginstelling)
willen wij graag weten hoe onze inwoners van Meierijstad
hierover denken. Dat zijn altijd maximaal tien vragen, die u
binnen tien minuten kunt beantwoorden. Daardoor kunnen
wij als Seniorenraad– vanuit de senioren zelf – een goed
advies geven aan deze partner.
Het opiniepanel kan uitgroeien tot een van de belangrijkste
instrumenten die de Seniorenraad ter beschikking staan. Dat
hangt mede af van het aantal deelnemers. Ga hier dus niet
snel aan voorbij, het is in uw eigen belang. Hier meten wij
de mening van onze achterban en geven op basis daarvan
adviezen af!
Het komt regelmatig voor dat instellingen en gemeente de
mening van senioren vragen over zaken die hen direct
aangaan. Hiermee kunt u uw stem laten horen!
Bijvoorbeeld de vraag of er in Meierijstad een hospice moet
komen. Maar ook over alledaagse zaken als veiligheid op
straat.
De Seniorenraad is het platform voor alle senioren.
Omdat we nog geen eigen website hebben en derhalve ook
nog geen databestand kunnen aanleggen, hebben we
besloten om voorlopig de website van de Seniorenraad
Schijndel hiervoor te gebruiken.
Als de mensen naar de website
www.seniorenraadschijndel.nl gaan vindt u aan de
linkerzijde het onderwerp “aanmelden activiteiten”. Als
men deze aanklikt krijgt men een aanmeldformulier met
diverse keuzes.
Op dit moment hebben we bij de Seniorenraad Schijndel
een bestand van ongeveer 400 personen. De aanmeldingen
vanuit Veghel en Sint-Oedenrode kunnen hierbij aansluiten,
want als de Seniorenraad Meierijstad straks een eigen
website krijgt, gaat het complete databestand mee over naar

Samen met je (klein)kind
muziek maken!
Met muziek maken kun je niet
jong genoeg beginnen en wat is er
nu leuker dan samen met je
(klein)kind muziek maken!
Daarom biedt de muziekschool van Phoenix Cultuur
verschillende korte cursussen aan in Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode. In de week van 13 februari starten er
verschillende nieuwe groepen voor baby/dreumes en
peuter.
De cursus Kind, Ouder & Muziek biedt een goede
ondersteuning voor de sociale-, emotionele- en motorische
ontwikkeling van een kind. Daarnaast is het natuurlijk, al
spelenderwijs, samen met je kind genieten van muziek maken!
Op basis van de ontwikkeling van het kind zijn er cursussen
voor de baby/dreumes en de peuter. De cursus in Veghel start
op maandagochtend 13 februari, in Sint-Oedenrode op
woensdagochtend 15 februari en in Schijndel op
vrijdagochtend 17 februari. Natuurlijk zijn ook opa's en oma's
heel erg welkom om samen met hun kleinkind te komen.

Voor meer informatie en aanmelden kijk op:
www.phoenixcultuur.nl. Voor vragen en/of
aanmeldingen kun je ook terecht via
info@phoenixcultuur.nl of 0413-782010.

Veelzijdig optreden Big Band Oss
In Cultuurcafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel is op zondagmiddag 5
februari, van 15.00 – 18.00 uur
weer volop ruimte voor
livemuziek. Er is dan een
optreden van de Big Band Oss.
Deze formatie heeft door de jaren heen een repertoire
opgebouwd met traditionele swingende jazz nummers
en nieuwere stijlen met invloeden uit rhythm blues, soul
en funk. De zang wordt verzorgd door de bekende Osse
zangeres Babs van Balveren. De entree is gratis, een
vrije gift is welkom.
Big Band Oss, opgericht in 1975, brengt kwalitatief
hoogstaande, swingende big band jazz ten gehore, maar zij
is ook thuis in soul, pop en latin muziek. De afgelopen jaren
heeft de band vele evenementen muzikaal opgeluisterd,
zoals onder andere het Osse Business Gala en zij speelde
ook al eens op het hoofdpodium van Jazz in Duketown. Op
het Meerjazz Festival in Hoofddorp heeft Big Band Oss al
diverse keren meegedongen naar de hoogste eer in de finale
van het Nederlandse Big Bandfestival. De band is ook
regelmatig te beluisteren in uitgaansgelegenheden in Oss en
omgeving en speelt zij op besloten feesten. Big Band Oss
heeft de klassieke bezetting voor big band: vier trompetten,
vier trombones, vijf saxofonisten en een ritmesectie.
Kortom: Big Band Oss biedt u een bijzondere kijk- en
luisterervaring: Enjoy the Difference!
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Hallo allemaal,
Jumbo heeft een nieuwe actie en ook daar mag VOW aan deelnemen!

Vanaf 8 februari kan je punten sparen voor de spaardoelen van de
vereniging. Hiermee kan nieuw materiaal worden uitgekozen.
Bij elke 10 euro aan boodschappen krijg je aan de kassa een code,
deze kan je via internet toe kennen aan de vereniging.
Ga dus massaal punten sparen en vul deze codes in!
Voor degene die wil sparen, maar het lastig vind om deze punten via internet toe
te kennen kunnen de codes inleveren bij VOW in de kantine, bij Toine Adriaans
of
Petra van Gorkum en word er voor gezorgd dat deze punten erbij worden gezet.
jumbosparenvoorjesportvereniging.nl

Sparen jullie weer mee, voor VOW !

Jumbo Foodmarkt, Jumbo de Boekt en Jumbo de Bunders
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erg boos kon worden en dus was mijn moeder zielig…. Zo
dacht ik toen.
Op zondag 5 februari zal de jeugdgroep van Gitaarclub
Maar achteraf begrijp ik dat het zo niet helemaal was. Mijn
Pizzicato de presentatieviering voorafgaand het Heilige
vader had inderdaad minder positieve kanten, kon
Vormsel muzikaal begeleiden. De leden van de gitaarclub
inderdaad opvliegend en boos reageren. Hij vloekte soms
zullen gepaste kerkliederen ten gehore brengen die door
en sloeg met de vuist op tafel. Nu begrijp ik dat dit te
iedereen meegezongen kunnen worden.
maken had met onmacht. Toen mijn ouders gingen scheiden
Kun je al gitaarspelen en lijkt het je leuk om bij onze
was ik opgelucht, eindelijk waren we verlost van die
gitaarclub aan te sluiten? Kom dan a.s. zondag om 9.30 uur bullebak. Enkele jaren woonden wij zonder mijn vader in
ons huis. Er was geen omgangsregeling. Ik was ondertussen
luisteren in de kerk van Zijtaart.
zo vervreemd van mijn vader dat ik bang van hem was. Hij
De repetities vinden plaats op donderdagavond in de even
was ook geen gemakkelijke man, dat weet ik echt wel. Ik
weken in het Dorpshuis.
besefte niet dat ik hem ondanks alles miste, maar toen mijn
ouders na enkele jaren besloten om het nog eens te
Foto Jeugdgroep 2016
proberen, betrapte ik me erop dat ik vaak bij mijn vader op
schoot klom, ook al was ik daar misschien wel te groot
voor.
Ik heb het mijn moeder jarenlang kwalijk genomen dat ze
mij zo ingepalmd had. Ze had me niet verboden om contact
te hebben met mijn vader, maar ze had me bang gemaakt en
mij aangepraat dat mijn vader een slechterik was. Gelukkig
Mijn moeder sprak negatief over hem… (over
heb ik dat beeld kunnen bijstellen, maar er zijn toch
oudervervreemding)
Een vrouw van middelbare leeftijd had er nu geen last meer kostbare jaren verloren gegaan. Bovendien had ik inmiddels
geleerd dat bepaalde eigenschappen die ik van mijn vader
van maar had zich als kind verscheurd gevoeld. Zij vertelt
had (boosheid), onderdrukt moesten worden. Jarenlang ben
hieronder hoe ze hier als kind onder leed.
De problemen tussen mijn ouders zijn er volgens mij altijd ik in therapie geweest om boos te mogen worden. Die
boosheid kwam natuurlijk rechtstreeks bij mijn moeder
geweest. Naarmate ik ouder werd, nam mijn moeder mij
terecht, wat misschien ook niet helemaal terecht was.
steeds vaker in vertrouwen, dat mijn vader zo
onbetrouwbaar was, dat hij nooit op tijd kwam en dat zijn
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
familie zo ruzieachtig was. Mijn moeder was bang van
hem, durfde niet rechtstreeks tegen mijn vader te zeggen
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
waar ze boos over was. Ik voelde het als mijn taak om mijn tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
moeder te verdedigen. Mijn vader was een grote man, die

Pizzicato verzorgt de muziek!
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