Potgrondactie voor het Zijtaarts jeugdcarnaval!
Op zaterdag 4 maart komen de vrienden van de Kneup samen met de leden van CV de
Reigers en nog andere vrijwilligers vanaf 14.00 uur bij u langs voor de potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50 liter zakken van de kwalitatief zeer
goede Legro potgrond aan te bieden:
1 zak voor € 4,00
Per 3 zakken voor € 10,00
(4 zakken kosten € 14,00; 5 voor € 18,00 en 6 voor € 20,00 etc.)
Hiermee leveren we kwalitatief goede potgrond bij u aan huis, voor een hele scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor het Zijtaarts jeugdcarnaval!
De jeugdcommissie heeft met haar deel van de opbrengst van afgelopen jaar het
luchtkussenfestijn op maandag kunnen bekostigen.
Kneup heeft met haar deel van de opbrengst afgelopen jaar een behoorlijk aantal
jeugdgroepen financieel kunnen ondersteunen bij hun creatie voor de optocht 2017.
Hiermee hebben ze materialen kunnen inkopen om de optocht op het niveau te houden
zoals we dat gewend zijn in Zijtaart. Dit willen we komend jaar ook weer graag doen!
Wij hopen op u medewerking !!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via potgrondzijtaart@hotmail.com
Als u het aantal zakken en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het op 4
maart of de week daarna geleverd wordt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 1 maart 19.00 u. Aswoensdagviering Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken alle overledenen van onze Geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 maart 1e zondag v.d. vasten 9.30 u. Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Jos Schepers (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers-van Nunen; Dien
Cissen-van Zutphen (vanw.verjaardag); Piet en Henrica van den Tillaart-van den Tillaart en
kleinzoon Paul (vanw.verjaardag); Overl.ouders van der Linden-van der Asdonk
(vanw.trouwdag); Overl.ouders van den Acker-Vervoort; Overl.familie van Heeswijk-van
den Acker en Broeder Christinus van den Acker. Gerard en Ílse Kremers- Ludwig; Jan en
Jaan van den Tillaart-van Asseldonk;
Vincent Kremers

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
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Deze buurtvereniging bestaat dit jaar 40 jaar en wie zit
er mee in de organisatie: Mieke. Martien en Mieke,
samen verrichten jullie ook elk jaar hand- en
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
spandiensten bij de motorcross, de off the road rit en
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
bij de pony- en paardenconcoursen. Vele jaren hebben
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
jullie mij ‘s morgens vroeg wakker gemaakt met het
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
rondbrengen van het Brabants Dagblad. De wekelijkse
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
krant, post en folders deden jullie ook jaren. Voor onze
CV de Reigers staan jullie altijd klaar. Thuis hebben
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
jullie in jullie zaaltje een soort museum gemaakt over
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
de vereniging. Mieke zorgt altijd voor de snoep, de
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
chips en de mooie bloemetjes op de tafels, voor de
Voor meer informatie: 06-22496798.
frisdrank op de wagens en ze zit in de optocht
commissie. Martien en Mieke, bij alle activiteiten hier
Orde van Verdiensten 2017
in de zaal zijn jullie aanwezig. Martien bij de ingang,
als podiumhulp en Mieke zit achter de muntenbalie.
Elk jaar reikt Carnavalsvereniging
Met de optocht zijn jullie allebei in de weer. Het oud
de Reigers de orde van verdiensten
papier ophalen start bij jullie en bij jullie staat ook al
uit.
vele jaren de container. Als ze mensen tekort komen,
Deze orde van verdiensten gaat naar
springen jullie bij. Al met al doen jullie voor de
een persoon of naar personen die
vereniging vele hand- en spandiensten achter de
zich al jaren inzetten voor het
schermen.
leefbaar houden van ons dorp, zich
Mieke, je bent heel erg ziek geweest vorig jaar.
onopvallend inzetten voor het
Gelukkig ben je weer helemaal opgeknapt en heb je
verenigingsleven of zich
vorige week goed nieuws gekregen: geen uitzaaiingen
verdienstelijk maken voor de
meer.
medemens.
Martien en Mieke, wij zijn trots op wat jullie allemaal
De orde van verdiensten 2017 wordt uitgereikt aan
doen en gedaan hebben voor de Zijtaartse
Tinus van Boxmeer en Mieke van Boxmeer.
gemeenschap. Daarom verdienen jullie het om de orde
van verdiensten in ontvangst te nemen. Martien en
Hieronder leest u de toespraak die Mari Bekkers voor
Mieke, namens CV de Reigers wil ik jullie bedanken
hen hield.
voor jullie inzet en feliciteren met de orde van
Martien en Mieke, daar staan jullie je dan af te vragen
verdiensten.
waarom wij? Nou jullie doen veel voor de Zijtaartse
Proficiat!
gemeenschap.
Mieke, jij bent vrijwilliger hier in het Dorpshuis, je zit
bij de veteranensportclub en bij de KBO waar je voor
Zorg en Welzijn Zijtaart
het kienen, kaarten, keezen en jeu de boules de
boodschappen haalt en achter de schermen mee helpt.
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Bij jullie in het zaaltje komt buurtvereniging
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
Krijtenburg graag kaarten en keezen.

BELANGETJES

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 23

1 maart 2017 – 8 maart 2017

pagina 3

Fantastische optocht Reigerland
Van heinde en verre komen ieder jaar
weer veel mensen kijken naar de
optocht in ons mooie Reigerland. Ook
dit jaar hebben wij het publiek weer een
erg prachtige optocht kunnen
voorschotelen, met een grote variëteit
aan deelnemers.
Van kinderen individueel tot grote
wagens; alles was weer tot in de puntjes
verzorgd en van hoge kwaliteit. Iedere
deelnemer heeft op zijn eigen manier
een erg goede bijdrage geleverd aan de
optocht; uiteindelijk toch de trots van de Reigers!!
Een bijzondere vermelding is er voor Mas en Wout. Met
hun originele creatie hebben de maanmannen niet alleen de
eerste prijs behaald in de categorie kinderen individueel,
maar mochten ze ook de 55-jaarsprijs komen ophalen; een
grote beker en eeuwige roem: dik verdiend!
De prijsuitreiking was zoals gewoonlijk een groot feest,
waarbij alle deelnemers de waardering kregen die ze zo dik
verdienen. Kortom de 51ste optocht van Reigerland was in
alle opzicht geslaagd en we kijken al weer uit naar de
optocht van volgend jaar.
Elders in dit blad vindt u de volledige uitslag van de
optocht.

Waarom gaan we slechter zien?
Hoe vaak horen we niet “de letters
worden kleiner” en zijn we niet bereid
toe te geven dat we slechter gaan zien.
Dan komt de vraag op waarom en wat
kunnen we er aan doen. Op
maandagmorgen 6 maart 2017 om 10.00
uur komt de heer Geer Verlinden, van
Verlinden Juwelier Optiek uit Sint
Hubert, in het Dorpshuis van Zijtaart met de aanwezigen
praten over het belang van goed zien en oogmetingen.
“Staar” daar hebben
we allemaal wel eens
van gehoord, maar
hebben we ooit
gehoord van “Maculadegeneratie” ? Dat is een ingrijpende
oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder
achteruitgaat en dat komt doordat de kwaliteit van de
macula, ook wel gele vlek genoemd, afneemt.
De heer Verlinden heeft
jaren als technisch
oogheelkundig assistent
gewerkt in een groot
regionaal ziekenhuis op de
afdeling oogheelkunde. Hij
zal ons uitleggen waar we
op oudere leeftijd mee te
maken kunnen krijgen en
wat er aan te doen is.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.
Kipcorn € 1,70.
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
Juwelier Verlinden bestaat al sinds 1936. In dat jaar begon
Piet Verlinden als gediplomeerd uurwerkmaker in de
boerderij waar hij woonde horloges te repareren. Op dat
adres aan de Pastoor Jacobsstraat ontstond een bedrijf dat
snel uitgroeide en samen met een vijftal medewerkers de
oorlogsjaren overleefde. Na de oorlog werd er een nieuw
pand gebouwd in het centrum van Sint Hubert. Door het
plotseling overlijden van de oprichter werd het bedrijf
overgenomen door zijn broer Wim Verlinden die een
boerenbedrijf had in de Noordoostpolder. Eind tachtiger
jaren is het regionaal bekendstaande bedrijf overgegaan in
handen van diens zoon Geer die er samen met zijn vrouw
Marianne een modern juwelier optiek bedrijf van hebben
gemaakt.
Hoe belangrijk een regelmatige oogmeting zal zijn wordt
die morgen duidelijk. Kom gerust luisteren en meepraten en
als je het fijner vindt om iemand mee te brengen, doe dat
gerust. Geer Verlinden zal na een korte inleiding de
mogelijkheden en onmogelijkheden toelichten en de bij ons
levende vragen graag willen beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 6 maart van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?
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BILJARTEN

KBO
AGENDA
Maandag 6 maart 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 6 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 7 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 7 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 8 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 9 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 9 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 maart 13.30 uur: Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 23 februari:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Bert Vissers
3. Tiny v.Zutphen
4.Lenie Henst
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Loterij:
Jan v.Zutphen

Biljartclub KBO Zijtaart uitslag wedstrijden onderlinge
competitie d.d. 23-02-2017
Jan Rijkers
Wim vd Sanden
Piet vd Hurk
Mies Gibbels
Toon Nelissen
Cor v Zutphen
Rien Kemps
Toon Cissen
Rien v Tiel
Jan vd Oever
Wim Kremers
Tonnie v Uden

16
43
38
35
32
61
32
61
29
18
26
31

20
37
31
30
23
75
23
49
32
20
23
18

-

Christ v Helvoirt
Wim Kremers
Jan de Wit
Willy Henst
Rien v Tiel
Wiily vd Berkmortel
Toon Opsteen
Tonn Verbruggen
Jan Rijkers
Frans vd Broek
Toon Nelissen
Toon vd Oever

19
26
28
28
29
25
30
24
16
19
32
31

28
44
28
44
23
21
27
35
13
29
24
36

Ruitersport Zijtaart – Mooie scores
voor Silvia Endevoets en Renee Buser

119 pnt.
75 pnt.
52 pnt.
51 pnt.
56 pnt.
- 12 pnt.

BRIDGEN
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 8
Dinsdag 21 februari.
Lijn A:
1 Toon van Schaijk en Marietje van Schaijk
2 Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels
3 Cor v.d. Berg en Cor Mollen
4 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
5 Bert Kanters en Diny Kanters
Lijn B:
1 Cees van Hout en Jo Verhoeven
2 Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
3 Harrie van Berlo en Rina van Berlo
4 Tonnie Rijkers en Mien Vermeulen
5 Maria Rooijakkers en Fien Rooijakkers
Vrijdag 24 februari.

1 maart 2017 – 8 maart 2017

57,92 %
56,50 %
54,58 %
54,17 %
52,92 %

Ondanks de Carnaval werd er fanatiek gereden op
wedstrijd. Silvia Endevoets was afgelopen zaterdag in Uden
om de eerste prijs mee naar huis te nemen! Met haar zwarte
paard Cacharal won ze de klasse M1/M2 met maar liefst
201 punten!
Renee Buser was op pad geweest met haar paard Starbuck.
Ze werd 4de en 3de in de klasse M1/M2. Met 191.5 en 189.5
punten nam ze mooi twee winstpunten mee naar huis, maar
ook een extra prijs! Deze extra prijs kwam uit handen van
de jury voor de ruiter/amazone met de meeste potentie over
de gehele dag. Renee kreeg een tegoedbon van € 50,00 voor
online instructie van Rien van der Schaft ‘van de basis naar
de Grand Prix’!
Renee Buser blijft winstpunten binnenslepen. Ook in
Haarsteeg behaalde ze laatst 195.5 en 188 punten in de
klasse M1/M2.

62,08 %
56,25 %
54,58 %
54,17 %
53,33 %

Geen zitting i.v.m. Carnaval.

Wonen in Zijtaart
Zijtaart, de moeite waard om er te wonen.
Hebben jullie het naar je zin in Zijtaart en wil je
hier in de toekomst blijven wonen, kom dan op
maandag 13 maart om 20.00 uur naar het
Klooster.
Team Meierijstad komt op deze avond naar
Zijtaart toe om informatie te krijgen over de
wensen en behoeften van de inwoners.
Onze wethouders gaan in gesprek met jullie en
proberen vragen te beantwoorden. Dus zet het
tijdstip alvast op de kalender.
Marja vd Heijden, Team Meierijstad.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 23

1 maart 2017 – 8 maart 2017

pagina 5

Hoffeesten van de Zonnekoning e.v.a.

SPORTAGENDA

Lezing Ton Rietbergen.
V.O.W. Jeugd 4 maart 2017
thuis VOW JO19-1
Lierop JO19-1
thuis VOW JO17-1
Sparta'25 JO17-2
thuis VOW JO15-1
ASV'33 JO15-1
uit Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VOW JO15-2
thuis VOW JO13-1
HVV Helmond JO13-1
thuis VOW JO11-1
WEC JO11-1
thuis VOW JO11-2
MULO JO11-5
uit
ELI JO11-3G
VOW JO11-3
uit
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-6 VOW JO9-1
thuis VOW JO9-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO9-14
thuis VOW JO9-3M
Boekel Sport JO9-8
uit
Rhode MO19-1
VOW MO19-2
uit ST Heeswijk/Avesteyn MO15-1 VOW MO15-1
thuis VOW MO15-2
OSS'20 MO15-2
thuis VOW MO13-1
Juliana Mill MO13-1
uit
Festilent MO11-1 VOW MO11-1

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

De grootse hoffeesten van Lodewijk XIV en zijn opvolgers,
de uitbundige Venetiaanse feesten en andere Italiaanse
festiviteiten staan centraal in de lezing van Ton Rietbergen:
op 8 maart om 20.00u. in Het Klooster Zijtaart, met een
herhaling op 9 maart om 09.00u.
Lodewijk XIV had zijn enorme paleis Versailles laten
bouwen. Later ook nog eens de imposante tuinen met
vijvers, beelden, lanen en tempels. Behalve indruk op zijn
gasten moest er natuurlijk uitbundig feestgevierd worden:
met muziek, theater, dans, vuurwerk, picknicks, optochten
en dat alles in een mateloze omvang.

VOW Senioren 4 maart 2017
16:30u Volkel
VOW Veteranen
VOW Senioren 5 maart 2017
12:00u Blauw Geel'38/JUMBO 9 VOW 2
10:00u Volkel 4
VOW 3
11:00u ELI VR1
ST VOW/WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
I.v.m. carnaval zijn er geen uitslagen. V.O.W. Jeugd
en VOW Senioren van 25 en 26 febr 2017

Anoniem: Carnaval in Venetië
Half Europa ging dat allemaal nadoen, het leverde tal van
machtige paleizen
en fantastische
kunstwerken op.
Alle
kunstdisciplines
kregen opdrachten
vanuit de absolute
vorstenhuizen:
muziek, theater,
interieurs, schilderen beeldhouwkunst;
alles zou gaan
schitteren als de
zon.
De tegenpool: de
verarming van de
grote massa, de
geldverslindende,
vernietigende
oorlogen, de grote
belastingsommen,
leidde uiteindelijk
tot de “Franse
Revolutie” van
1789.
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UITSLAG 51e OPTOCHT
REIGERLAND 2017
Kinderen individueel
1 Mas en Wout - Wij gaan niet naar de maan,
maar we vieren het 55 jarig bestaan
2 OYE - De Kli(ni)ko Clows
3 Isis en Antoinette - Volgend jaar ben ik beter
Kinderen groepen
1 de party poppers - Is het geen plaatje ?
2 C.V. 't Zooitje - Niks is ons te dol, we doen het
voor de lol
3 Rainbow Girls - We blazen het dak er af
4 C.V. Kwis-Nix - Mi Carnaval liggen wij in 'n deuk
5 Jurre, Guus en Jop geven nooit op - Voor onze
neven in de raad, spelen wij in de maat
6 De Feestbeesten - Wij zijn feestbeesten
Kinderen wagens
1 De Feestbeesten - De be(e)ste stuurlui staan nie
aan wal, maar vieren carnaval
Jongeren wagens
1 De Klumkus - Wij boeren goed mi 55 joar Carnaval
2 Ok Skôn - Safari
3 De Feestbeesten - De be(e)ste stuurlui staan nie
aan wal, maar vieren carnaval
4 De Blije Bamischijven - We gamen de carnaval
5 Skôn Jong - Michael van Gerwen
6 Goei Geknoei - Met glans van de schans
Volwassen individueel
1 Pat en Patries - Total f-loss
2 Marietje - Pliesie in
3 Maurits van Berkel - Ik ben in de prijzen gevallen
4 Blaostrio - We hebben onze moat nie weten te houwe
5 Pi & Po - Feest !
6 Jan van Nunen - Voor het 55 jarig bestaan van
C.V. de Reigers, zit ik aan de vleugel
7 35+ - De Dikke is oan de dunne
8 Ricky v.d. Laar - ?
Volwassen groepen klein
1 Select - Wij zijn betast
2 De Goas - Mobiel Tijdperk
3 De Durskes - 55+
4 De Irritantes - Wij gaan voor de hoofdprijs
5 Ut Flos - Ut lopt al 55 joar geSMEERd
Volwassen groepen groot
1 Fusie - All you need is ALAAF
2 Dames van de C.V. - Groot bal met 55 jaar carnaval
3 B.V. Soffelt - Eileider
4 The Nok - Wij gassen zonder Alco(hol)
5 De Straot - Buurman & Buurman
6 De Dupkes - Prins Teun spaart Dupkes
7 Haai Society - Haai 5(5) voor de Reigers

1 maart 2017 – 8 maart 2017
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Wagens buitendorps
1 Jong en oud tesamen - Spelen door de optocht
2 C.V. de Pro/oomillikantjes - t is maor wa ge geleuft
3 De Wilde Zwijnen - Mi dees daag hedde jeugd 't roer
in hand
4 C.V. 3 keer niks - Feestbeesten
Wagens algemeen
1 Kneup - Niets moet, alles mag,
Waterpret met een lach !
2 B.V. NIKS - Witte gij 'ut nog na al die tijd?
3 Kleats - Na 55 jaar eindelijk een band met de prins
4 De Klumkus - Wij boeren goed mi 55 joar Carnaval
5 Ok Skôn - Safari
6 PMV - Dit jaar zetten we de joker in
7 De Blije Bamischijven - We gamen de carnaval
8 Skôn Jong - Michael van Gerwen
9 Goei Geknoei - Met glans van de schans
Pechprijs

HeKaBeBo

55 jaarsprijs

Mas en Wout

Publieksprijs

Jong en Oud

Wisselromkan Dames CV De Reigers
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Afgelopen zondag hebben veel Reigers
deelgenomen aan de optocht in Kuussegat.
Niet zonder succes. Naast de enthousiaste
reacties uit het publiek werden er ook nog
veel prijzen gewonnen, met als grote
verrassing de eerste prijs voor Maurits van
Berkel. Hij was heel even de gelukkigste
man van Meierijstad. Hieronder vind je een
opsomming van door de Reigers gewonnen
prijzen in Veghel.
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Sportkennismakingslessen voor heel
Meierijstad

Door de Reigers gewonnen prijzen in Kuussegat:

Sjors Sportief nu ook in Schijndel en Wijbosch

Wagens:
6 Goei Geknoei
5 Ok Skon
4 Kleats
3 B.V. Niks
2 Kneup

Veghel, 22 februari 2017 - Groep 6 van basisschool De
Heijcant in Schijndel werd woensdagochtend verrast met
een bezoek van wethouder Coby van der Pas. De wethouder
kwam naar Schijndel om een prijs uit te reiken aan Roos
Thelissen. Roos heeft met haar prachtige tekening voor het
Sjors Sportief boekje de tekenwedstrijd van Sjors Sportief
gewonnen. Uit handen van de wethouder kreeg zij een
waardebon voor een middag gratis zwemmen met de hele
klas bij zwembad De Molen Hey in Schijndel.

Paren en individuelen:
5 35+
4 Jan v Nunen
2 Pat en Patries
1 Maurits van Berkel

Groepen:
11 Kwis Nix
10 C.V. ’T Zooitje
6 Dupkes
5 Fusie
3 Soffelt
2 Dames C.V. De Reigers

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronde 13 en 14 zijn als volgt:
Maandag 13 februari:
Rudebroeck
- Het Begin v.d. Str.
54 – 67
Rond de Bulte
- Rond de Kerk
55 – 56
Grootveld/Corsica - Jekschotstraat
47 – 49
Krijtenburg
- Den Doornhoek
59 – 59
Leins./Hoolstr.
- Het Einde v.d. Str.
52 – 46
Maandag 20 februari:
Rond de Kerk
- Krijtenburg
Grootveld/Corsica - Leins./Hoolstr.
Den Doornhoek - Rudebroeck
Het Begin v.d. Str. - Jekschotstraat
Het Einde v.d. Str. - Rond de Bulte
Tussenstand na 14 speelronden:
1 Grootveld/Corsica
797 punten
2 Den Doornhoek
753 punten
3 Jekschotstraat
737 punten
4 Rond de Bulte
730 punten
5 Het Einde v.d. Straat
714 punten
6 Het Begin v.d. Straat
713 punten
7 Rudebroeck
678 punten
8 Krijtenburg
670 punten
9 Leins./Hoolstraat
667 punten
10 Rond de Kerk
651 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

37 – 60
53 – 45
51 – 50
54 – 67
50 – 61

Sportkennismakingslessen
Vorige week vrijdag is het Sjors Sportief boekje uitgedeeld
aan ongeveer 2100 leerlingen van de basisscholen in
Schijndel en Wijbosch. In dit leuke project krijgen de
kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken
met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle
verenigingen krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te
promoten in het kleurrijke Sjors Sportief boekje, waar
kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.
Tot dit jaar was sportstimulering van leerlingen van
basisscholen in Schijndel in handen van de Jeugd
Sportstichting Schijndel. Deze heeft nu de samenwerking
opgezocht met Sjors Sportief.
Basisschoolleerlingen uit de voormalige gemeenten Veghel
en Sint-Oedenrode ontvingen het boekje vorig jaar al. In
Veghel en Sint-Oedenrode hebben zich respectievelijk 1015
en 447 leerlingen aangemeld voor de
sportkennismakingslessen. Vanaf 22 februari kunnen de
leerlingen uit Schijndel en Wijbosch zich inschrijven.
Bewezen formule
Sjors Sportief & Sjors Creatief is inmiddels in ruim 60
gemeenten een bewezen formule. Alle kinderen uit het
basisonderwijs ontvangen het Sjors Sportief boekje en
mogen één (of meerdere) sporten uitkiezen, waar zij enkele
naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van
(sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een
kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij
nieuwsgierig naar zijn.
Kinderen verbinden aan sport is een van de speerpunten van
het gemeentelijk sportbeleid. Sjors Sportief is een van de
instrumenten die de gemeente Meierijstad hiervoor inzet.
Het maakt een breed aanbod aan sportieve activiteiten voor
iedereen toegankelijk.
Meer informatie?
Dit kan natuurlijk, neem dan contact op met
info@sjorssportief.nl
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Dubbel slachtoffer
Peter had een hele tijd samengewoond met Miranda en haar
3 kinderen. Hij had ze eigenlijk “mee opgevoed”, want ze
waren nog klein toen hij in hun leven kwam. Miranda was
niet erg stabiel en hoewel de kinderen dol op haar waren,
lieten ze duidelijk blijken dat ze ook gek op Peter waren.
Hun eigen vader speelde een marginale rol in hun leven,
jammer genoeg. Ze zagen hem enkele keren per jaar.
De instabiliteit van Miranda werd er door de jaren niet beter
op, naarmate de kinderen ouder werden en meer
vaardigheden van haar eisten, leunde ze steeds meer op
Peter. Dat vond hij niet erg, maar dat hij het in de ogen van
Miranda nooit goed deed, vond hij wel lastig. Ze kwamen
in relatietherapie, maar Miranda, ook al deed ze nog zo haar
best, bleef grauwen en snauwen tegen hem EN tegen de
kinderen. Ze slikte ook de nodige medicatie tegen haar
depressies, had bovendien zelf een slechte jeugd gehad en
had ook nog eens weinig inzicht in haar eigen functioneren.
Kortom: ik kon haar niet voldoende helpen.
Peter besloot na lang geweifel toch te scheiden. Hij had nog
overwogen zich op te offeren voor de kinderen, want hij
voelde zich erg verantwoordelijk en had met ze te doen.
Jeugdzorg had al een tijdje bemoeienis met het gezin en hij
besloot te scheiden van Miranda. Daarmee werden de
kinderen voor de 2e keer slachtoffer van een scheiding.
Met Miranda had ik besproken dat het belangrijk was hier
goed met de kinderen over te praten en hen de kans te
geven om enig contact te onderhouden met Peter als zij dit
wilden.
“Maar dat willen ze helemaal niet”, zei Miranda. Omdat zij
zelf niet meer met Peter verder wilde, straalde ze dat aan
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alle kanten uit. Haar kinderen voelden aan dat mama niet
wilde dat zij zeiden Peter te missen. Peter wilde juist graag
contact houden met de kinderen en wilde zelfs moeder nog
wel met financiële dingen ondersteunen, maar dat wilde ze
niet. De kinderen spreken op dit moment met een
kindertherapeut en ik hoop maar dat deze boven tafel krijgt
wat de kinderen echt willen.

Woensdag
15 maart 2017

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

