Solidariteitsmaaltijd
Op dinsdag 28 maart wordt er in Veghel een Solidariteitsmaaltijd geserveerd door de MOV
groep Franciscusparochie. De solidariteitsmaaltijd is gezellig samenzijn en eten voor een
goed doel.
Dit jaar staat het landelijk project voor El Salvador centraal. Het thema is "eilanden van
hoop". Er zijn veel veilige eilanden nodig in de weldadige stad San Salvador.
Op deze avond is er meer informatie over het Vastenactieproject van dit jaar. Tijdens de
Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere maaltijd worden aangeboden. Sprekers over de
Vastenactieproject en muziek omlijsten het geheel.
Wanneer
Dinsdag 28 maart 2017 van 18.00 tot 20.00 uur
De zaal open vanaf 17.30 uur.
Waar
De aula van het Fioretti College, Muntelaar 4, 5467 HA Veghel
U bent van harte welkom.
Deelname
U kunt zich opgeven voor de maaltijd via mov-veghel@live.nl of bellen
met tel. 34 20 83 of tel. 36 55 52. Deelname kost € 12,50 p.p.. De opbrengst gaat in zijn
geheel naar het project. Neem s.v.p. zelf uw bord, mok en bestek mee. Aanmelden vóór 22
maart 2017.
MOV groep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 12 maart 2e zondag v.d. Vasten 9.30 u.Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: José Schepers-van Meel (vanw.trouwdag); Jaargetijde Martien van den
Tillaart; Johan Versantvoort en zoon Riny.
Mededeling:
Op woensdag 15 maart a.s. bent u van harte uitgenodigd in de H. Hartkerk. Willem Marie
Speelman wil graag met ons van gedachten wisselen over ‘De zin van vasten’. In deze
veertigdagentijd is het goed om ons daarop te bezinnen. De avond begint om 20.00 uur. De
koffie is klaar om 19.30 uur.

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 0900-8803
Ons Welzijn Ouderenwerk 36.73.09
Aanzet maatschappelijk werk 36.69.86
Brabantzorg
088-99.85.555
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.
Te Koop: Scootmobiel Winner perfect in orde 15 km
per uur actieradius 45 km € 500,22x gelijmde houten balken 4,85 mt lang 16 cm H en 6
cm Br. 1x gestoffeerde trap 12 treden. 12x Vezelplaat
2,44 x 1,22. Tel.; 06-22 65 36 02

Estafette Vastenactie 19 maart
Zondag 19 maart wandelt de geloofsgemeenschap van
Zijtaart naar Keldonk. Deze keer zijn we daar niet alleen,
ook H. Hart en de Johannes parochie uit Veghel zijn
aanwezig.
Graag even laten weten als je mee loopt, met fiets of auto
mag ook, zodat we het aantal door kunnen geven. Iedereen
is van harte welkom. Opgeven voor zaterdag 18 maart bij
Nolda van Zutphen, tel. 36 42 19.
Om 8.00 uur verzamelen we op het kerkplein en lopen dan
naar Keldonk om de eucharistieviering van 9.00 uur met
hen te vieren. We hopen op een grote opkomst en mooi
weer.
Graag op tijd zodat we zeker om 8.00 uur kunnen
vertrekken.
MOV ZIJTAART

Potgrondactie geslaagd!
Afgelopen zaterdag zijn de
vrienden van Kneup samen met
de leden van CV de Reigers en
nog andere vrijwilligers weer bij
u langs de deur geweest voor het
verkopen van potgrond.
Mede door uw steun is er weer
ruim 47.500 liter potgrond
verkocht en zullen de Zijtaartse tuinen er ook dit jaar weer
heel mooi bij liggen!
Namens Kneup en de jeugdcommissie heel erg bedankt
voor jullie steun. Wij kunnen met uw hulp ook volgend jaar
weer extra veel leuke dingen organiseren voor onze jeugd
en hen helpen met de creatie voor de optocht.
BEDANKT en graag weer tot volgend jaar, het eerste
weekend van maart!
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Vrijwilligers gevraagd
Wie is er bereid om ons te helpen bij het ophalen van de
vastenzakjes?
Deze worden opgehaald in week 13 van 27 maart tot en met
31 maart.
Graag aanmelden bij:
Nolda van Zutphen, tel. 36 42 19
Cor van de Wetering, tel. 36 55 52
Hennie van Asseldonk, tel. 37 93 90
Namens MOV hartelijk bedankt.

Dupkes spaar actie groot succes!!!
Allen bedankt voor het verzamelen van zoveel dupkes, ook
namens Prins Teun d’n Urste. Hij zal ervoor zorgen dat ze
goed terecht komen bij het goede doel. Uiteraard kunnen
we niet iedereen bedanken maar voor onderstaande
lotnummers, die we hebben uitgedeeld tijdens de optocht,
hebben we prijzen. Heeft u het juiste lotnummer dan kunt u
mailen naar paulschepers334@hotmail.com
De getrokken lotjes zijn:
Nr.
143
Nr.
63
Nr.
35
Nr.
230
Nr.
90
Nr.
164

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

114
13
83
183
135

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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ZORG EN WELZIJN ZIJTAART
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL.
Dat kan ook weer op de 3de woensdag van deze maand, 15
maart. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts € 9,00 in de
ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een verrassende
maaltijd voor uw klaar.
Dit is tevens een mooie kans om
buurtgenoten of kennissen, die
zelf niet meer zo mobiel zijn of
niet graag alleen gaan, te vragen
met u mee te komen naar het
gezamenlijk eten op 15 maart.
Het kan voor zulke mensen een
mooi opstapje zijn om vaker aan
activiteiten deel te gaan nemen
en op die wijze elkaar te
ontmoeten. Hebt u geen vervoer
om zelfstandig te komen meld
het ons en wij regelen het.
Indien u voor het hele jaar 2017 onze SAMEN aan
TAFEL maaltijden wilt noteren op de kalender zijn dit de
data: 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 20
september, 18 oktober, 15 november en 13 december.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 15 maart
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 10
maart om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel: 0413362254

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.
Goulash kroket € 1,50 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

Gemeente Meierijstad: Verbranden Snoeihout
In Meierijstad mag gedurende de maanden maart en
november snoeihout verbrand worden in het buitengebied.
Het college van burgemeester en wethouders van
Meierijstad heeft hiervoor een algemene ontheffing
vastgesteld. Aan het verbranden van snoeihout zijn
natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Deze zijn terug te
lezen op de website van de gemeente www.meierijstad.nl .
De voormalige fusiegemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode
en Veghel kenden verschillende perioden waarin het was
toegestaan om snoeihout te verbranden. Daar is nu één lijn
in getrokken voor geheel Meierijstad.
De algemene ontheffing geldt voor maximaal twee jaren en
is nadrukkelijk bedoeld als een tijdelijke oplossing; het
verbranden van grondstoffen in de open lucht past immers
niet bij de ambities van Meierijstad om energieneutraal te
worden en om circulaire economie te bevorderen. In het
kader van duurzaamheid zal daarom in 2017 nader
onderzoek plaats vinden naar alternatieve
verwerkingsmethoden voor snoeihout.
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KBO
AGENDA
Maandag 13 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 maart 13.30 uur: Keezen
Donderdag 16 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 maart 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 2 Maart.
Jokeren:
1. Mientjr Raaijmakers
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Martien v.Zutphen
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van 6 maart
Jokeren:
1. Rieky v.Zutphen
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Anemieke v.d.Linden
2. Jan Rijkers
Poedelprijs: Lenie Henst
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

125 pnt.
116 pnt.
92 pnt.
- 84 pnt.

116 pnt.
108 pnt.
69 pnt.
69 pnt.
- 20 pnt.

BRIDGEN Uitslagen ZBC’01 week 9
Dinsdag 28 febr. Geen zitting i.v.m. carnaval
Vrijdag 3 maart KBO bridge.
Lijn A:
1 Chris v. Helvoirt en Christien v.Helvoirt 61,04 %
2 Harrie Lucius en Nelleke Stolk
59,38 %
3 Piet Thijssens en Riek Rijkers
55,73 %
4 Toon v. Schaijk en Marietje v. Schaijk
53,85 %
5 Marie-Antoinette v Uden en Frenny Schuurmans 51,25 %
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Lijn B:
1 Mien Verhoeven en Mien Vissers
2 Mien Vermeulen en Tonny Rijkers
3 Bert Kanters en Diny Kanters
4 Maria Rijken en Ria Swinkels
5 Petra v.d. Hurk en Adriaan v.d. Tillart

70,31 %
60,94 %
55,42 %
51,04 %
47,71 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 01-03-2017
Naam speler :

TMC GMC

Toon Opsteen
30
Tonn Verbruggen 24
Jan Rijkers
16
Wiily vd Berkmortel 25
Rien v Tiel
29
Frans vd Broek
19
Jan vd Oever
18
Cor v Zutphen
61
Jan de Wit
28
Willy Henst
28
Wiily vd Berkmortel 25

24
40
17
25
34
21
16
38
28
24
26

Naam speler :

-

TMC GMC

Willy Henst
Rien Kemps
Toon Cissen
Tonnie v Uden
Mies Gibbels
Christ v Helvoirt
Wim vd Sanden
Cor Coppens
Toon Opsteen
Rien v Tiel
Rien Kemps

28
32
61
31
35
19
43
22
30
29
32

23
34
63
38
58
16
44
24
23
21
17

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 02-03-2017
Wim Kremers
26 31 - Rien v Tiel
29 32
Frans vd Broek
19 17 - Tonn Verbruggen 24 19
Wily vd Berkmortel 25 26 - Toon Cissen
61 85
Cor v Zutphen
61 69 - Frans v Leuken
44 42
Toon vd Oever
31 18 - Rien Kemps
32 37
Mies Gibbels
35 13 - Wim Kremers
26 26
Willy Henst
28 16 - Piet vd Hurk
38 20
Frans v Leuken
44 23 - Wily vd Berkmortel 25 29
Tonnie v Uden
31 33 - Jan Rijkers
16 27
Jan de Wit
28 29 - Wim vd Sanden 43 45
Tonn Verbruggen 24 30 - Cor v Zutphen
61 67
Christ v Helvoirt
19 20 - Cor Coppens
22 40
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SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd 11 maart 2017
VOW JO19-1
vrij
Gemert JO17-5
VOW JO17-1
VOW JO15-1 Schijndel/DE WIT JO15-3
Erp JO15-3
VOW JO15-2
VOW JO13-1
Rood Wit'62 JO13-3
RKVV Keldonk JO11-1G
VOW JO11-1
VOW JO11-2
Bruheze JO11-4
VOW JO11-3 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-8
VOW JO9-1
Erp JO9-4
Blauwg./Jumbo '38 JO9-16 VOW JO9-2
Schijndel/de Wit JO9-6 VOW JO9-3M
VOW MO19-2
vrij
Liessel MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO15-2 ST Ravenstein/SDDL MO15-1
Rhode MO13-1
VOW MO13-1
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1
VOW JO19-1
Rhode JO19-3
te spelen bij WEC

15:00u
13:00u
12:15u
11:30u
10:30u
9:30u
9:30u
10:30u
10:15u
9:00u
13:00u
13:00u
9:15u
9:30u
19:45u

VOWSenioren 11 maart 2017
16:30 VOW Veteranen
UDI'19/Beter Bed
16:30 VOW VR30+1 UDI'19/Beter Bed VR30+1
VOWSenioren 12 maart 2017
14:30u
Boxtel 1
VOW 1
11:30u
VOW 2
WEC 3
10:00u
Sparta'25 6
VOW 3
11:00u
VOW 4
EVVC 6
10:00u
Mierlo Hout VR2
ST VOW/WEC VR1
10:00u
HVCH VR3
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 4 maart 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
vrij
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 JO9-3M
Boekel Sport JO9-8
Rhode MO19-1
VOW MO19-2
ST Heeswijk/Avesteyn MO15-1 VOW MO15-1
VOW MO15-2
OSS'20 MO15-2
VOW MO13-1
Juliana Mill MO13-1
Festilent MO11-1
VOW MO11-1

3
0
3
9
4

1
3
2
1
6

2
10
1
0
0
0
1
2
3
8

8
1
0
1
1
8
1
1
3
2

VOW Senioren 4 maart 2017
Volkel VOW Veteranen
Afgelast
VOWSenioren 5 maart 2017
Blauw Geel'38/JUMBO 9 VOW 2
3-3
Volkel 4
VOW 3
1-4
ELI VR1
ST VOW/WEC VR1 Afgelast

Ben jij op zoek naar een baantje
voor door de week ’s avonds van 5 –
9 uur en/of zaterdags van half negen
tot vijf uur vanaf 13 jaar

Broks Bloemen BV
Corcica 13A Tel. 351492
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Carnaval 2017 was top!
Wij van Kwis Nix willen graag bedanken: de heer H v.d. Linden voor de bouwplaats, vriendengroep de
Kneup voor de financiële bijdrage (potgrond actie), Martien Verbruggen voor de bijdrage van de
stimuleringsprijs, buurtvereniging Krijtenburg, BV Niks, Marcel Versantvoort, Martien van Gorkum,
onze ouders en speciaal de papa’s van de bouwploeg.
BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT
Mi Carnaval liggen wij in ´n deuk !
Optocht Zijtaart 4e prijs loopgroepen kinderen en wederom de stimuleringsprijs
Optocht Veghel 11e prijs loopgroepen
Optocht Eerde 5e prijs loopgroepen kinderen buitendorps
Kwis Nix,
Femke, Jesse O, Wesly, Bas, Marit, Jesse G, Stijn, Koen, Nomi, Janne, Esmee, Ties, Janus en Joost

Kom gezellig jeu de
boules spelen bij de
BINNENBOULE
Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur
is iedereen welkom om te komen
spelen in het klooster van Veghel in de
Franciscanessenlaan. Je mag alleen
komen, met zijn tweeën of met een
groep.
Wij helpen je op weg als je nog nooit
gespeeld hebt. Neem vooral je eigen
ballen mee. Mocht je die niet hebben,
dan hebben wij er een beperkt aantal te
leen. Wij vragen een bescheiden
bijdrage van € 1,00 per avond. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Tot ziens!
Charles Glimmerveen, tel. (06) 539
964 80 en Angelique van Haaren.
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K.V.B. ZIJTAART

KIENEN
MET VLEESPRIJZEN
Datum:

dinsdag 28maart

Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8.00 (alle 90 nummers)
16 rondes en 1 hoofdprijsronde.

Een gezellige avond voor iedereen!
Dus neem gerust een buur of
familielid mee.
Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Waarom heb jij nooit tijd voor ons gezin?
Corien was destijds verliefd op Ronald geworden omdat hij
alles deed om haar gelukkig te maken. Ronald was een erg
lieve en attente man, die zelden “nee” zei. Hij zong al jaren
in een koor en had zelfs zo’n goede stem dat hij vaak de
solo’s zong. Verder was hij sportief en ging hij regelmatig
op zijn racefiets mee naar de Mont Ventoux en
andere hoge bergen. Corien gunde hem dat graag.
Totdat hun eerste kindje geboren werd. Corien
voelde zich vaak alleen en had meerdere keren
gevraagd of hij vaker thuis wilde zijn. Hij wilde
dat wel, maar er was altijd wel een reden
waardoor hij ook geen “nee” kon zeggen tegen
zijn vrienden en tegen het koor. Soms was er een concert
waar hij niet gemist kon worden. Toen het derde kindje
inmiddels 3 jaar was, stelde zijn vrouw hem een ultimatum:
je zegt òf je koor òf je wielrennen op. Weer stemde hij toe
om meer tijd aan het gezin te besteden. Weer veranderde er
niks.
Corien kwam uiteindelijk bij mij met de vraag
of ik eens met hem wou praten, want haar
verzoeken haalden niks uit. Ik adviseerde hen
samen te komen en we bespraken wat er (over
en weer) nog meer dwars zat. Ronald voelde
zich schuldig, want hij wist heel goed dat Corien zo vaak
gevraagd had om alleen al de zondagen voor het gezin te
houden. En ook dat lukte niet altijd. Hij voelde zich zo
verantwoordelijk voor alles en iedereen, dat hij niets kon
weigeren. Het ging niet alleen ten koste van zijn gezin, hij
raakte ook zelf uitgeput. Uiteindelijk was Ronald zijn
vrouw dankbaar, want als
hij zo was doorgegaan,
had hij vast en zeker een
burn out gekregen. Nu
kon hij met behulp van
assertieve en
communicatieve
vaardigheden leren zijn
grenzen aan te geven.
Ook de dingen waar hij
zich bij Corien aan
stoorde, waren in enkele
gesprekken opgelost.
Mw. N. Timmermans-van
de Kamp
Interpunctie, Smientdonk
2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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word lid van de
dansmariekes

Naam:........................Geb.datum:...............
Adres:.....................................Tel:...............
Miranda v/d Zanden | Keslaerstraat 23| Zijtaart
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KOM OOK BIJ DE
DANSMARIEKES !!!
De carnaval is net achter de rug,
maar binnenkort beginnen de
dansmariekes weer aan het
nieuwe seizoen.
In april gaan we weer starten
met de nieuwe groepen!!

Meierijstad zoekt een burgemeester,
denkt u ook mee?

De gemeente Meierijstad is op zoek naar een burgemeester.
Een vertrouwenscommissie gaat de gesprekken met de
kandidaten voeren. In de vertrouwenscommissie zijn alle
fracties van de gemeenteraad vertegenwoordigd. Het
streven is ná de zomer bekend te maken wie de
burgemeester van Meierijstad wordt.
Profiel burgemeester
In de sollicitatiegesprekken is de profielschets van de
burgemeester een belangrijke leidraad. Daarin is verwoord
Vind jij dansen ook zo leuk?
wat de raad van de burgemeester verwacht en wat de
Kom dan bij de dansmariekes!
vaardigheden, eigenschappen en taken zijn. Om een goede
profielschets te maken, wil de raad weten wat de inwoners
Opgeven kan nog steeds!
van Meierijstad belangrijk vinden.
Meedenken? Meepraten? Kom op 16 maart aanstaande.
Wil je het graag komen proberen? Er zijn 3
De gemeenteraad nodigt u van harte uit om samen met hen
hierover van gedachten te wisselen tijdens de zogenaamde
GRATIS proeflessen waar je aan mee mag
beeldvormende avond, op 16 maart 2017. Deze avond, die
doen om te kijken of het wat voor je is.
geheel in het teken staat van de nieuwe burgemeester, vindt
Heb je jezelf al opgegeven dan krijg je hier
plaats in het bestuurscentrum (voormalig gemeentehuis) in
binnenkort van de leidsters persoonlijk bericht Sint-Oedenrode, en begint om 19.30 uur.
Inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd. Aanmelden is
over.
niet nodig.
U kunt ook de enquête invullen op www.meierijstad.nl.

Heb je interesse om de proeflessen mee te
komen dansen, dan zouden wij het fijn vinden
als je jezelf even aanmeldt bij:
Miranda van der Zanden, Keslaerstraat 23
Dat mag telefonisch 0413-375052 of doe een
briefje met je naam,adres,telefoonnummer en
geboorte datum voor 20 maart a.s. in de
brievenbus.
Je krijgt van de leidsters persoonlijk bericht
over wanneer de proeflessen zijn.
Opgeven kan als je 4 jaar of ouder bent.

Iedere week trainen we 1 uur en mag je diverse
keren optreden. Wij zorgen voor de kleding en
drinken tijdens de optredens.

Geef je snel op, want dansmariekes is
top!
Groetjes,
leidsters van de dansmariekes.
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Wonen in Zijtaart

Ruitersport Zijtaart –
De jeugd heeft de toekomst!
Onze jeugd heeft de toekomst! Dat bleek afgelopen
weekend op de Brabantse teamkampioenschappen in
Schijndel. Daar mochten maar liefst twee ponyviertallen
van de club starten en daarbij individueel dressuren!
Na een hele gezellige geslaagde dag bleek al het oefenen
niet voor niets te zijn geweest. Het kleine viertal werd,
tussen het buiten spelen in de regen door, gewoon 3de van
Noord-Brabant! Dat belooft wat voor de toekomst!
Niet alleen in Schijndel was er succes, ook op de wedstrijd
in Uden. Lieke Blokx won haar tweede wedstrijd met haar
pony Castenrayseweg Ballerina WNE in de klasse C-B!
Ook met haar andere pony Luzette nam ze winstpunten mee
naar huis.
Noa Spoorenberg behaalde met haar pony Dreamgirl een
5de prijs met een winstpunt. Shirly van Dijk deed goede
zaken door een winstpunt te halen in de klasse DE-M1/M2.
Bij de paarden was er tevens succes. Loes van Asseldonk
reed voor het eerst in de klasse Z1 met haar paard Fitzroy.
Ze behaalde meteen een 2de en 3de prijs! Monique van
Berkel had fijn gereden met haar paard Annelia. In de
klasse M1/M2 werd ze 5de en 3de en nam ze 2 winstpunten
mee naar huis.

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 op te halen
betreffende wensen en behoeften ten aanzien
van wonen en bouwen in Zijtaart.
Onze wethouders gaan in gesprek met jullie en proberen
vragen te beantwoorden.
Dus laat je horen en kom op 13 maart naar het Klooster.
Marja vd Heijden, Team Meierijstad.

Jubilarissen concert Fanfare Sint
Cecilia
Op zaterdag 11 maart vindt het jaarlijkse
jubilarissenconcert plaats van fanfare St. Cecilia. Op deze
avond zullen een aantal leden vanwege hun jubileum in het
zonnetje gezet worden. Het jubilarissenconcert wordt om
19.30 uur geopend door onze eigen slagwerkgroep, daarna
neemt de fanfare het over en zullen ook zij een gevarieerd
programma neer zetten en daarbij al een klein voorproefje
nemen op ‘Seitert goes Proms’ wat op 28 oktober 2017 gaat
plaatsvinden.
Onze jubilarissen van dit jaar zijn:
Marieke van Lankveld, 12,5 jaar lid
Marloes van Gemert, 25 jaar lid
Ulli Kwak, 25 jaar lid van verdienste
Antoon van Eert, 50 jaar lid
Hans Habraken, 50 jaar lid
Theo Bosch, 50 jaar lid
Harrie vd Tillart, 60 jaar lid
U bent van harte welkom op zaterdag 11 maart om 19.30
uur in dorpshuis het Klooster om te genieten van een
muzikale avond en de mogelijkheid om onze jubilarissen te
feliciteren.
Graag tot dan!
Met muzikale groet,
Bestuur en leden van fanfare St. Cecilia
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Bond van Alleengaanden Kring Uden

Feestelijke heropening 'Bella's
Beautysalon' te Zijtaart!
met medewerking van de Zijtaartse Toneelvereniging
Na het overlijden van
Bella Duursma is Bella's
Beautysalon korte tijd
gesloten geweest, maar
zaterdag 18 en zondag
19 maart zal de salon
weer opengaan. Vanaf 19.30
uur mag u het gerenoveerde pand
in 'MFA
Het Klooster' te Zijtaart komen bewonderen en om 20.00
uur zullen er in samenwerking met 'De Zijtaartse
Toneelvereniging' diverse demonstraties plaatsvinden. De
gebroeders Duursma zullen demonstreren dat de
bouwwereld veel overeenkomsten heeft met de
schoonheidsindustrie en vaste klanten van de beautysalon,
waaronder mevrouw van Dreuten en Greet Ruiters, zullen
aanwezig zijn om hun ervaringen met de beautysalon met u
te delen. De avonden zullen in goede banen geleid worden
door regisseur Jeroen van den Boom aan de hand van het
draaiboek van Henk Roede. Verder zullen er nog
verschillende andere gasten hun opwachting maken en
staan er verrassingen gepland waarover we u helaas nog
niets kunnen vertellen.
'Tante Bella's Beautysalon' wordt 18 en 19 maart
gespeeld in MFA Het Klooster te Zijtaart. Beide
avonden zal de zaal openen om 19.30 uur en start om
20.00 uur de voorstelling. Kaarten à € 7,50 zijn vanaf nu
verkrijgbaar bij Marian vd Acker, tel. (0413) 36 62 66/
Zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com en UITPUNT
VEGHEL.

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017.
Aanvang vergadering 14.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur.
Deze vergadering wordt gehouden in Party Centrum van
Haandel, Hertog Janplein 20, 5469 BJ Erp.
Agenda:
14.00 uur: Aanvang vergadering met koffie/thee met een
stukje vlaai;
Opening door de voorzitter;
Notulen algemene ledenvergadering 2016;
Jaarverslag;
Kasverslag;
Kascontrole;
Bestuursverkiezing: Mieke van Gerwen heeft aangegeven
om persoonlijke reden af te willen treden. Beste leden, het
bestuur doet een dringend beroep op u om u als nieuw
bestuurslid aan te melden. Weet u het nog niet zeker, draai
dan eens een jaar mee om ervaring op te doen. Als het goed
bevalt, blijf je in het bestuur. Waarom deze dringende
oproep? In het huidige bestuur zitten drie personen die
bijna 80 zijn of de 80 jaar al zijn gepasseerd. Het is de
hoogste tijd om het stokje over te dragen aan enkele “
jongere ”personen. Het zou jammer zijn om te moeten
besluiten de vereniging op te heffen wegens gebrek aan een
bestuur. Denk er eens goed over na en laat van je horen.
Mededelingen;
Rondvraag.
15.00 uur:
Pauze met een gratis consumptie.
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Na de pauze gaan we luisteren naar de heer Kersten die als
bioloog een lezing met dia’s gaat verzorgen over: hoe kan
het anders, de natuur. Wij weten dat de heer Kersten
interessant en gezellig kan vertellen, mede omdat hij enkele
jaren geleden voor ons een natuurwandeling met leuke
verhalen heeft verzorgd. Wij verwachten weer een mooie
en gezellige middag. Dus geef je zo snel mogelijk op (voor
20 maart) bij een van de bestuursleden, dan weten we
hoeveel vlaai wij kunnen bestellen.
De kosten voor deze middag zijn € 10,00 per persoon.
Graag gepast te voldoen bij de ingang van de zaal.
Wij hopen weer velen van jullie te ontmoeten en wensen
jullie een fijne middag.
De sluiting van deze middag is rond de klok van 17.00 uur.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Namens de werkgroep-bestuur, A.van Berlo. E-mail
toon@vberlo.nl
Heeft u uw contributie voor 2017 al betaald?

Hierbij laat JJC Erp U weten, dat de geplande
rommelmarkt op 12 maart in Erp niet doorgaat,
wegens gebrek aan deelname.
met vriendelijke groeten,
Pos Naam
JJC Erp
1
Vier terug

“Vier terug”
Jos vd Heijden en
Adri Hendrix winnaars
van de 5de Zijtaartse
buurtkeezen competitie!
Na de 6 maanden durende
competitie kon Harrie vd Linden
aan “Vier terug” (een vakterm voor
de echte keezers) de welverdiende
prijs en de bloemen overhandigen.
Het hoofd koel houden en de goede
kaarten. Maar er is meer nodig om
eerste te worden in de zware
competitie met 29 teams. Ook wat
geluk! Winnaar van vorig jaar
“Pater Vervoortstraat” verloor dit
jaar 7 (!) wedstrijden met het
minimale verschil van 1 puntje 19 –
20! Dit jaar was het ook lang
spannend. Minstens 7 teams hadden
nog kans op een kampioenschap.
Zes teams hebben die uitdaging niet
kunnen waarmaken. Alle eer voor
“Vier terug” dat volgend seizoen de
titel gaat verdedigen.
“Buurvrouw en buurvrouw” en
“Krijtenburg 1” en feitelijk ook
“Krijtenburg 4 (net te weinig
voorsprong in de pionnenstand)
volgden op de voet als de nummers
2 en 3. Ook zij konden de eer en

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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gezellige prijzen in ontvangst nemen. Onze sponsoren
werden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan “Zes!”. Na
de prijsuitreiking was er nog volop de gelegenheid de
winnaars te feliciteren en nog wat na te praten over het
afgelopen seizoen.
De ervaren gezelligheid is weer een goed uitgangspunt voor
het komende Zijtaarts Keezen Toernooi: Op één avond
even je kunnen ten toon spreiden en er voor gaan!
Dus: kom naar het Zijtaarts KeezenToernooi op 7 april,
aanvang 19.00 uur.
Inmiddels zijn er 49 teams ingeschreven. Er is nog
minimaal plek, wil je meedoen
dan is het verstandig om je nu aan
te melden voor een plaats met je
team (2 personen – één uit Zijtaart
of voorheen uit Zijtaart). Meer
inlichtingen en aanmelding via
ons mailadres
zeszijtaart@gmail.com.
Hieronder de complete einduitslag
van de unieke Zijtaartse
Buurtkeezencompetitie.

Buurvrouw en Buurvrouw
Krijtenburg 1
Krijtenburg 4
Pater Vervoortstraat 2
Bosrecht
De Stroat
PEP team
Krijtenburg 2
Rudebroek 1
PasOpperkes
KesKamp
Krijtenburg 6
Klets en Klats
De Akkertjes
Rond de Bulte
Weievenseweg
Krijtenburg 3
M&M vd Doornhoek
Pater Vervoortstraat 1
Leinserondweg/Hool
Pater de Koningstraat
KWGO
Meester vd Venstraat
Buurman en Buurman
Bresser
Soffelt 1
Grootveld 1
Krijtenburg 5
Boskamp
Sleswijk

Spellen
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
18
18
18
18
18
18
9
6

Winst
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
4
1

Verlies
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
8
11
11
11
11
12
12
5
5

Score
26
24
24
24
22
22
22
20
20
20
20
20
20
18
18
18
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
12
12
8
2

Saldo
pionen
34
38
24
21
43
20
-4
16
10
2
-3
-5
-6
1
-15
-28
4
2
-4
-14
-26
7
-2
-5
-10
-18
-28
-12
-22
-14
-9
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VOW KIENEN
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

Inschrijvingen VOW MudRun gestart
De inschrijvingen voor de 2e editie van de VOW MudRun
op 9 april 2017 zijn inmiddels
gestart en de inschrijvingen
lopen binnen. Vraag nu je
inschrijfformulier aan via:
vow.mudrace@hotmail.com
en schrijf je snel in voordat
het gewenste startslot vol is.
We hebben een run van ± 5
km en 1 van 10 km met 26
super obstakels. Het belooft weer een super MudRun te
worden.

De Zijtaartse Toneelvereniging presenteert:

Tante Bella's Beautysalon

Een vrolijke, vlotte klucht
Geschreven door Henk Roede
Geregisseerd door Jeroen van den
Boom
18 en 19 maart 2017
MFA Het Klooster te Zijtaart
zaal open 19.30 uur / aanvang 20.00 uur
kaarten à € 7,50
nu verkrijgbaar via
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com of
Marian vd Acker, tel. (0413) 36 62 66 of
Uitpunt Veghel

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.
Inschrijfkosten t/m 12 jaar € 5,00, vanaf 13 jaar € 12,50. Heb je tijd, geef je dan nu op
Tevens een MudRun shirt te bestellen voor €10,00.
via mail: vow.mudrace@hotmail.com 
of bel met: 
Alco Brugmans tel. (06) 131 657 85
of John de Wit tel. (06) 101 842 65.
We zoeken vrijwilligers voor: 
vrijdag 7 april ==> opbouwen
obstakels
Zaterdag 8 april ==> opbouwen
obstakels
Zondag 9 april ==> Begeleiden en
afbreken.
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Inschrijfformulier 2e VOW Mudrun 9-4-2017
Datum inschrijving:

____________________________________________

Naam:

____________________________________________

Adres:

____________________________________________

Postcode/woonplaats ___________

_______________________________

Geboortedatum:

_______________ Leeftijd tijdens MudRun_________

e-mailadres:

____________________________________________

Mobiel nummer:

____________________________________________

Deelnamegeld t/m 12 jaar €5,-

vanaf 13 jaar €12,50

Wil inschrijven voor de kleine Run +/- 5km

grote Run +/- 10km

Wil ook graag een shirt bestellen met Mudrun logo:
Maat: _____________

kosten €10,-

Kleur:__________________________________

Kleur beschikbaar: Roze, zwart, blauw, groen, geel

Handtekening deelnemer: ___________________________________________
Handtekening ouders: ___________________________________________
-

Handtekening ouders noodzakelijk indien deelnemer jonger is dan 18 jaar.

-

Bij ondertekening van het inschrijfformulier geef je aan op de hoogte te zijn van de algemene
voorwaarden van de VOW Mudrun.

Graag in onderstaand schema aangeven op welk starttijdstip u wilt starten. Is het slot vol dan
plaatsten we u in het eerstvolgende vrije slot.

Inschrijfformulier kunt u afgeven bij de kantine van VOW Zijtaart of mailen naar: vow.mudrace@hotmail.com
Betaling contant in de kantine van VOW of via de bank NL62RABO0160804957 tnv VOW Zijtaart via bank ovv
inschrijfnummer welke je krijgt nadat je het formulier hebt ingevuld.
Bedankt voor uw inschrijving namens de organisatie VOW Mudrace

