Inschrijven JAZ-dagen 2017
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden op 22 augustus t/m 24 augustus.
Het thema dit jaar is “JAZ Lightning”
Wil jij samen met het “Rode Koe Racing Team” avonturen beleven
op het racecircuit van de “Verenigde Straten” van Zijtaart?
Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de inschrijfochtend
op woensdag 22 maart van 8.30 uur – 9.00 uur
of tijdens de inschrijfmiddag op dinsdag 28 maart van 15.30 uur -16.00 uur
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren worden in de week van 14 maart op school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen die géén persoonlijke uitnodiging hebben gehad, mogen zich
inschrijven!
Het JAZ-team

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 19 maart 3e zondag v.d. Vasten 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders Pepers-van Lankvelt; Annie Gibbels-Pepers; Piet en Sen
Jansen; Lise van den Donk en Cato Niestijl; Jaargetijde Wim van der Burgt; Overl.ouders
van der Burgt en Timmers;
Wim van Schaijk
Estafetteloop Vastenactie a.s. zondag 19 maart wandelt de geloofsgemeenschap van
Zijtaart naar Keldonk, ook de geloofsgemeenschappen H.Hart en H.Johannes zijn daar
aanwezig.
Om 8.00 uur verzamelen we hier op het kerkplein en lopen dan naar Keldonk,om daar om
9.00 uur de Eucharistieviering bij te wonen. Graag opgeven voor zaterdag 18 maart bij
Nolda van Zutphen-Pepers.
De MOV-werkgroep Zijtaart

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"
Tennispark Zijtaart
De Vonders (VOW)

36.58.61
35.22.94
36.66.79
36.51.68
76.90.25
35.03.77
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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.

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Nestkasten maken.

15 maart 2017 – 22 maart 2017
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Tip: www.beleefdelente.nl
Dag en nacht meegluren in een
vogelnest
Ook dit jaar volgt Vogelbescherming
een aantal vogels vanaf het moment
dat ze aankomen op hun broedplaats
na een reis van soms wel duizenden
kilometers. Wie naar de site www.beleefdelente.nl gaat, kan
vanaf 1 maart zien hoe de vogels een nest bouwen, met
elkaar flirten, eieren leggen en uitbroeden en vervolgens
hun jongen grootbrengen.
Nestkasten kunt je ook zelf maken. Daarom gaan we op
zaterdag 18 maart naar Timmerbedrijf vd Linden. Zorg
dat je om 14.00 uur bij Het Klooster bent met een goede
fiets!
Dan gaan we gezamenlijk op de fiets naar het
industrieterrein in Veghel.

Hallo,

Zaterdag 18 maart 14.00 uur.
Als het winter is dan kunnen de dieren
rondom het huis wel wat hulp
gebruiken. Voor de vogels kunnen we zorgen dat hun
vetreserves op peil blijven door vetbollen op te hangen, een
snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een appel neer te
leggen. Als je dat vlak bij een raam doet, kun je ze ook nog
eens mooi bekijken. In de winter kunnen vogels ook altijd
een goede schuilplaats gebruiken. Nu het langer licht wordt,
gaan veel vogels al op zoek naar een plaats om straks hun
jongen groot te brengen. Een goede schuilplaats is
misschien ook een goede plaats om een nest bouwen.

De meesten van jullie zullen het al weten: Peter en Anny
van Asseldonk gaan in juni meedoen met de actie Alpe
d’HuZes! Wij zullen dan twee keer de Alpe d’Huez te voet
gaan beklimmen. Alpe d’HuZes is een actie waarbij
deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het
motto ’opgeven is geen optie’ de Alpe d’Huez beklimmen,
om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen
kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk
onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte
onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand
meer doodgaat aan kanker.
Wij doen mee met als doel om een steentje bij te dragen aan
het onderzoek naar kanker. Onze schoonzoon heeft de strijd
tegen de ziekte van Hodgkin gewonnen. Wij hopen
dat met meer onderzoek naar kanker genezing
steeds vaker gaat voorkomen.
Wil jij ook een steentje bijdragen? Let op, dit is
natuurlijk geheel vrijwillig. Je kan een donatie
plaatsen op onze persoonlijke deelnemerspagina.
Pagina Anny of Peter:
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/annyv
anasseldonk
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/peterv
anasseldonk
Via deze pagina's kan je geld doneren door op de
knop steun mij te klikken. De rest wijst voor zich.
Groetjes, Peter en Anny

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact:
Lenie v.Sleuwen

0413-352294/06-46595916

Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Nationaal Fonds Kinderhulp - Ieder kind moet erbij
kunnen horen
Voor 1 op de 8 (!) kinderen in ons land is dat helaas niet zo
vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede. Zij zitten niet
op voetbal, gaan nooit op vakantie en hebben soms niet
eens een eigen fiets. Ze voelen zich buitengesloten.
Nationaal Fonds Kinderhulp zorgt ervoor dat óók zij er
gewoon bij kunnen horen. Hoe? Lees dit persoonlijke
verhaal. Samuel (6) woont samen met zijn twee broertjes
bij zijn vader. Ondanks een behoorlijk aantal financiële
tegenslagen probeert vader zijn kinderen een zo fijn en
normaal mogelijke jeugd te geven. Zo gaan ze in de
zomervakantie altijd een dagje naar het zwembad in de
buurt, met een hele mooie glijbaan. Samuel is gek op
zwemmen, alleen heeft hij nog geen zwemdiploma en is er
thuis op dit moment geen geld om zwemlessen te volgen.
Vader heeft alles geprobeerd om het toch voor elkaar te
krijgen, maar al zijn pogingen waren tevergeefs. Tot hij de
maatschappelijk werker betrokken bij het gezin inlichtte Zij
kwam direct met het idee om een aanvraag in te dienen bij
Kinderhulp, zodat Samuel in september toch kan starten
met zwemles!
Meer informatie over het werk van Kinderhulp vindt u op
www.kinderhulp.nl

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Nasi schijf € 1,60 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

15 maart 2017 – 22 maart 2017
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Fonds Verstandelijk Gehandicapten - Maatjesprojecten
Zelf vrienden uitnodigen om iets te ondernemen of alleen
met de bus naar een vriendin. Voor jongeren met een
verstandelijke beperking kan dit heel lastig zijn, waardoor
ze in een sociaal isolement terechtkomen. Maatjesprojecten
zoals BestBuddies bieden de oplossing. Per jaar worden
honderden jongeren met een licht verstandelijke beperking
tussen de 16 en 35 jaar gekoppeld aan leeftijdsgenoten
zonder beperking. Samen dingen ondernemen of
organiseren is leuk en gaandeweg bouwen ze een
vriendschap op. Met dit project wordt de groei van 432 tot
1500 Buddy vriendschappen in een periode van vier jaar
mogelijk. Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling
van nieuwe technologieën om meer inzicht te krijgen in het
effect van de Buddy-vriendschap.
Meer informatie over het werk van Fonds Verstandelijk
Gehandicapten vindt u op
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
Het Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste
humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode
Kruis-beweging. Voor velen staat ons embleem voor
directe hulp aan mensen in nood: in conflictgebieden, na
rampen en in eigen land. Onze kracht? Onze vrijwilligers.
De basisdoelstellingen hierbij zijn: menslievendheid,
neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en
vrijwilligheid. Ook op kleinschalig gebied, zoals voor
opvang van mensen die eenzaam zijn of langdurig ziek zijn
of gehandicapt. Op velerlei manieren is het Rode Kruis
actief en heeft daarvoor veel steun nodig. Meer informatie
over het werk van het Rode Kruis vindt u op
www.rodekruis.nl
Longfonds
In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen een
ongeneeslijke longziekte, zoals astma of COPD. Astma
voorkomen, kapotte longen repareren en een betere
behandeling van ernstige longziekten. Dat zijn onze
dromen. Samen delen we de zorg voor zieke longen en het
belang van gezonde longen. Iedereen kent wel iemand met
een longziekte. Iedereen wil lucht inademen waar je niet
ziek van wordt. Iedereen wil dat een volgende generatie
rookvrij opgroeit. Onze dromen realiseren we als we
samenwerken. Met uw steun proberen we deze dromen
waar te maken.
Meer informatie over het werk van het Longfonds vindt u
op www.longfonds.nl

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?:
tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
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KBO
AGENDA
Maandag 20 maart 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 21 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 21 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 22 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 23 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 24 maart 13.30 uur: Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 9 maart:
Jokeren:
1. Tiny v.Kasteren
Rikken:
1. Jan v.Zutphen
2. Harrie v.Zutphen
3. Martien v.Zutphen
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van 13 maart:
Jokeren:
1. Rieky v.Zutphen
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Harrie v.Zutphen
Poedelprijs:
Piet v.d.Hurk
Loterij:
Henk v.d.Ven

110 pnt.
135 pnt.
70 pnt.
61 pnt.
- 56 pnt.

128 pnt.
84 pnt.
82 pnt.
- 19 pnt.

BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 09-03-2017
Piet vd Hurk
38 37 - Frans vd Broek
19 25
Wim Kremers 26 22 - Toon vd Oever
31 19
Wim vd Sanden 43 58 - Cor v Zutphen
61 70
Cor Coppens
22 25 - Toon Opsteen
30 19
Rien Kemps
32 26 - Tonnie v Uden
31 28
Mies Gibbels
35 27 - Toon Opsteen
30 52
Jan vd Oever
18 15 - Tonn Verbruggen
24 24
Wim Kremers 26 19 - Piet vd Hurk
38 33
Frans vd Broek 19 17 - Jan Rijkers
16 12
Frans v Leuken 44 40 - Jan de Wit
28 26

15 maart 2017 – 22 maart 2017
Wim vd Sanden
Toon vd Oever
Rien Kemps
Christ v Helvoirt
Rien v Tiel

43
31
32
19
29

35
51
31
12
17
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- Willy Henst
- Willy vd Berkmortel
- Wim Kremers
- Piet vd Hurk
- Toon Cissen

28
25
26
38
61

21
23
17
49
12

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Beek en
Donk - Zijtaart d.d. 09-03-2017
Joop Vereijken
71 34
Ad de Koning
43 55
Martien Swinkels 35 27
Cor vd Berg
30 41
Jan v Neerven 28 28
Bert v Wanrooij 18 15
Theo Verheijen 15 5
Hans de Jager 13 15

- Cor v.Zutphen
- Wim vd Sanden
- Frans v Leuken
- Jan de Wit
- Tonnie v Uden
- Rien v Tiel
- Cor Coppens
- Jan vd Oever

65
43
40
25
32
28
21
18

42
37
77
42
16
23
17
35

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 15 maart 2016
VOW JO19-1
Rhode JO19-3 19:45u
te spelen bij WEC
VOW Jeugd 18 maart 2016
VOW JO19-1
Bavos JO19-1
14:30u
VOW JO17-1
vrij
ONDO JO15-1
VOW JO15-1
13:15u
VOW JO15-2
WEC JO15-2
13:00u
Gemert JO13-2
VOW JO13-1
10:00u
VOW JO11-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 9:30u
MVC JO11-2
VOW JO11-2
10:00u
DVG JO11-5
VOW JO11-3
9:30u
Mariahout JO9-2G VOW JO9-1
10:00u
VOW JO9-2
Rhode JO9-7G
10:30u
VOW JO9-3M
Handel JO9-2
10:30u
VOW MO19-2
Hapse Boys MO19-1
14:30u
VOW MO15-1
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1 13:00u
Vorstenbossche Boys MO15-1
VOW MO15-2 13:00u
VOW MO13-1
vrij
Volkel MO11-1 VOW MO11-1
10:15u
VOW Jeugd 22 maart 2016
Schijndel/De Wit MO19-01

VOW MO19-2

19:30u
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VOW Senioren 18 maart 2017
16:30u Keldonk

15 maart 2017 – 22 maart 2017

VOW Veteranen

VOW Senioren 19 maart 2017
14:30u VOW 1
WHV 1
10:30u Mariahout 5
VOW 2
11:00u VOW 3
RKVV Keldonk 3
10:00u Avanti'31 9
VOW 4
10:00u ST VOW/WEC VR1 (in Wijbosch) OSS'20 VR1
11:00u Mariahout VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 11 maart 2017
VOW JO19-1
vrij
Gemert JO17-5 VOW JO17-1
2
VOW JO15-1
Schijndel/DE WIT JO15-3
2
Erp JO15-3
VOW JO15-2
6
VOW JO13-1
Rood Wit'62 JO13-3
2
RKVV Keldonk JO11-1G VOW JO11-1
4
VOW JO11-2
Bruheze JO11-4
4
VOW JO11-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-8 3
VOW JO9-1
Erp JO9-4
1
Blauwg./Jumbo '38 JO9-16
VOW JO9-2
1
Schijndel/de Wit JO9-6
VOW JO9-3M
0
VOW MO19-2
vrij
Liessel MO15-1 VOW MO15-1
1
VOW MO15-2 ST Ravenstein/SDDL MO15-1 4
Rhode MO13-1 VOW MO13-1
2
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1 1
VOW Senioren 11 maart 2017
VOW Veteranen
UDI'19/Beter Bed

2
0
0
1
2
8
3
0
0
1
1
4
6
5

4–2

VOW Senioren 12 maart 2017
VOW VR30+1 UDI'19/Beter Bed VR30+1
Boxtel 1
VOW 1
VOW 2
WEC 3
Sparta'25 6
VOW 3
VOW 4
EVVC 6
Mierlo Hout VR2 ST VOW/WEC VR1
HVCH VR3
VOW VR2

6-1
2–0
5-2
2–2
4-5
0 -11
1-3

AFTRAP
RESPECT PROJECT
Zaterdag 11 maart hebben we een
geslaagde aftrap gehad van het
RESPECT project dat wordt ondersteund door de
RABOBANK Uden-Veghel. De afgelopen maanden heeft
de commissie een 8- tal gedragsregels opgesteld. Iedere
maand zal één gedragsregel op een ludieke manier onder de
aandacht worden gebracht bij de leden en ouders.
1e gedragsregel: Bij VOW telt iedereen mee, ouders en
supporters zijn van harte welkom.
Alle sporters, ouders en bezoekende teams werden bij de
ingang van het sportpark “hartelijk” ontvangen d.m.v. het
uitdelen van een hartje. Aan belangstellenden werd een
toelichting gegeven op de gedragsregels en het doel van dit
project. VOW wil een prettig en veilig sportklimaat
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creëren, waarbij elk lid de aandacht krijgt die het verdient
door erbij te horen, plezier te hebben en zichzelf te kunnen
ontwikkelen.
Op zaterdag 8 april zal de 2e gedragsregel onder de
aandacht worden gebracht, waarbij we onze vrijwilligers in
het zonnetje gaan zetten.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, dan kun je altijd
contact opnemen met één van de commissieleden of mail je
vraag naar: respect@vow.nl.
Erick van Zutphen
Patrick van Asseldonk
Jacqueline van Krieken
Marieke van Beek
Marjan Kandelaars
Lieseth van der Linden

Boxtel - VOW 2-0 (1-0)
12 maart 2017
VOW doet zicht tekort tegen koploper Boxtel
Voor vandaag stond de wedstrijd uit tegen de 'virtuele'
koploper Boxtel op het programma. Daar waar een zware
middag werd verwacht, hield VOW zich makkelijk staande.
VOW begon in een 4-4-3 systeem en was zeker de eerste 30
min de bovenliggende partij. Echter, tot 20-25 meter voor
de goal ontbrak de scherpte en het maken van de juiste
keuzes. Geheel onverwacht viel na 30 min de 1-0 voor
Boxtel. Een vrije trap 40 meter van de goal wordt hoog de
16 meter ingebracht waar een speler van Boxtel volkomen
vrij mag inkoppen: 1-0. Hierna herpakt VOW zich en weet
via Bart vd Oever een goede mogelijkheid te creëren. Op
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zijn voorzet / schot komt onze aanvoerder een teenlengte te
kort om de 1-1 aan te tekenen.
Na de rust weet VOW binnen zich binnen 5 minuten 2
goede kansen te creëren. Echter onze Youngster Siep en
Bart vd Oever missen oog in oog met hun doelman. Na
ruim 60 minuten een vrije trap voor Boxtel in de buurt van
de hoekvlag. De voorzet wordt gevangen door de wind en
zeilt pardoes bij de tweede paal binnen: 2-0. Hierna gaat de
goed spelende Stan vd Linden eruit voor de meer
voetballende Ruud van Asseldonk (niet geheel fit). Voor
VOW het sein om alles of niets te gaan spelen. Dit levert
een paar goede mogelijkheden op, maar helaas geen
doelpunten. Op de counter weet Boxtel ook voor gevaar te
zorgen, echter ontbreekt bij hun spitsen ook de scherpte.
Al met al een onnodige nederlaag in een wedstrijd waar
minimaal een punt verdiend was geweest. VOW zit
momenteel in een fase waarin het net even niet mee zit.
Maar het vertoonde spel en de inzet moeten voldoende zijn
dat de punten de komende weken wel in het Seitaartse
blijven. De eerstkomende wedstrijd is a.s. zondag thuis
tegen WHV. Onze groep rekent op u als twaalfde man in
deze belangrijke wedstrijd.
@ Jeroen Bosch / Jordy van Boxtel

15 maart 2017 – 22 maart 2017
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Samen taarten bakken, een potje voetballen of de hond
uitlaten; het contact met een maatje zorgt ervoor dat een
kind even kind kan zijn, ontspant en meer zelfvertrouwen
krijgt. De campagne van Match houdt niet op bij de
informatiebijeenkomst. We hebben flyers en posters die
onze Matchkoppel in de hele regio ophangen en
verspreiden. Gewoon, omdat zij de kinderen op de
wachtlijst net zo’n fijn maatje gunnen als zij zelf hebben. In
dat kader hebben zij eind vorig jaar ook een
promotiefilmpje gemaakt over Match. Dit en andere
informatie is te zien op de website
www.oosterpoort.org/match.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de
informatiebijeenkomst van Match op 23 maart in Oss.
Tesse van Boxmeer, matchbegeleider en een vrijwilligster
vertellen over de mogelijkheden en ervaringen. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website of tel. (0412) 46 53
00, maar is niet verplicht.

BEN JIJ OOK NOG ZWEVEND?
Net als de politieke
partijen voert ook
MATCH campagne.
Maatjesproject
MATCH is altijd op
zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligers (18+) die tijd willen
doorbrengen met een kind dat een dosis positieve en
individuele aandacht goed kan gebruiken. In deze
verkiezingstijd zet ook Match nog een tandje bij en
organiseert o.a. een informatieavond voor
belangstellenden op donderdag 23 maart van 19:30 uur
tot 20:45 uur in Oosterpoort, Kamperfoeliestraat 60 in
Oss.
MATCH koppelt een vrijwilliger aan een kind (6 t/m 18
jaar) dat door verschillende omstandigheden een steuntje in
de rug goed kan gebruiken. Matchkoppels ondernemen
wekelijks gezellige en ontspannende activiteiten met elkaar.

Muzieklessen weer van start in de
klas!
In samenwerking met basisschool Edith Stein start
Fanfare Sint Cecilia aanstaande donderdag 16 maart met de
muzieklessen in school. Sinds jaren worden deze
muzieklessen gegeven onder de naam windkracht 6. De
zes muzieklessen starten in de groepen vier en vijf en
worden verzorgd in opdracht van fanfare Sint Cecilia door
‘Beat it’ Slagwerkopleidingen. De kinderen zullen kennis
maken met alle blaasinstrumenten die de fanfare rijk is,
zoals onder andere een trompet, hoorn en saxofoon, en
verschillende slagwerk instrumenten. Na deze lessen
kunnen kinderen zich opgeven voor proeflessen op een
instrument.
Wij wensen alle kinderen alvast veel plezier met de
muzieklessen!
Bestuur Fanfare Sint Cecilia
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Succesvol Jubilarissenconcert
Zaterdag 11 maart gaf fanfare Sint Cecilia een concert voor
hun 7 jubilarissen en alle genodigden. Marieke van
Lankvelt-van der Heijden vierde haar 12,5 jarig jubileum.
Marloes van Gemert-v.d. Linden haar 25 jarig jubileum als
muzikant. De heer Ulli Kwak werd geëerd vanwege zijn 25
jarige benoeming als lid van verdienste. Zijn verdienste
voor de fanfare werden gememoreerd door o.a. nog eens de
prachtige muzikale uitstapjes naar Duitsland te vernoemen.
Er waren drie leden 50 jaar lid die in het zonnetje werden
gezet. Alle drie deze muzikanten hebben dubbel en dik hun
sporen verdiend. Theo Bosch op zijn trompet, Hans
Habraken op zijn bariton en Antoon van Eert als
slagwerker.
Harrie van de Tillart had maar liefst zijn 60 jarig jubileum
als muzikant op het euphonieum. Harrie is al eerder
onderscheiden voor zijn grote inzet met een koninklijke
onderscheiding en is lid van verdienste bij de fanfare.
Bijzonder op deze avond was dat buiten de officiële
jubilarissen Cor van Zutphen naar voren werd geroepen om
hem te feliciteren met een voor de fanfare historisch feit.
Cor speelt maar liefst 65 jaar een muziekinstrument
(saxofoon), wat uniek genoemd mag worden in de
geschiedenis van de fanfare. De fanfare hoopt hem over 5
jaren uitbundig te kunnen eren als muzikant. De kwaliteit
en vitaliteit van Cor geven alle vertrouwen dat dit voor hem
haalbaar gaat worden.
De fanfare kijkt terug op een gezellige muzikale avond in
het dorpshuis met een volle zaal genodigden en muziekfans.
Bestuur fanfare Sint Cecilia

LEZING IVN BIOMIMICRY
Donderdag 30 maart 2017, 20:00 uur – 21:30 uur
Geïnspireerde oplossingen uit de
natuur gebruiken voor (complexe)
menselijke uitdagingen om een
gezonde planeet te creëren en
behouden.
Donderdag 30 maart zal Bas Sanders
op uitnodiging van natuurvereniging IVN Veghel tijdens
zijn lezing over Biomimicry ingaan op de wijze waarop
natuur een bron is voor toepassingen in onze maatschappij.
Locatie is het IVN verenigingslokaal in de basisschool de
Bunders, Buitendonk 3 in Veghel, aanvang 20.00 uur. Aan
het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden.
Iedereen weet wat de natuur is, maar weet je ook hoe die
werkt? Biologen natuurlijk wel, maar ingenieurs,
architecten en ontwerpers nauwelijks. Dat is zonde. Want
ook bij het bedenken van nieuwe gebouwen,
energievoorzieningen of productietechnologie, kun je veel
leren van de natuur.

Windturbines met wieken als vinnen van walvissen,
pompen gebaseerd op de vorm van schelpen, bacterievrije
oppervlakken die werken als haaienhuid. Het zijn allemaal
innovaties die met behulp van biomimicry zijn ontstaan.
Biomimicry: bios = leven, mimesis = imiteren.
De natuur heeft miljarden jaren ervaring met betrekking tot
wat wel of niet werkt op aarde. Het is dus absoluut geen
gek idee voor de mensheid om bij uitdagingen eerst te
kijken naar de oplossingen die door de natuur al zijn
bedacht.
Spreker Bas Sanders is medeoprichter van stichting
biomimicryNL, maakt deel uit van de Raad van Inspiratie
van Nationaal Landschap Het Groene Woud, werkt vanuit
Sanders Innovation en Sanders Machinebouw aan
duurzame innovaties en geeft regelmatig gastcolleges en
lezingen over biomimicry.
Nadere informatie: Jacinta Zijlstra, tel. (0413) 36 47 28.
www.ivn-veghel.nl
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KBO Zijtaart vertoont natuurfilms
De komende filmmiddag 20 maart staat in het teken van
twee adembenemende afleveringen van natuurfilms.
In Untamed America’s zien we de ongerepte natuur van het
Amerikaanse continent zoals we die nog nooit hebben
gezien. National Geographic-cameraploegen hebben twee
jaar lang in het veld doorgebracht en hebben duizenden
kilometers gereisd van Alaska tot
Patagonië om fascinerend gedrag
van wilde dieren op het
Amerikaanse continent te filmen.
Om deze zeldzame momenten
vast te kunnen leggen, hebben ze
zware omstandigheden moeten
doorstaan.
We hebben deze maandag
gekozen voor de afleveringen:
Mountains (bergen)
Mountains gaat over de reeks bergketens die zich over zo'n
15.000 kilometer uitstrekken van Alaska tot de Andes. In
iedere aflevering zie je weer nieuwe epische landschappen,
extreme omstandigheden en fascinerende dieren. Reis mee
langs het Andesgebergte, het Amazonewoud en de Atacama
woestijn en zie hoe de dieren hier op verrassende wijze
weten te overleven.
Coasts (kusten)
In Coasts volgen we de vele duizenden
kilometers uiterst gevarieerde kustlijnen
van het continent Amerika, inclusief
adembenemende flora en fauna. Je komt
er langs van hoog tot laag en zoals de
filmers laten zien, valt er nog volop van de natuur te
genieten. Een bijzondere kijk op de wereld die we niet
iedere dag zullen zien.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 20 maart 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis
JIJ KOMT TOCH OOK?
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Of de gebroeders Duursma er helemaal klaar voor zijn,
wagen wij te betwijfelen, maar
zaterdag 18 en zondag 19 maart gaat het toch echt
gebeuren... De heropening van:

'Tante Bella's Beautysalon'
We hebben begrepen dat het nieuws als een lopend vuurtje
rond gaat in Zijtaart en omstreken, want de toegangskaarten
gaan als warme broodjes over de toonbank! Gelukkig voor
u zijn er nog steeds kaarten te bestellen. Wacht hier echter
niet te lang mee, want op = op.
Regisseur Jeroen van den Boom zal samen met de spelers
van de Zijtaartse Toneelvereniging de avonden in goede
banen leiden. Zij doen dit aan de hand van een script van
Henk Roede.
Het betreft hier een éénmalige weekendopening, dus twijfel
niet langer en kom kennismaken met de gebroeders Albert
en Berend Duursma, het voltallige personeel(?) en de
'diverse' klantenkring van Tante Bella's Beautysalon.
'Tante Bella's Beautysalon' wordt 18 en 19 maart
gespeeld in MFA 't Klooster te Zijtaart. Beide avonden
zal de zaal openen om 19.30 en start om 20.00 uur de
voorstelling. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij
Marian v.d. Acker, tel (0413) 36 62 66/
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com en UITPUNT
VEGHEL.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

MotorClub Veghel
Zondag 19 maart a.s. begint voor MCV het nieuwe
motorseizoen
We halen de motors uit het vet en staan om 10:00 uur
startklaar bij D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide. Heb je zin om
met ons mee te rijden, sluit
je dan vrijblijvend bij ons
aan. We rijden in kleine
groepen om overzicht te
houden. Heb je een
navigatie en wil je
meerijden, stuur dan een
mail naar
info@motorclubveghel.nl.
Wij zorgen dan dat je
vooraf de route ontvangt.
We hopen op een grote
opkomst. Bezoek ook onze
site
www.motorclubveghel.nl
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Organisatie MudRun
zoekt vrijwilligers
Op 9 april staat de 2e editie van de
Mudrun op het programma. Wij als
organisatie zijn nog op zoek naar vele
vrijwilligers welke nodig zijn om dit soort evenementen te
organiseren. Heb je tijd geef je dan nu op via mail:
vow.mudrace@hotmail.com of bel met:
Alco Brugmans: 06 - 131 657 85 –
John de Wit: 06 - 101 842 65.
We zoeken vrijwilligers voor:
vrijdag 7 april ==> opbouwen obstakels
Waaraan kan ik zien dat mijn kinderen last hebben Zaterdag 8 april ==> opbouwen obstakels
Zondag 9 april ==> Begeleiden en afbreken.
van de scheiding?
Kleine kinderen merken er niks van….zegt men. Inderdaad,
kleine kinderen begrijpen het niet, weten niet wat er aan de
hand is, maar voelen wel allerlei spanningen haarfijn aan.
Inschrijvingen VOW MudRun gestart
Of het nu gaat om een scheiding, of dat mama verdrietig is
omdat een dierbare is overleden, of dat papa en mama vaak De inschrijvingen voor de 2e editie van de VOW MudRun
ruzie hebben….kinderen voelen heel veel. Soms zeggen
op 9 april 2017 zijn inmiddels gestart en binnen. Vraag nu
mensen weleens: “ik geloof niet dat mijn kinderen het
je inschrijfformulier aan via: vow.mudrace@hotmail.com
merken, dat wij van plan zijn te scheiden”. Dat kán
en schrijf je snel in voordat het gewenste startslot vol is.
inderdaad wel zo zijn, maar meestal merken ze wel wat.
We hebben een run van ± 5 km en 1 van 10 km met 26
Kleintjes zijn extra gevoelig voor spanningen, maar grotere super obstakels. Het belooft weer een super MudRun te
kinderen hebben ook veel dingen in de gaten. Het kan ook
worden.
heel duidelijk zijn. Als papa en mama steeds ruzie hebben, Inschrijfgeld t/m
wordt er door kinderen ook wel eens gevraagd: “gaan jullie 12 jaar € 5,00.
nu scheiden?” Tenslotte kennen ze vaak meerdere kinderen Vanaf 13 jaar €
in de klas waar dit gebeurd is. Toch was er onlangs een
12,50. Tevens een
programma op TV waarbij men een ballon tussen 2 handen MudRun shirt te
vast moest houden die dan plotseling knapte (een metafoor bestellen voor
voor de ervaring van een scheiding). Dus zelfs als kinderen €10,00.
het gemerkt hebben, is het toch een klap. Soms willen
ouders bepaalde handvatten om te weten wat een kind doet
als het last heeft van een scheiding. Maar dat is bij elk kind
anders. Het ene kind trekt zich terug, het andere kind wordt
juist lastig en brutaal. Weer andere kinderen worden erg
behulpzaam en “te” lief. Andere kinderen
gaan in regressie, wat betekent dat ze
terugvallen in een stadium wat eigenlijk al
gepasseerd was (zoals duimzuigen of ’s
nachts in bed plassen). Het ene kind is het
andere niet.
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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De organisatie kan terugkijken op een geslaagd Open
Toernooi en we zien iedereen natuurlijk volgende jaar weer
terug.

Voorafgaand aan de carnaval en ook na de carnaval was het
elke avond erg druk op de velden van Tennisvereniging
Zijtaart. Het jaarlijkse open
toernooi stond op het
programma. Eethuis de Reiger
was wederom de hoofdsponsor
van dit leuke en sportieve
toernooi. Op zondag 5 maart
werden de finales gespeeld. In
de verschillende categorieën
waren er spannende wedstrijden
met de volgende uiteindelijke winnaars:
Gemengd Dubbel 5: Jamie Kusters en Roy Linders, De
Coevering
Gemengd Dubbel 6: Paula Isphording en Bas Kreijveld,
LTV Best
Gemengd Dubbel 6 45+: Ivonne vd Ven en Rinie vd Ven,
TV Zijtaart en De Coevering
Gemengd Dubbel 7: Diane Biemans en Marco van
Gorkum, TV Zijtaart
Gemengd Dubbel 8: Evelien vd Ven en Twan van
Zutphen, TV Zijtaart
Heren Dubbel 6: Ruud van Berlo en Jeroen van Sleuwen,
TV Zijtaart
Heren Dubbel 7: Ad Donkers en Carlo
Donkers, TV Zijtaart
Heren Dubbel 7 45+: Rini Raaijmakers en
Martien Schepers, TV Zijtaart
Heren Dubbel 8: Cor vd Aa en Jan van
Dijken, TV Zijtaart
Dames Dubbel 6: Manita vd Akker en
Jolanda van Zutphen, TV Zijtaart
Dames Dubbel 7: Manuela Elissen en
Astrid Verbakel, TV Zijtaart
Dames Dubbel 7 45+ Jo de Bie en Ria
Kanters, TV Zijtaart
Dames Dubbel 8: Dorine Fasol en Annette
van Schijndel, Skinlo

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
Op de foto de winnaars van het toernooi.

