Vastenactie
In Midden-Amerikaans El Salvador, officieel het gevaarlijkste land ter wereld, vallen
gemiddeld
30 doden per dag. Criminele straatbendes terroriseren het dagelijkse leven. Ze hebben ieder
hun eigen territorium en beheersen het leven in 'hun' wijken volledig. Mensen worden
bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie verdacht wordt van klikken naar politie of
rivaliserende bendes, wordt verminkt of vermoord. Het is dan ook leeg op straat. Niemand
wil in een vuurgevecht tussen bendeleden en politie belanden of in een bendeoorlog
betrokken worden. 'Horen, zien, zwijgen' is het devies.
Het jeugdcentrum 'Çasa de Juventud' in de sloppenwijk Apopa is zo'n plaats van hoop. Hier
geven zuster Conception en haar team de kinderen en jongeren een veilige
ontmoetingsplek. Een plek waar ze aandacht krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar
ze mogen lachen, spelen en ervaren hoe het is om even onbezorgd kind te zijn. Waar ze
zicht krijgen op een geweldloze toekomst.
Wij vragen u om hulp. Met uw steun kunnen we deze kinderen veilige havens bieden.
Plaats van hoop, waar de deur voor ze openstaat en waar ze onbekommerd kunnen spelen.
In week 12 worden de Vastenzakjes huis aan huis bezorgd.
In week 13 opgehaald (vanaf maandag 27 maart t//m 31 maart) door onze
vrijwilligers.

MOV Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 26 maart 4e zondag v.d. Vasten 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Harrie van Asseldonk; Ben en Marietje van de Ven-van Grotel
(vanwege verjaardag); Pastoor Magis; Tiny van der Linden (vanwege verjaardag); Dames
van de Ven en Toon Vogels; Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne.
Eerste Eucharistieviering van pater Issag Jesudass in Lambertuskerk
Zondag 19 maart zal pater Issag Jesudass voorgaan in de Eucharistieviering van 10.00 uur
in de Lambertuskerk (Veghel). Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.
Na de viering is er koffie en thee om pater Issag persoonlijk te kunnen ontmoeten.
Issag Jesudass werd op 29 december 2003 tot priester gewijd in India. Zeven jaar later is hij
naar Nederland gekomen en vond zijn eerste parochie in Helmond. Na enkele jaren
verplaatste zijn werkveld zich naar de Parochie H. Familie in Aalst-Waalre. Inmiddels is hij
al jaren werkzaam in Nederland en werd hij door bisschop De Korte gevraagd om het
pastoresteam van de Franciscusparochie in Veghel te komen versterken.
Zelf zegt hij: “Ik heb de laatste jaren veel geleerd over het pastorale werk in Nederland. Ik
blijf natuurlijk een buitenlandse priester, met beperkingen, maar hoop met steun van God
en U dat mijn nieuwe missie zal slagen. Bij mijn priesterwijding heb
ik de woorden uitgesproken: ‘Hier ben ik’. Ik wil er graag voor u zijn,
U mag op mij rekenen, geef mij de ruimte ervoor en uw vertrouwen.”

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
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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: 0622496798.
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Geweldig! Wat een verrassing tijdens de algemene
ledenvergadering van de EGZ.
Een Koninklijke Onderscheiding werd mij opgespeld.
DANK JULLIE WEL !!!
Aan iedereen die het in gang gezet heeft om dit mogelijk te maken:
Jeugd Activiteiten Zijtaart,
Evenementen Groep Zijtaart en VOW.
Iedereen die aanwezig was:
van de JAZ-leden van het 1e uur tot en met
de meisjes van VOW MO15,
de fanfare voor de serenade,
het dorpshuis voor de gastvrije ontvangst en de goede zorgen,
en verder dank voor álle felicitaties, die ik mocht ontvangen.
VERRAST, OVERWELDIGEND, VEREERD,
ONVERGETELIJK.

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode
Kruis (Zijtaart) organiseert op maandag 27 maart 2017
om 14.00 uur een ontspanningsmiddag voor ouderen
en mensen met een beperking. Deze bijeenkomst is in
dorpshuis Het Klooster. Heeft u belangstelling, dan
kunt u zich melden bij:
mevr. M. Hooijmans, tel.34 01 13 of bij
mevr. M. van Hout, tel. 34 13 02.

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

Joop van der Cammen
Mieke, Marit & Yara
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Reumafonds

De Nierstichting
Werken je nieren niet, dan ga je dood. Jaarlijks overlijden
1000 dialyse patiënten. Ruim 1,7 miljoen mensen hebben
chronische nierschade. De Nierstichting zet alles op alles
zodat mensen met een nierziekte in leven blijven - en ook
écht kunnen blijven leven. Zo werkt de Nierstichting aan
een draagbare kunstnier, zet zich in om kennis te bundelen
en wetenschappelijk onderzoek naar genezing van
nierziekten te versnellen. Ze geven voorlichting over
nierdonatie, zodat mensen op de wachtlijst eerder een nier
krijgen. Ook inventariseren ze in vroege opsporing van
nierschade en het voorkomen van (verdere) nierschade.
Met uw bijdrage kan de Nierstichting bovenstaande uit
blijven voeren.
Meer informatie over het werk van de Nierstichting vindt u
op www.nierstichting.nl

MS
Mooi Seitert, daar had ik liever een stukje voor geschreven,
maar het gaat over de ziekte MS; Multiple Sclerose. Een op
de duizend mensen heeft MS. Vroeger dacht ik dat het een
spierziekte was, maar sinds 2005 hebben wij met deze
ziekte te maken en blijkt het een aandoening van het
centraal zenuwstelsel te zijn. Hierdoor ontstaat er een
ontsteking naar de hersenen, zodat lichaamsdelen vertraagd
of niet meer functioneren. Ook is vermoeidheid een veel
voorkomende klacht bij MS. Genezing van deze ziekte is
helaas nog niet mogelijk, wel is het mogelijk door middel
van medicijnen de aanvallen te verkorten en bij sommige
mensen te stabiliseren. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen
dat onderzoek en medicatie veel geld kost. Tijdens de
Goede Doelen Week in Zijtaart kan er gedoneerd worden
aan Stichting MS. Dus blijkt maar weer hoe Mooi Seitert is.
Voor meer informatie over MS: www.nationaalmsfonds.nl

KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders
krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven
er zo’n 43.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is
hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven
voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF
Kankerbestrijding. We financieren en faciliteren
wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden beleid en delen
kennis over kanker en de behandeling ervan. Hiervoor
werven we fondsen en werken we samen met partijen die
bijdragen aan kankerbestrijding.Uw bijdrage is van groot
belang, steun daarom het KWF.
Meer informatie kunt u lezen op: www.kwf.nl

Uw bijdrage aan het Reumafonds tijdens de Goede Doelen
week: waar draagt U aan bij wanneer u doneert tijdens de
collecteweek? Daar wil ik graag meer over vertellen. Het
reumafonds is er voor bijna 2 miljoen Nederlanders (!) met
een vorm van reuma. Ze geven hen voorlichting, advies,
steun en een stem in de maatschappij. De kernactiviteiten
van het reumafonds zijn: - Het financieren van
wetenschappelijk onderzoek; - Het geven van voorlichting
en informatie; - Het organiseren van patiënten activiteiten; Het behartigen van belangen. Mede dankzij het collectegeld
kan het Reumafonds jaarlijks nieuw wetenschappelijk
onderzoek mogelijk maken. En onderzoek is nog steeds
onontbeerlijk voor genezing van reuma. In de afgelopen 20
jaar is dankzij onderzoek een enorme vooruitgang geboekt.
Met name op het gebied van medicatie en
behandelmethoden. Hierdoor is de levenskwaliteit van
mensen met reuma sterk verbeterd.
Meer informatie vindt u op: www.reumafonds.nl

Jantje Beton
De helft van de collecteopbrengst van Jantje Beton gaat
naar Jong Nederland Zijtaart. Dit geld wordt gebruikt om
grote activiteiten zoals het zomerkamp en Ardennenkamp
mee te bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt
door Stichting Jantje Beton gebruikt om vrij buitenspelen
voor kinderen mogelijk te maken door geschikte
speelruimtes aan te leggen in buurten en wijken door heel
Nederland.
Meer informatie vindt u op: www.jantjebeton.nl
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Amnesty International
Barre noodzaak! Steun de organisatie in de “Goede
Doelen” week.
Wij konden stemmen op meer dan 20 partijen. Alle partijen
kregen de kans hun idealen en doelen te verspreiden en te
delen met iedereen. Hier bestaat de vrijheid van spreken en
schrijven al tientallen jaren. Vast verankerd in onze
grondwet. Wat is het goed leven in dit land: vrijheid,
veiligheid en welvaart. Wij kunnen ons eerlijke recht
Voor al uw friet en snacks!
krijgen. Het wordt gewaarborgd door onze onafhankelijke
Dit weekend speciale aanbieding.
rechterlijke macht. Een groot goed. Als dat overal in de
wereld zo was, dan zou Amnesty geen reden van bestaan
Sito stick € 1,70 p.st.
hebben. Het tegendeel is jammer genoeg waar. Voor de
vrijheid van meningsuiting zitten talloze vrouwen en
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
mannen gevangen. Ze richtten een oppositiepartij op, of
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
hadden kritiek op de regering. Gevangenschap werd hun
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
deel. Zij worden zelfs vaak gemarteld en kunnen slechts
Voor € 10,00
onder de meest moeilijke omstandigheden contacten
Deze actie valt buiten onze normale
onderhouden met familie en de wereld.
stempelkaartactie
Amnesty – een grote internationale organisatie, die opkomt
voor de rechten van de mens en de menselijke waardigheid
Ook telefonische bestelling mogelijk.
– tracht op vreedzame wijze het lot van deze mensen te
Pastoor Clercxstraat 53-55
verbeteren. Het hoogst bereikbare is soms slechts de in
Tel.: 363638
vrijheidstelling onder strikte voorwaarden. Soms wordt hen
verder spreken in het openbaar of schrijven verboden. Dit
Patatterij open:
onrecht bestrijden vraagt dikwijls een jarenlange
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
inspanning. Smeekbeden helpen. Publiciteit helpt, maar
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
dikwijls moeten advocaten en juristen ingeschakeld worden
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
om de gevangene te steunen en uiteindelijk vrij te krijgen.
Voor dit soort goede activiteiten wordt uw bijdrage ingezet.
Uitnodiging en agenda
Daarom vragen we u om een mooie gift te doen in het
voor onze openbare vergadering van
algemeen voor alle goede doelen of speciaal ook voor
Amnesty International.
woensdag 5 april a.s.
Namens Amnesty International zeer bedankt!
Aanvang: 20:00 uur in de ontmoetingszaal van ons
dorpshuis.
Nieuws van de Dorpsraad (22 maart 2017) Gaarne zien we weer een flinke opkomst van
belangstellenden uit ons dorp tijdens deze openbare
Zoals in het coalitieakkoord van het gemeentebestuur van
vergadering, waarin de volgende agenda aan bod komt:
Meierijstad staat vermeld, zal er een MKBA worden
uitgevoerd inzake de alternatieven voor de N279 VeghelAsten. Welnu, deze is vorige week in gang gezet middels
Bureau Decisio uit Amsterdam. Een van de eerste
activiteiten betreft het interviewen van enkele rechtstreeks
betrokkenen: voorzitters van een dorpsraad en/of wijkraad,
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Concreet heeft dit
geresulteerd in het interview op vrijdag 17 maart jl. waarbij
op ons verzoek ook de voorzitter van de werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” aanwezig is geweest.
Daardoor hebben Ad van Nunen en Piet van den Tillaart
een uitvoerige toelichting gegeven aan twee
vertegenwoordigers van Decisio over ons gezamenlijk
standpunt en keuze alternatief. Er komt hiervan een verslag
dat wij aan de orde stellen in onze openbare vergadering.
Op 13 maart is er een zinvolle bijeenkomst geweest van
Team Meierijstad over het thema “Wonen in een kleine
kern”. Als Dorpsraad waren wij hierbij aanwezig samen
met een flink aantal jonge inwoners van Zijtaart, die een
ruime belangstelling toonden voor het willen wonen in
Zijtaart. Nadere toelichting volgt in onze openbare
vergadering.

Welkom en opening
Enkele mededelingen:
-positie Dorpsraad in Meierijstad
-ontwikkeling De Kempkens
Stand van zaken N279:
-actuele informatie
-uitvoeren MKBA:
toelichting door voorzitter werkgroep
Thema: karakteristieke elementen van leefbaarheid in
een kleine kern
Thema: wonen in Zijtaart:
-opstarten creëren van kansen voor jongeren
-inventarisatie woonwensen
-toekomstige ontwikkelingen
Thema: Dorpsraad zoekt nieuwe leden
-algemene toelichting
-behoefte aan jongere personen in de Dorpsraad
-uitbreiding tot minimaal 7 personen
Rondvraag en afsluiting van de bijeenkomst.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl

Dorpsraad Zijtaart
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Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Mariahout d.d. 13-03-2017
Cor v Zutphen 65 75 - Piet v Lierop
53 54
AGENDA
Toon Cissen
61 77 - Jan vd Heuvel
51 71
Maandag 27 maart 13.30 uur: Kaarten
Wim vd Sanden 43 73 - Tiny v Leuken
47 31
Dinsdag 28 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Rien v Tiel
28 17 - Huub v Rooij
36 26
Dinsdag 28 maart 11.00-11.30 uur: opgeven bloemschikken
Cor Coppens
21 13 - Noud Maas
33 22
Dinsdag 28 maart 12.00 uur: Eetpunt
Jan vd Oever
18 12 - Martien vd Broek 21 22
Dinsdag 28 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Jan Rijkers
17 19 - Gerrit Beniers
21 29
Dinsdag 28 maart 14.00 uur: Line dansen
Ad vd Heijden 17 12 - Albert Tielemans 12 14
Woensdag 29 maart 13.30 uur: Keezen
Donderdag 30 maart 09.00 uur: Wandelen
Mededeling:
Donderdag 30 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 30 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 30 maart 13.30 uur: Kaarten
Nederland Schoon
Vrijdag 31 maart 13.30 uur: Bridgen

KBO

BRIDGEN
Bridge uitslagen ZBC’01 week 11
Dinsdag 14 maart
Lijn A:
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
(2) Toon van Schaijk & Marietje van Schaijk
(2) Mien van Berkel & Mien Verhoeven
4 Hilly van Bosbeek en Ria Swinkels
5. Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B:
1 Cees van Hout & Jo Verhoeven
2. Ad Koevoets & Jo v.d. Tillaart
3. Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
4. Harrie van Berlo & Rina van Berlo
5. Anneke Jans & Maria Pepers
Vrijdag 17 maart KBO bridge.
Lijn A:
1 Marie-Antoinette v. Uden & Frenny Schuurmans
(2) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(2) Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Ad Vervoort & Nellie Vervoort
5 Piet Thijssens & Riek Rijkers
Lijn B:
1 Anny v.d. Hurk & Lida van Houtum
2 Maria Rijken & Ria Swinkels
3 Bert Kanters en Diny Kanters
4 Piet van Schaijk & Mari v.d. Steen
5 Mien Verhoeven & Mien Vissers

62,50%
60,83%
60,83%
60,42%
57,08%
57,50%
56,35%
55,73%
53,65%
52,60%

55,83%
55,00%
55,00%
54,17%
53,75%
60,00%
59,17%
56,67%
52,92%
51,25%

BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 16-03-2017
Wim Kremers
26 20 - Cor v Zutphen 61
Toon Opsteen
30 25 - Piet vd Hurk
38
Rien v Tiel
29 19 - Wim vd Sanden 43
Toon vd Oever
31 36 - Mies Gibbels
35
Willy vd Berkmortel 25 30 - Jan vd Oever
18
Jan de Wit
28 32 - Toon Cissen
61
Cor Coppens
22 11 - Frans vd Broek 19
Christ v Helvoirt
19 16 - Tonnie v Uden 31
Jan Rijkers
16 15 - Rien Kemps
32
Willy Henst
28 17 - Frans v Leuken 44
Piet vd Hurk
38 29 - Rien v Tiel
29
Jan de Wit
28 19 - Toon vd Oever 31

59
30
37
39
13
73
9
23
29
69
35
39

Aanstaande zaterdag 25
maart is het Nationale
opschoondag. Dit is een
jaarlijkse dag om mensen
te stimuleren zwerfafval
op te ruimen in hun eigen
straat, buurt of rondom speelterreinen en andere
centrale punten. Vaak organiseren o.a.
buurtverenigingen actie om hun eigen buurt schoon te
houden.
Ook kan het vuil gratis worden afgevoerd bij de
gemeentewerf. Deze dag is speciaal om mensen
bewust te maken van hun eigen omgeving en deze
leefbaar te houden voor iedereen.
Werkgroep Zorg en Welzijn
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 22 maart 2017
Schijndel/De Wit MO19-01 VOW MO19-2
19:30
VOW Jeugd 25 maart 2017
VOW JO19-1
S.V. Brandevoort JO19-1 14:30
WEC JO17-2
VOW JO17-1
14:30
VOW JO15-1
ELI JO15-1G
13:00
MVC JO15-1G
VOW JO15-2
13:00
VOW JO13-1
SJVV JO13-1G
11:30
VOW JO11-1
vrij
VOW JO11-2
Mifano JO11-3
9:30
Stiphout Vooruit JO11-4G VOW JO11-3
10:45
VOW JO9-1
Handel JO9-1
10:30
WEC JO9-3G
VOW JO9-2
10:30
Rhode JO9-10G
VOW JO9-3M
9:15
Constantia MO19-1 VOW MO19-2
15:00
Festilent MO15-1
VOW MO15-1
13:00
VOW MO15-2
vrij
DVG MO13-1
VOW MO13-1
11:45
VOW MO11-1
vrij
VOW Senioren 23 maart 2017
19:30
Mariahout VR1
VOW VR2
VOW Senioren 25 maart 2017
16:30
VOW Veteranen
Venhorst
VOW Senioren 26 maart 2017
14:00 Maliskamp 1
VOW 1
11:30
VOW 2
Avesteyn 5
12:00
Erp 6
VOW 3
11:00
VOW 4
Ollandia 3
12:00
NLC'03 VR1
ST VOW/WEC VR1

VOW MO15-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1 4
Vorstenbossche Boys MO15-1 VOW MO15-2 4
VOW MO13-1 vrij
Volkel MO11-1 VOW MO11-1
1

VOW Senioren 18 maart 2017
Keldonk
VOW Veteranen
VOW Senioren 19 maart 2017
VOW 1
WHV 1
Mariahout 5
VOW 2
VOW 3
RKVV Keldonk 3
Avanti'31 9
VOW 4
ST VOW/WEC VR1 OSS'20 VR1

0
2
1

2-3
4-1
1-0
1-1
1-3
7-3

WAAR ZITTEN DE VROUWEN UIT
ZIJTAART OP 31 MAART ???

BIJ DE FOUTE BINGO !!

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 15 maart 2017
VOW JO19-1
Rhode JO19-3
VOW Jeugd 19 maart 2017
VOW JO19-1
Bavos JO19-1
VOW JO17-1
vrij
ONDO JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
WEC JO15-2
Gemert JO13-2 VOW JO13-1
VOW JO11-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2
MVC JO11-2
VOW JO11-2
DVG JO11-5
VOW JO11-3
Mariahout JO9-2G VOW JO9-1
VOW JO9-2
Rhode JO9-7G
VOW JO9-3M Handel JO9-2
VOW MO19-2 Hapse Boys MO19-1
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4

2

1

0

afgelast
2 3
2 2
2 5
5 5
afgelast
0 1
0 1
1 0
0 4

De kaartverkoop is een groot succes, er zijn nu al 100
kaarten verkocht, maar meer dames zijn welkom.
Kaarten te koop in de kantine bij V.O.W.
Mocht je nog willen aansluiten, ben er snel bij. Het wordt
lachen, gieren, brullen, we gaan met z’n allen een hilarische
bingo tegemoet. Maak er een gezellige avond van met je
vriendinnen. Het is daarom mogelijk om vooraf een tafel te
reserveren via e-mailadres: manuela.elissen@ziggo.nl.
Jullie worden warm ontvangen bij V.O.W. vanaf 19.30 uur,
de bingo start om 20.00 uur.
De opbrengst van deze avond krijgt een goed doel binnen
V.O.W.: meidenvoetbal!
Niet is te fout, trek iets gezelligs aan.
En neem een stift mee.

Tot vrijdag!
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VOW - WHV 4-1 (4-0)
20 maart 2017
VOW heeft aan 1 helft voldoende
Vandaag stond de wedstrijd tegen WHW uit Loosbroek op
het programma. Waar men op Soffelt denkt, Whv: wij
houden varkens, staat de afkorting toch echt voor Wij
Houden Vol. Gezien de stand, een wedstrijd die gewonnen
moest worden om uit de bekende gevarenzone weg te
blijven. VOW begon enigszins gehavend aan de wedstrijd
door een schorsing Mark van de Crommert (nu pas) en Bart
vd Oever ziek waar tikkie terug Dortmans weer op de weg
terug is. Stan bruma van de Linden was een twijfelgeval,
maar hij kon tot opluchting van heel Zijtaart aan de start
verschijnen (en deed dit naar behoren). Vanaf het eerste
fluitsignaal een goed voetballend en dominant VOW. Bij de
eerste de beste mogelijkheid na 10 minuten was het meteen
raak. Een voorzet van Pimmetje v Riel werd niet goed
verwerkt door de keeper en Bart van de Laar was er als de
kippen bij om de 1-0 aan te tekenen. Nog geen 5 minuten
later stond het zelfs al 2-0. Goed doorzetten van onze
aanvoerder Rick ratata van de Linden in de 16 meter werd
beëindigd met een bekeken schot in de verre hoek. Na 25
minuten wederom een prachtige solo van de man van de
wedstrijd Bart van de Laar die werkelijk de bal aan zijn
voeten had vast geplakt (Woodfield plekt alted). Vanaf de
achterlijn belandde zijn voorzet op de kruin (jaja, hij kan
koppen) van onze aanvoerder Rick van de Linden en heel
Zijtaart ontploft: 3-0. WHV wist hier weinig tegenover te
stellen. De 4-0 hing dan ook in de lucht. Goed druk zetten
van Pim Ziggo van Riel leverde balbezit op net buiten de 16
meter. Met een bekeken pass vond hij Stan bruma van de
Linden en deze is alleen te stoppen met een overtreding in
de 16 meter. De goed leidende scheids in bet paars kon
niets anders dan naar de stip wijzen. Bart van de Laar nam
zijn verantwoordelijkheid en schoot beheerst binnen: 4-0 en

tevens rust.
In de tweede helft ging VOW door waarmee het geëindigd
was in de eerste helft: aanvallen. Diverse 100% kansen
werden gecreëerd, maar deze waren o.a. niet besteed aan
Rick van de Linden en onze Pim (anders zo trefzeker). Na
ruim 60 minuten vond trainer Jordy van Boxtel het een
mooi moment om de wisselspelers ook een aantal minuten
te gunnen. Zo kwamen de youngsters uit de A1 Siep
Verweij en Stan van de Heijden, de moe gestreden Stan
bruma van de Linden vervangen en de aangeslagen Tom
van de Oever (enkelblessure). Vlak hierna kreeg Bart van
de Laar zijn zelf aangevraagde publiekswissel. Onder luid
gejuich van onze orange army kwam Paultje Pils van
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Nunen in de ploeg. Het spelbeeld veranderde weinig, alleen
moest VOW helaas wel een tegendoelpunt slikken. De
beruchte buitenspel haperde en WHV profiteerde vlak voor
tijd: 4-1.
Een zeer verdiende overwinning van VOW met als gevolg
een klein sprongetje op de ranglijst. Volgende week de
uitwedstrijd naar Maliskamp Aanvang 14.00 uur.
©Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

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 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.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 26

22 maart 2017 – 29 maart 2017

pagina 8

Wonen in Zijtaart

Jeugd-Muziekweekend
voor fanfare Sint Cecilia

Afgelopen week had Team Meierijstad een avond
georganiseerd over Wonen in Zijtaart.
Deze avond was heel druk bezocht, vooral veel jongeren
hadden de weg naar het Klooster gepakt om hun wensen en
behoeften te laten horen.
Zowel de fractie van Team als de wethouders Eus Witlox
en Eric vd Bogaard hebben goed geluisterd naar de
volgende signalen van aanwezigen:
- snel beginnen met het volgende bouwproject, Edith Stein
locatie is in 2017 bijna vol.
- Verschillende kavelgrootte beschikbaar
- Diversiteit in soorten woningen
- Over een paar jaar willen veel jongeren kunnen beginnen
met bouwen.
- Zoals Prins Teun meldde: er willen ook vele jongeren die
nu buiten Zijtaart wonen weer terug komen naar hun
geboortedorp.
- Ook aanvullende senioren woningen zijn welkom.
- Een plan ontwikkelen wat ook voor mensen buiten
Zijtaart is.
- Ook behoefte aan huurwoningen
- Burgers willen graag betrokken worden bij toekomstige
plannen.

Komend weekend (24, 25, en 26 maart) is het weer tijd
voor ons jaarlijkse muziekweekend. We gaan met alle
jeugdleden naar de groepsaccommodatie ‘De Coxse
Boerderij’ in Gemert. Het muziekweekend is dit jaar wel
extra speciaal omdat we voor de 25e keer gaan. Het thema
dit jaar is dan ook ‘Back to the Future’. Gedurende het
weekend zullen thema’s van de afgelopen 25 jaar weer aan
bod komen. Daarnaast wordt er dit weekend weer volop
muziek gemaakt en gedanst, natuurlijk worden er ook weer
veel spelletjes gespeeld. Op zondag 26 maart zullen vanaf
14.00 uur het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroepen
en majorettes het muziekweekend afsluiten met een echt
feestconcert. Samen gaan we er weer een superleuk en
gezellig muziekweekend van maken. Wij hebben er in ieder Team gaat met deze informatie aan de slag en gaat helpen
om te kijken hoe Meierijstad de behoeften kan inwilligen.
geval zin in!
Deze avond krijgt zeker een vervolg.
Groetjes de organisatie van het muziekweekend
www.sintceciliazijtaart.nl
Marja vd Heijden, Team Meierijstad
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Ruitersport Zijtaart – Kimberly van
der Sanden 2de van Nederland
Afgelopen weekend stond het Nederlands Kampioenschap
voor pony’s springen op het programma. Kimberly van der
Sanden had zich hiervoor gekwalificeerd, wat op zich al
een hele prestatie is. In de klasse CZ wist ze
reservekampioen te worden met Yellow’s Surprise. Enorm
knap!
Op de wedstrijd in Nistelrode was er nog meer succes voor
de ponyruiters. Lieke Blokx werd namelijk 1ste met haar
pony Orchid’s Luzette in de klasse DE L2 met 189 punten.
Ook was er succes bij de paarden. Renee Buser werd twee
keer 1ste in de klasse M1/M2. Ze had fijn gereden met haar
paard Starbuck, en nam 4 winstpunten mee naar huis.
Een week eerder was er een 3e prijs voor Silvia Endevoets
in Zeeland. Met haar paard Cacharel scoorde ze een mooie
196 punten in de klasse M1/M2. In de tweede proef
behaalde ze ook nog een winstpunt en een 5de plaats.

Alzheimerkoor verwelkomt nieuwe leden
Alzheimerkoor De Vergeet-me-nietjes bestaat op 29
maart precies een half jaar. “Met
veel succes,” vertelt
initiatiefnemer Corine de Sterke:
“Onze leden genieten van de
bijeenkomsten en er ontstaan
mooie vriendschappen.” Nieuwe
leden zijn van harte welkom. Het
koor repeteert op de donderdagochtend in oneven weken.
Mensen die graag mee willen doen, kunnen vrijblijvend een
kijkje komen nemen. De eerstvolgende repetitie is op 30
maart om 11.00 uur in Ontmoetingscentrum MuzeRijk aan
Klarinetstraat 4 in Uden.
Corine benadrukt dat het bij het alzheimerkoor om méér
gaat dan zingen: “Het maakt niet uit of je de sterren van de
hemel zingt. Ontmoeten en samen plezier hebben, dat is
minstens zo belangrijk. Daarom beginnen we altijd met een

kop koffie of thee. Wie het gezellig vindt, blijft ook nog
voor een gezamenlijke lunch.”
Het alzheimerkoor is een initiatief van Alzheimer
Nederland afdeling Oss-Uden-Veghel. Data staan op
www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden-veghel en op
Facebook.

Netwerkavond Meierijstad
In ’t Spectrum in Schijndel was het gisteravond volle bak.
Het college van B&W van Meierijstad nodigden diverse
vertegenwoordigers uit om mee te denken over de agenda
voor de komende vijf jaren: de Mijlpalen van Meierijstad.
Onderlegger hiervoor was het coalitieakkoord ‘Meierijstad
zijn we samen!
In de Mijlpalen van Meierijstad komen de gezamenlijke
ambities te staan van Meierijstad: van de gemeente,
inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen.
Meer dan honderd deelnemers spraken gisteren over het
coalitieakkoord en vulden aan. De sfeer was goed en de
reacties waren positief: ‘Goed initiatief van het college en
een mooie kans voor ons om te
netwerken’. De avond was een
prima aanzet om te komen tot een
goede samenwerking.
De Mijlpalen van Meijerstad gaat over de gezamenlijke
ambities, doelen en de daaraan gekoppelde projecten voor
Meijerstad de komende jaren. Al
eerder werden raadsleden en
ambtenaren gevraagd om mee te
denken. Alle inbreng, suggesties
en bijdragen vormen input voor
het college om te komen tot een
goed en gezamenlijk document. En
omdat ook in Meierijstad de
bomen niet tot in de hemel
groeien, zal het college keuzes
moeten maken.
Het is de ambitie van het college
om de Mijlpalen van Meierijstad
eind april vast te stellen.
En omdat de wereld constant in
beweging is, is het volgens
burgemeester Fränzel goed om op
termijn met elkaar te evalueren,
aan te vullen en waar nodig bij te
sturen.
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Geen eigen kamertje
Ze waren zich volstrekt van geen kwaad bewust, Herman
en Kitty. Herman was jaren geleden gescheiden zonder
grote problemen. Samen met Kitty had hij een nieuw gezin
gestart, ze hadden een dochtertje van 6 jaar. Het zoontje
(Kevin, 9 jaar) van Herman uit zijn vorige relatie kwam een
keer per 14 dagen een weekend, maar gaf de laatste tijd
steeds vaker aan dat hij niet wilde blijven slapen. Daarnaast
waren er meer signalen, o.a. dat hij spullen vernielde van
zijn nieuwe stiefzusje Jessica. Herman en Kitty waren
radeloos en begrepen het niet. Kevin speelde lief met
Jessica, maar telkens weer was er wat kapot. Ze hadden het
hem al zó vaak gevraagd waaróm hij dat deed, maar hij gaf
geen antwoord. Ze wilden ook dat hij toegaf dat hij dat
gedaan had. Ze waren op zoek naar “de waarheid”.
Ook in ons gesprek viel me op dat ze vooral daar op uit
waren. Soms echter kunnen kinderen niet zeggen wat hen
dwars zit en zeggen ze dat via hun gedrag. Tot overmaat
van ramp was ook de relatie met Kevin’s moeder
verslechterd.
We hebben een lang gesprek gehad (2 uur) en gaandeweg
begreep ik zijn positie beter. Hij had geen eigen kamertje,
maar sliep op zolder waar allerlei spullen waren opgeslagen
en waar toevallig ruimte was voor een bed.
Ik gaf hen een aantal adviezen, waarvan ik er enkele noem:
- maak een eigen ruimte voor hem, bijv. een hoekje op
zolder afschermen met een gipswandje of een gordijn
desnoods, kijk of je iets kunt doen met een behangetje en
koop een lekker stoer dekbedovertrek voor hem, iets wat
hij mooi vindt
- ga niet meer op zoek naar de waarheid over zijn gedrag,
maar probeer te achterhalen hoe hij zich vóelt, wat hij
prettig vindt en wat niet, verdiep je in zijn gedachten en
gevoelens. Ik gaf hen tips hoe ze dit konden doen.
Na enkele maanden belden ze mij vrolijk op. Het stoppen
met zoeken naar de waarheid gaf veel rust, ze hadden een
eigen kamertje gemaakt op zolder, waarbij hij zelf behang
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en gordijnen mocht uitzoeken. Hij praatte niet meer over
niet willen blijven slapen en kwam duidelijk graag. De
spullen van Jessica bleven heel en de relatie met Kevin’s
moeder verbeterde.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Zomerlidmaatschap TV Zijtaart
Heb je van de zomer zin om te tennissen, maar ben je geen
lid van onze club? Dan is het zomerlidmaatschap misschien
wel iets voor jou! Voor € 50,00 kun je in de maanden mei
t/m augustus vrij gebruik maken van de tennisvelden van
TV Zijtaart. Ook ben je van harte welkom op onze
husselavonden op dinsdag- en donderdagavond en
natuurlijk ook op andere verenigingsactiviteiten. We zien u
graag terug op een van ons tennisvelden! Belangstellenden
kunnen zich opgeven via het
inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het
tennispaviljoen of via een mailtje naar
info@tvzijtaart.nl.
Groeten TV Zijtaart

25 Maart muziekfestival Berenklauw JJC Erp.
BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor
beginnende bands, heeft als seizoenafsluiter haar
activiteiten uitgebreid naar de zaterdagavond. Het
Berenklauw festival, eigenwijs met een scherp randje.
De line-up dit jaar is Crazy Monkeyz uit Aarle Rixtel en
Crazy Habits en Burt
Mayer, beide uit
Dieren. Bands,
elektrisch, gedreven,
heftig, mogelijk
underground, maar
altijd spraakmakend.
Wat wordt Erp weer
verwend.
Zaterdagavond 25
maart in het Jeugd en
Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat in
Erp. Aanvang 21.00,
zaal open 20.00 en de
entree is gratis. Meer
informatie op
www.jjc-erp.nl.
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