Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, dorpsbewoners,
Zoals u dagelijks kunt zien zijn er een heel aantal ouders en leerlingen bereid als
verkeersbrigadier op te treden zodat de schoolgaande kinderen uit Zijtaart veilig
naar school en weer naar huis kunnen.
4 keer per dag staan zij op de oversteekplaats in `de bocht`, om alle kinderen te
helpen bij een veilige oversteek. Zij staan er op schooldagen om 8.15 uur, 12.00
uur, 13.00 uur en om 15.30 uur.
We willen graag samen de groep verkeersbrigadiers groot genoeg laten blijven om
dit te kunnen blijven doen.
Zodoende zijn we naarstig op zoek naar mensen die een steentje bij kunnen dragen.
Heeft u per week een kwartier tijd om te helpen? Iedereen is van harte welkom, ook
degenen die geen schoolgaande kinderen hebben.
Als u meer informatie wilt of zich op wilt geven kunt u contact opnemen met de
coördinator van de verkeersbrigadiers: Jaqueline van Dommelen
(arno.jaqueline@home.nl / tel: 353753)
Ik hoop van harte dat zich voldoende mensen melden om de veilige oversteek van
de kinderen in stand te kunnen houden.
Met dankbare groet, namens alle leerlingen en hun ouders,
Christel Ermers, directeur b.s. Edith Stein

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 2 april 5e zondag v.d. Vasten 9.30 u.Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden (nms. fam. Van Schaijk);
Overl.ouders J.van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Jaargetijde
Anna Rovers-van den Biggelaar; Overl.ouders van der Heijden-Termeer, Toon en André;
Annelies van Zutphen; Overl.familie van Zutphen en Verhoeven; Marietje van der Lindenvan Schaijk, Hans van Zoggel, Marion Jonkers-van Zoggel en overl.familieleden;
Overl.ouders Kanters-Brugmans en overl.familieleden; Marietje van Hoof-van Asseldonk.

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

Jaargang 26 nr. 27
29 maart – 5 april 2017

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 28
inleveren uiterlijk
3 april voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 27

29 maart 2017 – 5 april 2017

pagina 2

BELANGETJES

Nieuws van de Dorpsraad

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.

Uitnodiging en agenda voor onze openbare

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.

Gaarne zien we weer een flinke opkomst van
belangstellenden uit ons dorp tijdens deze openbare
vergadering, waarin de volgende agenda aan bod komt:

29 maart 2017

vergadering van:

woensdag 5 april a.s.
Aanvang: 20:00 uur in de ontmoetingszaal van ons
dorpshuis.

Welkom en opening

Gevraagd:
Hulp in huis om te poetsen, tijd nader overeen te
komen. Tel.; 06-40 53 78 54.

De Zijtaartse Toneelvereniging
bedankt!
In het weekend van 18 en 19
maart stond de Zijtaartse
Toneelvereniging op het toneel
met de klucht 'Tante Bella's Beautysalon'. Twee
uitverkochte zalen later en met louter positieve en
enthousiaste reacties, kijken wij terug op een
FANTASTISCH weekend!
Via deze weg willen wij het publiek nogmaals bedanken
voor haar gulle lach, haar applaus en haar complimenten.
Ook willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun tijd en
inzet! Voor het bouwen van het prachtige decor, het
opbouwen en weer opruimen van de tribune en de zaal.
Onze vrijwilligers achter de bar en bij de kaartverkoop. De
mannen van het licht en geluid en onze grimeurs.
ALLEMAAL BEDANKT!!
Wij gaan op zoek naar een mooie klucht of blijspel voor
volgend jaar en zien u allen dan graag weer terug!
De Zijtaartse Toneelvereniging

Enkele mededelingen:
-positie dorpsraad in Meierijstad
-ontwikkeling De Kempkens
Stand van zaken N279:
-actuele informatie (o.a. verloop proces)
-uitvoeren MKBA: toelichting door voorzitter
werkgroep
Thema: karakteristieke elementen van leefbaarheid
in een kleine kern
-er wordt uitleg gegeven over kenmerken van
leefbaarheid
-aanvulling door reacties en aandachtspunten van
aanwezigen
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.

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

Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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namelijk 100% afhankelijk van donaties, omdat er geen
subsidie voor deze stichting bestaat. Wetenschappelijk
onderzoek kost handen vol geld en ook de drie
brandwondencentra in ons land (Groningen, Rotterdam en
Beverwijk) zijn dure aangelegenheden. De meeste
brandwonden worden nog altijd veroorzaakt door
ongelukjes in en om het huis (hete thee, barbecue, enz.).
Om al deze patiënten goed te kunnen helpen, zijn er zeer
Volgende week gaan alle collectanten weer op pad
specialistische doctoren beschikbaar. Ook deze doctoren
voor onze goede doelen.
worden betaald uit de opbrengst van de collecte. Al bij al is
Op dinsdag 4 en woensdag 5 april kunt u ze
dat voldoende reden om te doneren aan de Brandwondenverwachten. U ontvangt deze week onze brief en de
stichting.
retourenveloppe.
Afgelopen maandag is een mooi spandoek opgehangen Meer informatie vindt u op:
www.brandwondenstichting.nl

in de Pastoor Clercxstraat . Wij willen de Zijtaartse
Ondernemers Vereniging heel hartelijk danken voor
het sponsoren hiervan.
Het collecteren voor en het schenken aan goede doelen
is een weloverwogen keuze, omdat we begaan zijn met
de goede doelen. Betrokken zijn vanuit je hart, of
omdat je zelf met een ziekte te maken hebt, of indirect
bij een familielid of een bekende. Iedereen heeft zijn
of haar reden om betrokken te zijn. Daarom vragen wij
uw bijdrage aan onze goede doelen!
Nederlandse Hartstichting

Collecte Nederlandse Hartstichting HART nodig!
Doel: 1.000 extra geredde levens per jaar.
Elke dag telt: Want elke week krijgen 300 mensen buiten
het ziekenhuis een hartstilstand.
Speerpunt: Nederland één 6-Minutenzone.
Ons doel:
Als reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten start, stijgt
de overleving bij een hartstilstand naar 25%. Dit is nu 15%.
De Hartstichting wil dat Nederland één 6-Minutenzone
wordt, waardoor iedereen binnen 6 minuten hulp kan
krijgen. Om dit doel te bereiken, streeft de Hartstichting
naar: elke buurt voldoende vrijwillige burgerhulpverleners
die kunnen reanimeren en snel inzetbaar zijn. Elke buurt
voldoende aangemelde AED’s. Zoveel mogelijk mensen die
een reanimatiecursus volgen en jaarlijks herhalen. Leren
reanimeren op school.
Meer informatie op: www.hartstichting.nl

Nederlandse Brandwonden Stichting
Jaarlijks gaan er in heel Nederland 55.000 vrijwilligers op
pad om te collecteren voor de Brandwondenstichting. Heel
veel van deze vrijwilligers zijn ervan doordrongen dat het
collecteren langs de deur niet het meest leuke werk is, maar
wel een bittere noodzaak. De Brandwondenstichting is

Diabetes Fonds
1 Miljoen Nederlanders hebben diabetes oftewel
suikerziekte. Diabetes pakt je gezondheid af. Ook nog eens
je vrijheid: geen zorgeloze hap eten meer. Eindeloos vaak
bloedsuiker prikken; een kind met diabetes prikt 2.000 keer
per jaar in zijn vinger om het bloedsuikergehalte te bepalen.
Daarom werken onderzoekers hard aan manieren om
diabetes te genezen.
Meer informatie over het Diabetes Fonds op:
www.diabetesfonds.nl

Alzheimer Nederland
Ieder uur krijgen vier Nederlanders dementie. Als we nu
niets doen, stijgt het aantal mensen met dementie naar een
half miljoen in 2040. Afdeling Oss-Uden-Veghel van
Alzheimer Nederland zet zich al sinds 1992 in voor de
belangen van mensen met dementie en hun familieleden.
Speerpunten zijn: het tijdig onderkennen van de ziekte,
behoud en vergroten van kwaliteit van leven. Daarnaast is
ondersteuning van partners en familieleden - de zogeheten
mantelzorgers - erg belangrijk. Door actief deel te nemen in
de ‘ketenzorg dementie’, hopen we dat mensen tijdig de
diagnose ‘dementie’ krijgen, zodat er méér behandeling en
ondersteuning is voor hen. Wij werken aan de realisatie van
een therapeutische dagbehandeling voor mensen kort na de
diagnose. Daarmee streven wij naar het vergroten van
kennis, acceptatie en bespreekbaarheid van dementie en
daarnaast naar behoud van zelfvertrouwen en
zelfwaardering. Het bevorderen van sociale contacten - ook
met lotgenoten - speelt een grote rol.
Meer informatie vindt u op: www.alzheimer-nederland.nl

Namens de organisatie van de Goede Doelen Week en
de plaatselijke coördinatoren willen wij u alvast
hartelijk danken voor uw bijdrage.
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Overzicht aan van alle collectanten en hun wijk.
Bert vd Tillaart
Ton Rietbergen
Elmie Versantvoort
Cor vd Wetering

en
en
en
en

Jo v Lankveld

en

Carien vd Hurk
Sjaan vd Linden
Joop de Bie
Peter Jonkers
Fridy Verwegen
Rien v Zoggel
Ria Vissers
Petra vd Hurk
Anja v Boxmeer
Ine Habraken
Bets Dortmans
José vd Meerakker
Greet Bosch

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Annie Berkmortel
Christine vd Heijden
Beppie Nikkelen
Annelies Weterings

Doornhoek, de Hemel, Lage Biezen
Pastoor Clercxstraat 1 tot 34
Pastoor Clercxstraat 31 tot 68
Pastoor Clercxstraat 85 tot 109
Zondveldstraat 1 tot 16
Thea Brugmans
Korenmolenweg, Hoge Biezen, Erpsesteeg,
Heisteeg, Spierbos, Zondveld 9 tot 40
Tonnie vd Tillart
Jekschotstraat, Hool, Het Gerecht, Jekschot
Nolda v Zutphen
Krijtenburg
Jan Dortmans
Biezendijk, Weivenseweg, Zijtaartseweg
Piet vd Tillaart
Laarsweg, Het Helligt, Lochtenburg
Ans Schuurmans
Corsica, Reibroekstraat
Anita v Uden
Grootveld
Jacqueline v AsseldonkDe Bresser, Boskamp
Mieke vd Klok
Keslaerstraat
Maria v d Aa
Mr. v d Venstraat, Pater Vervoortstraat
Inge v Liempt
Pater Thijssenstraat, Pastoor v d Bultstraat
Leny Henst
Leinserondweg, Hoolstraat
Lenny Rooijakkers
Cecilliastraat, Pastoor de Koning, Edith Steinplein
Tiny v Zutphen
De Voortstraat, Pastoor Kampstraat

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.
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17
18
19
20
21
Op vrijdag 7 april organiseert ZES
22
(Zijtaartse Eerste Spellenclub) voor de
de
23
5 keer het Zijtaarts Keezentoernooi. Er
24
zijn nog enkele tafels vrij, om met je
25
teamgenoot de strijd aan te gaan tegen andere deelnemers
26
die geboren of woonachtig zijn in Zijtaart. Tot op heden
hebben zich 49 teams ingeschreven, waarvan 10 teams voor 27
28
de eerste keer deelnemen. Deze avond beginnen we om
ste
29
19.00 uur met de 1 van 5 speelrondes, rond de klok van
30
23.00 uur zal de nieuwe kampioen bekend zijn.
31
Je kunt je aanmelden t/m woensdag 5 april; stuur een mail
naar zeszijtaart@gmail.com of bij Twan van de Meerakker. 32
33
Inschrijvingen Keezen 2017
34
1 Anja van Sleuwen
Marian Jonkers
35
2 Paula vd Akker
Manita vd Akker
36
3 Jos vd Heijden
Adri Hendriks
37
4 Mirelle van Kemenade
Rianne van Kemenade
38
5 Martine Broks
Brad Broks
39
6 Jaqueline van Dommelen Niels van Dommelen
7 Nellie van Asseldonk Pepers Joke van Zutphen Pepers 40
41
8 Adrienne Bekkers
Maria Dekkers
42
9 John Bekkers
René Dekkers
43
10 Marjo Vissers
Anouska vd Heijden
44
11 Marco van Gorkum
Diane Biemans
45
12 Cor vd Aa
Maria vd Aa
46
13 Ilse van Zutphen
Tiny van Zutphen
47
14 Ron Bekkers
Melanie Verhoeven
48
15 Nolda v Zutphen
Mari van Zutphen
49
16 Lenie vd Rijt
Marjon Vogels

Zijtaarts Keezentoernooi beperkt
aantal tafels vrij

Anouk van Kessel
Cindy Brugmans
Dorethe vd Ven
Agnes van Nunen
Marco Schepers
Jan vd Berg
Marloes vd Linden
Francien vd Akker
Paulien vd Berg
Chris vd Ven
Tonnie van Dommelen
Mariette van Boxmeer
Mieke van Boxmeer
Elie Kluytmans
Toon Cissen
Loes vd Linden
Suzanne vd Heijden
Toine Adriaans
Annie van Kessel
Francien vd Donk
Jaqueline van Asseldonk
Ilona Bosch
Monique vd Kerkhof
Marjan Kandelaars
Dorienne vd Lockand
Will van Asseldonk
Gijs vd Linden
Rob Berkmortel
Antoin vd Akker
Martijn Cissen
Hilde Verhoeven
Micky Peters
Harrie Habraken
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Dany vd Ven
Petra van Gorkum
Angelique van Asseldonk
Thea Brugmans
Jan Herrijgers
Els vd berg
Carla vd Linden
Vera van Loon
Kim de Poot
John van Zoggel
Jos vd Laar
Anita vd Laar
Tiny van Boxmeer
Dorien van Zutphen
Maria Cissen
Heidy vd Linden
Laura vd Aa
Karin Adriaans
Jan van Zutphen
Adriaan vd Donk
Dinie van Stiphout
Jill vd Dungen
Cissy vd Kerkhof
Linda Penninx
Marijn Kandelaars
Benita Verbakel
Wesly vd Lockand
Marco van Asseldonk
Silvia Strik
Gerty vd Bosch Habraken
Monique Zoete
Mirco Babin
Ine Habraken
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Toon Nelissen
Tonn Verbruggen
Mies Gibbels
Wim vd Sanden
Frans v Leuken
Piet vd Hurk
Christ v Helvoirt
Toon Cissen
Cor v Zutphen

KBO
AGENDA
Maandag 3 april 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 april 13.30 uur: Jaarvergadering
Dinsdag 4 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 4 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 5 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 6 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 6 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 6 april 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN
Uitslagen van 16 maart:
Jokeren: 1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Annemieke v.d.Linden
3. Bert Vissers
Poedelprijs: Harry v.Zutphen
Loterij:
Jan v.Asseldonk
Uitslagen van 23 maart:
Jokeren: 1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Tiny v.Kasteren
2. Tonny Rijkers
3. Annemieke v.d.Linden
Poedelprijs: Annie v.Kessel
Loterij:
Ad v.d.Heijden
Uitslagen van 27 maart:
Rikken: 1. Anneke v.d.Braak
2. Bert Vissers
3. Henk v.d.Ven
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Piet v.d.Hurk

-

Rien Kemps
Christ v Helvoirt
Tonnie v Uden
Toon Opsteen
Rien v Tiel
Toon vd Oever
Willy vd Berkmortel
Wim Kremers
Jan de Wit

32
19
31
30
29
31
25
26
28

41
21
27
33
28
21
22
39
28

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
St Oedenrode B - Zijtaart d.d. 20-03-2017

115 pnt.
65 pnt.
62 pnt.
49 pnt.
- 12 pnt.

260 pnt.
84 pnt.
65 pnt.
50 pnt.
- 62 pnt.

81 pnt.
73 pnt.
60 pnt.
- 40 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 16-03-2017
Tonn Verbruggen 24 18 - Toon Nelissen
32
Frans vd Broek
19 24 - Toon vd Oever
31
Toon Cissen
61 42 - Willy Henst
28
Jan Rijkers
16 11 - Cor Coppens
22
Jan vd Oever
18 19 - Wim Kremers
26

32 35
24 21
35 29
43 34
44 37
38 32
19 8
61 62
61 45
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36
41
20
21
17

Cor v Alphen
Pieter v Kaathoven
Adriaan Verbakel
Peter de Baaij
Noud Pouwels
Joke v Roosmalen
Hans Schiffers
Mari Oerlemans

45
43
31
26
26
20
17
14

30
53
33
27
22
14
13
17

-

Cor v Zutphen
Wim vd Sanden
Frans v Leuken
Rien v Tiel
Toon Opsteen
Cor Coppens
Jan Rijkers
Ad vd Heijden

65 49
43 67
40 47
28 29
27 27
21 18
17 15
17 21

Afgelopen woensdagavond 22 maart stonden 2 spelers van
biljartclub KBO Zijtaart in de halve finales van het
Driebandentoernooi Zijtaart, georganiseerd door
biljartvereniging Poedelpret. Helaas wisten zowel Frans v
Leuken alsook Cor v Zutphen hun partij niet te winnen en
liepen ze zo de finale mis. Toch kunnen zij terugzien op een
zeer mooi toernooi en feliciteren we hen met het behalen
van de 3e plaats. Proficiat heren !

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar
op 1 jan 2017 ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr. 27

Ouderen en de schoonheidsspecialiste!
Ook ouderen vinden uiterlijk belangrijk en dat geldt niet
alleen voor vrouwen, maar zeker ook voor mannen. Dat je
er mooi en goed verzorgd uitziet,
geldt voor alle leeftijden, ook voor
ouderen. Dat wisten we natuurlijk
allemaal, maar dan komt de vraag op
wat kunnen we er aan doen. Op
maandagmorgen 3 april 2017 om
10.00 uur komt onze dorpsgenoot
Tonny Hendriks-van de Ven in het
Dorpshuis van Zijtaart met de
aanwezigen praten over het belang van een goed verzorgde
huid. Er komt een dag dat u er niet meer omheen kunt, uw
huid veroudert en een rijpere huid vraagt om extra
verzorging. Een schoonheidsspecialiste kan het
huidverouderingsproces niet stoppen, maar men kan wel
door middel van de juiste
huidverzorgingsmethoden
ervoor zorgen dat de huid
er fris blijft uitzien en het
huidverouderingsproces
wordt vertraagd. Een
schoonheidsspecialiste
weet wat er gebeurt met de huid als deze ouder wordt, zodat
een behandeling hierop afgestemd kan worden. Het
huidverouderingsproces begint al rond het dertigste
levensjaar, maar eenmaal voorbij de 50 verandert onze
huid. Ze wordt droger en kan aan het oppervlak foutjes
gaan vertonen. De huid wordt daarnaast slapper en dunner.
Een te droge huid is vatbaarder voor irritaties. Ook zal
Tonny ingaan op wat mee-eters en gerstekorrels zijn en wat
er te doen is aan teveel haargroei bij vrouwen?

29 maart 2017 – 5 april 2017
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Tonny Hendriks heeft al bijna 25 jaar een eigen bedrijfje
aan de Keslaerstraat in Zijtaart en veel van onze inwoners
kennen haar beslist al. Zij zal de mogelijkheden en
onmogelijkheden toelichten en de bij ons levende vragen
graag willen beantwoorden.
Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom, u steekt
er altijd wel iets van op en het is altijd wel gezellig.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 3 april van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 29 maart 2017
VOW JO11-1
Gemert JO11-2
Gemert MO15-1
VOW MO15-1
Juliana Mill MO13-1 VOW MO13-1
VOW Jeugd 30 maart 2017
TOP JO19-2
VOW JO19-1
VOW Jeugd 1 april 2017
Neerkandia JO19-1 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Gemert JO17-4
HVV Helmond JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Sparta'25 JO15-3
Oranje Zwart Helmond JO13-1 VOW JO13-1
SCMH JO11-1
VOW JO11-1
MULO JO11-6
VOW JO11-2
VOW JO11-3
Sparta'25 JO11-5G
VOW JO9-1
Venhorst JO9-2
VOW JO9-2
Blauwg./Jumbo JO9-15

18:30u
18:45u
19:00u
19:45u
14:30u
14:30u
14:30u
13:00u
11:00u
9:30u
9:00u
9:30u
10:30u
10:30u
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Blauwg./Jumbo '38 JO9-17 VOW JO9-3M
VOW MO19-2
SJVV MO19-1
VOW MO15-1
Hapse Boys MO15-1
Berghem Sport MO15-1 VOW MO15-2
Berghem Sport MO13-1 VOW MO13-1
VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1
VOW Jeugd 2 april 2017
VOW JO11-3
Mariahout JO11-2G
VOW Jeugd 5 april 2017
VOW JO11-1
WEC JO11-1
VOW MO13-1
SES MO13-1
VOW senioren 1 april 2017
16:30u
Rhode
16:30u
VOW VR30+1
VOW senioren 2 april 2017
14:30u
VOW 1
10:00u
DVG 4
11:00u
VOW 3
12:00u
FC Uden 8
11:00u
ST VOW/WEC VR1
11:00u
Boerdonk VR1

10:15u
14:30u
13:00u
12:30u
10:30u
9:30u
13:30u
18:30u
19:00u

VOW Veteranen
Erp VR30+1
Mariahout 1
VOW 2
Gemert 6
VOW 4
ELI VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW senioren 23 maart 2017
Mariahout VR1 VOW VR2
VOW senioren 25 maart 2017
VOW Veteranen Venhorst
VOW senioren 26 maart 2017
Maliskamp 1
VOW 1
VOW 2
Avesteyn 5
Erp 6
VOW 3
VOW 4
Ollandia 3
NLC'03 VR1
ST VOW/WEC VR1

1–4
2-4
4-3
6-2
1-4
1-1
2-4

VOW Jeugd 22 maart 2017
Schijndel/De Wit MO19-01 VOW MO19-2
8 1
VOWJeugd 25 maart 2017
VOW JO19-1
S.V. Brandevoort JO19-1 0 0
WEC JO17-2
VOW JO17-1
afgelast
VOW JO15-1
ELI JO15-1G
2 4
MVC JO15-1G
VOW JO15-2
2 0
VOW JO13-1
SJVV JO13-1G
0 3
VOW JO11-1
vrij
VOW JO11-2
Mifano JO11-3
2 2

29 maart 2017 – 5 april 2017
Stiphout Vooruit JO11-4G
VOW JO11-3
VOW JO9-1
Handel JO9-1
WEC JO9-3G
VOW JO9-2
Rhode JO9-10G
VOW JO9-3M
Constantia MO19-1 VOW MO19-2
Festilent MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO15-2
vrij
DVG MO13-1
VOW MO13-1
VOW MO11-1
vrij
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8
0
1
0
3
1

1
1
0
1
4
3

1

5

HANS DE KONING WINNAAR
DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Afgelopen woensdag is Hans de Koning uit Eerde winnaar
geworden van het 27e driebandentoernooi van
biljartvereniging Poedelpret uit Zijtaart. In de finale wist hij
in 5 sets te winnen van Jo v.d. Hanenberg. In de halve
finales wisten ze respectievelijk te winnen van Frans van
Leuken en Cor van Zutphen, die daarmee beslag legden op
de 3e plaats.
Met bijna 3 uur was de finale een lange zit. Voor een aantal
toeschouwers een te lange zit, maar deze hebben toch wel
een uniek slot gemist. De 1e set leek voor Hans de Koning
(15 car.) te zijn, maar Jo v.d. Hanenberg (9 car.) wist met
een serie van 4 caramboles de achterstand goed te maken en
won de set met 9-10 in 18 beurten. De 2e en de 3e set gingen
met 15-4 in 19 beurten en met 15-7 in 22 beurten naar
Hans. Vol goede moed begonnen de finalisten aan de 4e set.
Nog nooit was er een speler geweest die zijn set in de 1e
beurt wist uit te stoten. Ook deze keer gebeurde dat niet,
maar na 3.348 sets in 27 jaar is het Jo v.d. Hanenberg wel
gelukt om zijn 9 te maken caramboles in één beurt te
maken. In de 5e beurt van deze 4e set schreef Jo dus
geschiedenis en noteerde ook meteen de hoogste serie van
dit toernooi. Het gevolg was een 5e en beslissende set.
De 5e set was ook meteen de spannendste set. De punten
werden vlot gemaakt en na 11 beurten was de stand 14-8
(beiden moesten nog 1 carambole maken). In de 12e beurt
werd door de spelers gemist, maar in de 13e beurt was het
raak voor Hans. Met deze overwinning staat het aantal
toernooizeges voor Hans de Koning op 5.
Biljartvereniging Poedelpret kan wederom terugkijken op
een goed geslaagd toernooi, wat met een gemiddelde van
0,405 ook nog van hoog niveau was.
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Motorclub Veghel
Zondag 2 april a.s. organiseert MCV de jaarlijkse picknick
rit.
Halverwege de route gaan we uitgebreid picknicken met
lekkere broodjes, een gebakken ei en natuurlijk een toetje
na. Begin je honger te krijgen, je bent van harte welkom.
Geef je op als je verzekerd wilt zijn van al dit lekkers via
mail info@motorclubveghel.nl. Niet leden betalen € 10,00
en je krijgt vooraf de route. We vertrekken om 10:00 uur
vanaf D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.
Bezoek ook www.motorclubveghel.nl

Maliskamp - VOW 4-3 (0-1)
26 maart 2017

Nog altijd single?
Veruit de meeste mensen willen een vaste relatie, op den
Scheidsrechterlijke dwalingen worden VOW noodlottig
duur. Sommige mensen lukt dat niet zo goed. Ze zijn wat
In de week dat bekend werd dat Niek van Zutphen VOW
verlegen of hebben een oudere moeder of vader, waarvan
volgend seizoen gaat verlaten voor 2e klasser Heeswijk,
zij het als hun plicht zien om deze “tot aan het einde” bij te
trad VOW aan tegen Maliskamp. Tijdens de bespreking
staan en te verzorgen. Op dat laatste is niets tegen, maar het
ontbraken diverse spelers. Speelde het klokje verzetten of
mag je eigen leven niet in de weg staan. Ook jij bent het
het ongebruikelijke tijdstip van 14.00 uur hierbij een rol?
waard om je eigen geluk na te streven.
Misschien wel een teken vooraf. Maliskamp begon
Tips om “aan de man/vrouw” te komen werken vaak niet
voortvarend aan de wedstrijd. Twee goede mogelijkheden
waren echter niet besteed aan hun spitsen. De eerste aanval echt. Je kunt je natuurlijk inschrijven bij een datingbureau,
maar dat verandert niets aan je eigen houding of
van VOW was wel raak. Een kopbal van Rick van de
verlegenheid t.a.v. nieuwe partners en/of je zorg voor je
Linden betekende 0-1. Hierna een licht overwicht voor
ouders. Daarom is het goed je verwachtingen te managen
VOW op een zeer moeilijk bespeelbaar veld. Diverse
en vooraf te zorgen dat de basisvoorwaarden goed zijn.
kansjes bleven onbenut en tot geluk van VOW overrulede
Want als je een relatie aangaat is er meer kans van slagen
de man in het zwart de vriendelijke grensrechter van
Maliskamp diverse keren. Hoe anders zou dit in de tweede als je zelf al gelukkig (of tevreden) bent. Zo niet, dan leg je
een flinke hypotheek op de relatie.
helft zijn.
T.a.v. het managen van de verwachtingen:
VOW nam het initiatief en creëerde diverse kansen. Een
Men gelooft in het sprookje: “ze leefden nog lang en
schot van Michel Tielemans (goed spelend) schampte de
gelukkig”. Helaas komen sprookjes niet uit. Een relatie is
lat. Hierna vond de man in het zwart het nodig om in de
schijnwerpers te staan. Zowel bij de 1-1 als 2-1 stonden de hard werken en daarnaast is het belangrijk dat ieder een
eigen leven heeft, met eigen hobby’s, eigen vrienden en
doelpuntenmakers duidelijk buitenspel. Maar de
scheidsrechter zag dit anders. Zelfs een kort gesprekje met gezamenlijke vrienden. Je eigen leven op orde brengen is
onze grensrechter was teveel moeite en VOW stond ineens het belangrijkste wat je kunt doen. Zorgen dat je een goed
leven hebt alleen is de beste kans van slagen voor je relatie.
achter. Met nog een kleine 20 minuten op de klok werd
Je geluk is niet afhankelijk van een partner, een partner kan
Stan van der Heijden in het veld gebracht en koud in het
wel een mooie aanvulling zijn. Verder is het goed je eigen
veld scoorde hij de 2-2. Maar nog geen 2 minuten later
problemen aan te pakken. Kun je niet goed omgaan met
werd matig ingrijpen in de achterhoede afgestraft en stond
kritiek of communiceer je niet sterk: werk eraan, desnoods
het pardoes 3-2. VOW rechtte nog 1x de rug en 5 minuten
voor tijd viel de dik verdiende 3-3. Rick van de Linden tikte met hulp. Reduceer stress, ga vaak naar buiten, zorg goed
de 3-3 binnen. Waar iedereen genoegen leek te hebben met voor je lichaam en wees aardig voor jezelf. Geef jezelf niet
een gelijkspel, werd wederom verkeerd dekken achterin bij op de kop als iets niet direct lukt. Waardeer de poging. Zorg
dat je voor jezelf de moeite waard bent.
VOW afgestraft: 4-3.
Vol ongeloof zochten de VOW mannen de kleedkamer op.
Helaas was de man in het zwart vandaag TE bepalend voor
het scoreverloop. Volgende week kans op revanche thuis
tegen de buurman uit Mariahout. Aanvang gewoon om
14.30 uur. Tot dan.
© Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

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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Motorcross Zijtaart
Aanstaand weekend organiseert Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenement!
Het evenement vind plaats bij de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om half twaalf.
Zaterdag staan de jeugdklassen aan het starthek.
Op zondag is er een uitgebreid programma. Het hoogtepunt is het kampioenschap
van de Open Inters.
Ook zijn er verschillende extra activiteiten.
Op de zaterdagavond is er muziek in de feesttent en gelegenheid om een biertje te
komen drinken. Hiervoor is de entree gratis.
Op zondagmiddag zal er voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de mogelijk zijn om te
proeven van de motorsport door een proefritje te maken op een mini-motor.
Dit zal gebeuren onder begeleiding van Jan Hastenberg en onze medewerkers.
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement, daarom bieden we elk
Zijtaarts huishouden een vrijkaartje aan.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!

Circuit Zijtaart
Gratis toegangskaart M.C. De Jagers
Zondag 2 april 2017

Circuit Zijtaart
Gratis toegangskaart M.C. De Jagers
Zaterdag 1 april 2017

