Ga mee op avontuur met
het “Rode Koe Racing Team” tijdens de JAZ!
Inmiddels zijn de inschrijfmomenten voor de JAZ-dagen 2017 geweest.
Dit heeft ons tot nu toe ruim 110 deelnemers opgeleverd die graag met het “Rode Koe
Racing Team” op pad willen op het racecircuit van de “Verenigde Straten” van Zijtaart.
Natuurlijk zijn we daar al heel blij mee, maar dat mogen natuurlijk nog veel meer kinderen
worden!!
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn of het vergeten zijn, sturen wij deze
herinnering.
Wil je mee doen met de JAZ-dagen geef je dan uiterlijk vóór 9 april op bij Debby v/d
Braak, Zondveldstraat 20a, tel. (0413) 37 52 34. De benodigde formulieren kun je vinden
op www.Zijtaart.nl.
Naast de aanmeldingen voor de kinderen hebben wij natuurlijk ook vrijwilligers nodig.
Tot nu toe heeft slechts een handjevol vrijwilligers zich gemeld. Dus ben jij die
groepsleider, spelbegeleider, creatief persoon, fotograaf, frietgezin, nachtwaker of sjouwer
die we zoeken?!? Geef je dan nu op voor de JAZ-dagen 2017!
Hopelijk zien we nog vele inschrijfformulieren en vrijwilligerslijsten tegemoet.
Alvast bedankt.
Het JAZ-team

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 april Palmzondag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Bert en Tonnie van Bakel- van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Riek van
Boxmeer- Henst.
Donderdag: 13 april 19.00 u. Witte Donderdagviering Pater Issag (Gem.Koor).
Vrijdag: 14 april 19.00 u. Kruiswegviering Diaken van der Zanden (Gem.Koor).
Zaterdag: 15 april 20.00 u. Paaswake Pater Issag (Gem.Koor).
Mededeling: Afgelopen zaterdag 1 april is Riek van Boxmeer- Henst in de leeftijd van 81
jaar overleden. De plechtige uitvaart vindt a.s. donderdag 6 april om 10.30 uur plaats,
waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats zal worden begraven.

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 Meierijstad en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 352294
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
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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.
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zwaarst getroffen mensen in Leer. Op zeer korte termijn
zullen we nog eens 6.000 mensen, van wie 4.800 kinderen,
in Mayendit o.a. van aanvullende voeding en medicijnen
voorzien. Honger dreigt voor 5,5 miljoenen mensen.
Volgens de VN dreigen alleen al in de deelstaat Unity
100.000 mensen om te komen van de honger. Het aantal
ondervoede mensen kan de komende maanden oplopen tot
5,5 miljoen in heel Zuid-Soedan, ruim de helft van de
bevolking.
Alle informatie is terug te lezen www.sams kledingactie.nl
Wil u de kleding en schoenen in gesloten plastic zakken
(tassen) bij bovenstaande adressen bezorgen voor 12.00
uur.

Vanavond 20:00 uur in het dorpshuis:
openbare vergadering Dorpsraad
De agenda is reeds twee keer vermeld; vandaar nu
melding van de 4 hoofdthema’s:
-stand van zaken N279;
Op 22 april geeft de fanfare een besloten concert voor alle
-wonen in Zijtaart: toekomstige uitbreiding;
partners van de muzikanten, ereleden, leden van verdienste,
-kenmerken leefbaarheid in een dorp;
honoraire leden en vrienden. In maart heeft iedereen
-Dorpsraad zoekt nieuwe leden.
daarvoor een uitnodiging ontvangen. Velen hebben zich al
Tijdens deze avond zal wethouder Harrie van Rooijen
opgegeven om aanwezig te zijn op deze avond. Voor
aanwezig zijn.
degenen die dit nog niet hebben gedaan en om

Reminder fanfare Sint Cecilia

teleurstellingen te voorkomen, plaatst de fanfare dit bericht
om aan te geven dat er nog een mogelijkheid is om zich op
te geven tot maandag 17 april.
U kunt zich nog opgeven middels
T.: (0413) 20 96 23 / 06 - 209 785 07
E.: info@sintceciliazijtaart.nl
Namens het bestuur Fanfare Sint Cecilia

Sam’s Kledingactie
en haar vrijwilligers zijn druk bezig met de voorjaarsactie
om kleding in te zamelen. Daarvoor zal in Zijtaart de
inzameling gehouden worden op

vrijdag 14 april.
U kunt uw oude kleding en schoenen op deze dag tot 12.00
uur brengen bij de bij u bekende adressen

Mevr. Van Kasteren, Biezendijk 26
J v Boxmeer, Pater Vervoortstraat 18
“Om levens te redden, moeten we nu in actie komen”, aldus
Paul Borsboom, noodhulpexpert van Cordaid, momenteel
in Zuid Soedan. “Dat is lastig in afgelegen en onrustige
gebieden, maar door onze samenwerking met de lokale
hulporganisatie UNIDO (Universal Intervention and
Development Organization) kunnen wij de ondervoede
bevolking toch bereiken. Vanuit Juba sturen we
hulpgoederen per vliegtuig naar Leer en Mayendit.
UNIDO-medewerkers zorgen voor de verdere verspreiding.
Zo komt de hulp terecht bij de mensen, vooral kinderen en
vrouwen, die onze hulp het hardst nodig hebben.”
Momenteel verstrekt Cordaid extra voedzaam eten,
waterzuiveringstabletten, ORS en visgerei aan de 1.500

Dorpsraad Zijtaart
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KBO Afdeling Zijtaart neemt afscheid
van bestuurslid Henk v/d Linden!
Afgelopen maandag hebben de leden van de KBO Afd.
Zijtaart tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van
bestuurslid de heer Henk van der Linden. Na 9 jaar
bestuurslid te zijn geweest heeft hij aangegeven het stokje
over te willen dragen aan een jonger iemand. Voor zijn
verdiensten heeft KBO Brabant hem de Zilveren Speld
toegekend, als waardering voor zijn belangeloze inzet in de
afgelopen jaren. Vele jaren heeft hij zich ingezet binnen
diverse commissies. Het kaarten op de diverse middagen
lag hem na aan het hart, maar de organisatie daarvan laat hij
vanaf nu ook over aan anderen, wel heeft hij beloofd een
trouw lid te blijven van de kaartmiddagen.

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

Bamischijf  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

Als blijk van waardering voor al zijn inzet hebben de leden
van de KBO Afd. Zijtaart zijn toekenning van de Zilveren
Speld van harte ondersteund. Met een dankwoord en een
mooie bos bloemen heeft voorzitter Cor van der Aa hem
namens alle leden heel hartelijk bedankt en de bijhorende
versierselen opgespeld. Aansluitend konden de aanwezige
leden de heer Van der Linden feliciteren en bedanken voor
zijn betrokken manier van besturen.

KBO Zijtaart vertoont de
laatste film in dit seizoen!
April is de laatste maand van het seizoen
dat er een “R” in de maand zit, dus
kunnen we nog een film gaan bekijken.
Op 10 april a.s. gaan we de film
Shall we Dance gaan vertonen.
Romantische komedie over een
zakenman die helemaal
opbloeit wanneer hij danslessen
neemt. John Clark (Richard
Gere) heeft alles wat zijn hartje
begeert, een fantastische carrière
en een charmante vrouw (Susan
Sarandon) en dochter. Toch voelt
John dat hij iets mist. Als John
op een avond terugkeert van zijn
werk kijkt hij naar binnen bij een
dansschool en ziet hij de beeldschone danslerares Paulina
(Jennifer Lopez). Om zijn leven een nieuwe impuls te
geven, geeft hij zich op voor de dansles. John krijgt al snel
een passie voor het dansen. Maar... hij heeft niet aan zijn
vrouw Beverly verteld dat hij op dansles zit, waaruit zij de

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
conclusie trekt dat hij een verhouding heeft. Hij raakt steeds
meer betrokken bij het dansen, wordt steeds beter en besluit
zich in te schrijven voor de Chicago Crystal Ball Dance
Competition.
Shall We Dance? is een leuke, romantische komedie met
een geslaagde mix van romantiek,
dramatiek en komedie.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 10 april 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?

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact:
Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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KBO
AGENDA
Maandag 10 april 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 11 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 11 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 11 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 11 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 12 april 13.30 uur Keezen
Donderdag 13 april 09.00 uur Wandelen
Donderdag 13 april 09.00 uur Bloemschikken
Donderdag 13 april 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 13 april 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 13 april 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 14 april 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 30 maart:
Jokeren:
1.Ciska Coppens
Rikken:
1. Marjo Vissers
2. Jan v.Zutphen
3. Jan Rijkers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Loterij:
Mientje Raaijmakers

119 pnt.
126 pnt.
121 pnt.
88 pnt.
- 86 pnt.

BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden onderlinge
competitie KBO Zijtaart d.d. 30-03-2017
Toon Cissen
61
Toon vd Oever
31
Toon Opsteen
30
Jan vd Oever
18
Wiily vd Berkmortel 25
Christ v Helvoirt
19
Toon Nelissen
32
Tonn Verbruggen 24
Willy Henst
28
Wim Kremers
26
Toon Nelissen
32
Tonn Verbruggen 24

60
36
13
17
35
14
27
21
36
48
26
22

- Mies Gibbels
- Wim vd Sanden
- Frans v Leuken
- Jan de Wit
- Frans vd Broek
- Wim Kremers
- Jan Rijkers
- Cor Coppens
- Cor v Zutphen
- Frans v Leuken
- Toon vd Oever
- Rien v Tiel

Bridge uitslagen ZBC’01 week 13
Dinsdag 28 maart
Lijn A:
1 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
2 Clasien Nolle & Trudy Smulders
3 Bert Kanters & Diny Kanters

35
43
44
28
19
26
16
22
61
44
31
29

33
36
45
19
18
17
12
19
70
67
29
31

58,33%
56,25%
54,69%
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Mien van Berkel & Mien Verhoeven
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
Mien Vissers & Anny v.d. Hurk
Hilly van Bosbeek en Ria Swinkels
Jan Rijkers & Riet Koevoets
Hein de Wit & Jo de Wit
Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken

53,13%
52,60%
50,52%
49,48%
45,83%
40,63%
38,54%

Lijn B:
1 Ad Koevoets & Jo v.d. Tillaart
2. Cees van Hout & Jo Verhoeven
3. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
4. Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
(5.) Adriaan v.d. Tillaart & Jack Sebrechts
(5.) Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
7 Mien Vermeulen & Rina v. Berlo
8 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
9 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk

68,33%
60,83%
54,17%
49,31
45,83%
45,83%
45,00%
44,17%
39,58%

Vrijdag 31 maart KBO bridge.
Lijn A:
1 Mien Verhoeven & Mien Vissers
2 Bert Kanters en Diny Kanters
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Ad Vervoort & Nellie Vervoort
5 Cor Mollen & Marietje Mollen
6 Anny v.d. Hurk & lida v, Houtum
6 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
10 Toon Gevers & Tonnie Kivits
11 Piet Thijssens & Riek Rijkers
12 Ad Koevoets & Riet Koevoets

57,92%
57,08%
55,42%
54,58%
52,92%
50,42%
50,42%
48,75%
48,33%
42,08%
41,25%
40,83%

Lijn B:
1 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
2 Jos Peters & Maria Peters
3 Liesbeth v.Dijk & Nellie Phillipsen
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
6 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
8 Maria Rijken & Ria Swinkels
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
10 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
11 Tonny Rijkers & Mari v.d.Steen

65,00%
60,42%
57,50%
55,00%
54,38%
51,25%
48,44%
45,63%
43,75%
39,06%
34,38%
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 9 april: Vliegveld Welschap, pauze in Hoeve
de Nachtegaal, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 12 april: Kapellentocht, pauze in Oirschot
Kringloopwinkel, 70 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Jeugd 5 april 2017
thuis VOW JO11-1
WEC JO11-1
thuis VOW MO13-1 SES MO13-1

18:30u
19:00u

VOW Jeugd 8 april 2017
vrij
VOW JO19-1 vrij
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VOW JO17-1 14:45u
uit
deze wedstrijd thuis
te spelen bij VOW
thuis VOW JO15-1
Rood Wit'62 JO15-2 13:00u
uit
Gemert JO15-5
VOW JO15-2
13:15u
thuis VOW JO13-1
Rhode JO13-2
11:30u
thuis VOW JO11-1 Schijndel/DE WIT JO11-3 9:30u
thuis VOW JO11-2
Venhorst JO11-3
9:30u
uit
Gemert JO11-5
VOW JO11-3
9:15u
uit
Boekel Sport JO9-5 VOW JO9-1
9:30u
uit
Mariahout JO9-4G
VOW JO9-2 10:00u
thuis VOW JO9-3M Venhorst JO9-4G
10:30u
uit
SJO/VITA MO19-1
VOW MO19-2 14:30u
uit
FC de Rakt MO15-1 VOW MO15-1 12:15u
thuis VOW MO15-2 Margriet MO15-1
13:00u
thuis VOW MO13-1 Gemert MO13-1
11:30u
uit
Achilles Reek MO11-1 VOW MO11-1 11:00u
VOW Jeugd 10 april 2017
uit
OSS'20 MO11-1
VOW MO11-1 19:00u
VOW Jeugd 11 april 2017
uit
Constantia MO13-1
VOW MO13-1 19:00u
VOW Veteranen 8 april 2017
16:30u
VOW Veteranen
VOW Senioren 8 april 2017
18:00u
VOW 2
VOW Senioren 9 april 2017
10:00u
FC Uden 4
11:00u
VOW 4
11:00u
SV Venray VR2
Vrij
VOW VR2
Vrij
VOW H1

FC Uden
Schijndel/DE WIT 5
VOW 3
Avesteyn 7
ST VOW/WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 1 april 2017
Rhode
VOW Veteranen
VOW VR30+1
Erp VR30+1
VOW Senioren 2 april 2017
VOW 1
Mariahout 1
DVG 4
VOW 2
VOW 3
Gemert 6
FC Uden 8
VOW 4
ST VOW/WEC VR1 ELI VR1
Boerdonk VR1
VOW VR2

1-8
5-0
0-1
3-2
3 -0
0-2
4-1
2-8
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VOW Jeugd 29 maart 2017
VOW JO11-1
Gemert JO11-2
2
VOW MO19-2
vrij
Gemert MO15-1
VOW MO15-1
0
Juliana Mill MO13-1 VOW MO13-1
2
VOW Jeugd 30 maart 2017
TOP JO19-2
VOW JO19-1
0
VOW Jeugd 1 april 2017
Neerkandia JO19-1
VOW JO19-1
6
VOW JO17-1
Gemert JO17-4
3
HVV Helmond JO15-1 VOW JO15-1
1
VOW JO15-2
Sparta'25 JO15-3
1
Oranje Zwart Helmond JO13-1 VOW JO13-1 4
SCMH JO11-1
VOW JO11-1
6
MULO JO11-6
VOW JO11-2
7
VOW JO11-3
Sparta'25 JO11-5G
3
VOW JO9-1
Venhorst JO9-2
1
VOW JO9-2
Blauwg./Jumbo JO9-15 0
Blauwg./Jumbo '38 JO9-17 VOW JO9-3M
0
VOW MO19-2
SJVV MO19-1
VOW MO15-1
Hapse Boys MO15-1 0
Berghem Sport MO15-1 VOW MO15-2
2
Berghem Sport MO13-1 VOW MO13-1
1
VOW MO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 2

7
2
7
2
1
1
3
5
3
3
2
5
0
1
1
63
2
0
13
7
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VOW - Mariahout 0-1 (0-0)
2 april 2017
Zure nederlaag voor VOW
Op de dag van de klassieker in de eredivisie, ook de
klassieker in Zijtaart: VOW - Mariahout. Een echte
'burenruzie' die vandaag in het voordeel van de mannen uit
Mariahout viel. In de eerste helft een beter voetballend
Mariahout. Diverse speldenprikken worden uitgedeeld,
maar zonder resultaat. Pas 10 min voor rust krijgt VOW
meer grip op de tegenstander zonder zelf echt gevaarlijk te
zijn.
In de tweede helft een meer gelijkwaardig spelbeeld waar
VOW meer en meer het initiatief neemt. Diverse goede
kansen zijn echter niet besteed aan onze aanvoerder Rick
van de Linden en Michel Tielemans. Oog in oog met hun
sluitpost pareert deze een keer prachtig en de ander keer
redt de paal tot wanhoop van heel Zijtaart. Waar iedereen
vrede lijkt te hebben met een gelijkspel, beslist een rake
kopbal anders: uit het niets valt de bal via binnenkant paal
binnen en staat VOW met 1-0 achter. Hierna gaat VOW
alles of niets spelen en krijgt via Rick van de Linden nog
een grote kans, maar zijn poging gaat voor langs.
Op basis van de tweede helft had VOW meer verdiend,
maar wederom staan onze mannen zonder punten. En de
uitslagen op de andere velden zijn ook niet bepaald gunstig
te noemen. Volgend weekend geniet VOW H1 van een
voetballoze zondag, maar met Pasen op zaterdag volgt
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wederom een kraker: VOW H1 thuis tegen de buren uit
Wijbosch WEC. Alleen 3 punten kunnen ervoor zorgen dat
het degradatie spook niet dichterbij komt.
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

RESPECT PROJECT
A.s. zaterdag 8 april zal de 2e gedragsregel op een ludieke
manier onder de aandacht worden gebracht
2. Bij VOW zijn we trots op en hebben we respect voor
de vele onmisbare vrijwilligers.
De hoeveelheid enthousiaste vrijwilligers bij VOW is zeer
groot. Gelukkig wel, want zonder deze mensen kan onze
vereniging niet bestaan. Mensen die vaak vele uren van hun
vrije tijd voor VOW in de weer zijn. We horen dat ze dat
graag doen en daar zijn we als club natuurlijk erg trots op.
Zaterdag 8 april willen we dat aan onze vrijwilligers laten
blijken door ze extra in het zonnetje te zetten. We krijgen
speciaal voor deze gelegenheid hoog bezoek bij VOW.
We willen ouders en leden uitnodigen om de vrijwilligers
(trainers en leiders) van de teams mee in het zonnetje te
zetten op het onderstaande tijdschema.
Tijdschema:
10.30 JO11-1,
JO11-2
11.00 JO11-3
JO9-1
MO15-1
11.45 JO9-2
MO9-3
12.00 JO15-2
12.30 MO15-2
JO15-1
jeugdbestuur overige
vrijwilligers/commissies
13.00 MO11-1
JO13-1
MO13-1
JO17-1
MO19-2
13.15 JO19
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je altijd contact
opnemen met één van de commissieleden of mail je vraag
naar: respect@vow.nl.
Respectcommissie VOW

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)
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Ongeluk bij Broks Bloemen
Op maandag 27 maart jl. hebben diverse
bedrijfsongevallen plaatsgevonden bij Broks
Bloemen. In de groothandel is één van de
medewerkers vast komen zitten in de moderne
boeketmachines. Een andere medewerkster die met
snijbloemen aan het werk was, schrok hiervan zo
erg dat ze in haar vingertop sneed. In alle paniek
viel een bloemenkar op een andere collega, die
bekneld kwam te zitten en haar been brak.

Gemeente is gestart met MKBA-studie
De gemeente Meierijstad is in maart begonnen met een
onderzoek (MKBA) naar de nut en noodzaak voor de
verbetering van de N279. Voor Zijtaart is dit belangrijk
omdat dit onderzoek inzicht gaat geven in de vraag welke
variant bij Veghel het beste is voor de maatschappij als
geheel. In 2008 had de gemeenteraad van Veghel in een
structuurvisie vastgelegd dat de omleiding van de N279 er
moet komen. De voorkeur voor die omleiding was niet
gebaseerd op onderzoek, maar op de mening van veel
raadsleden dat de omleiding voor minder overlast zou
zorgen voor inwoners van Veghel en daarnaast een extra
aansluiting zou betekenen voor het bedrijventerrein (op de
Corsica). Weinig mensen in de gemeenteraad vroegen zich
destijds af of die omleiding eigenlijk wel de beste oplossing
is voor het probleem.
Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat ook uit de
objectieve MKBA-studie komt dat de omleiding een betere
optie is dan verbreding van de N279 langs de ZuidWillemsvaart. Maar omdat de omleiding er anders
waarschijnlijk gewoon gekomen zou zijn, is de MKBAstudie de enige kans om de omleiding (en dus veel overlast)
te voorkomen. Op het uitkomst van de MKBA-studie
moeten we nog even wachten want
de studie wordt eind april
afgerond. Op 22 juni wordt een
besluit genomen over de
voorkeursvariant door de
gemeenteraad van Meierijstad.
Maar het is een provinciale weg,
dus het is niet de gemeente die
uiteindelijk bepaalt. De provincie
gaat na 22 juni het besluit nemen
over de variant die verder
uitgewerkt zal worden. Het worden
dus nog enkele spannende
maanden voor Zijtaart. Wil je
meer weten? Op mijn blog
erikdevriesteam heb ik een
uitgebreid artikel hierover
geschreven.
Erik de Vries (TEAM)

Gelukkig hebben zich deze ongevallen niet echt
voorgedaan, maar was het de jaarlijkse oefening
van onze EHBO vereniging. Alle ongevallen
waren perfect in scène gezet door de lotusgroep
onder leiding van Martin van de Tillaart. De
oefening was, evenals alle andere oefenavonden van de
EHBO, bedacht en in elkaar gezet door onze
kaderinstructeurs Leonie Ketelaars en Pieter v.d. Berg,
waarvoor wij hen via deze weg ook hartelijk willen
bedanken.
Ook willen wij Broks Bloemen bedanken voor het verlenen
van hun medewerking en het beschikbaar stellen van de
locatie. Mede door hun medewerking kunnen wij onze
leden van de EHBO-vereniging goede praktijkoefeningen
aanbieden. We hebben gemerkt dat het herhalen van deze
oefeningen bijdraagt aan de goede kennis van onze mensen.
De lotusslachtoffers, die bijna dagelijkse met andere
EHBO’ers omgaan, waren dan ook erg te spreken over het
niveau van onze EHBO’ers!
Mocht u interesse hebben in onze vereniging of nadere
informatie willen over de EHBO of de AED, dan kunt u
altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. Bij
voldoende animo willen we komend jaar weer een nieuwe
cursus gaat starten (vanaf september). Indien u hierin
geïnteresseerd bent of hierover vragen heeft, kunt zich
melden bij Peter Jonkers, tel. (0413) 34 38 78 of Gerard
Hooijmans, tel. 06 -230 308 80.
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Aan alle Zijtaartse bewoners en andere geïnteresseerde,

Zondag 9 april vind de 2e editie van de VOW Mudrun plaats,
de run start vanaf 10.30u bij het sportpark en hier komen de deelnemers
na een ronde van ongeveer 5 of 10 kilometer weer terug.
De routes lopen langs de paden en wegen zoals op onderstaande
plattegrond is te zien.
Aan de omwonende van de routes verzoeken wij vriendelijk uw auto(‘s)
niet of zo min mogelijk langs de route te parkeren.
Het zal die dag wat drukker zijn bij u in de straat,
graag uw begrip hiervoor.
Voor de mensen die graag een kijkje willen nemen zijn van harte
welkom, u kunt op eigen gelegenheid gaan kijken
of u maakt een ritje met de huifkar.
Tot ziens op zondag 9 April
Organisatie Mudrun VOW
( Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieter Jan, Mia, Dorienne, Nicole, Petra
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Het gaat daarbij om inwoners die vanuit hun kennis,
ervaring, affiniteit of achtergrond een zinvolle bijdrage
De Adviesraad Sociaal Domein
kunnen leveren aan de gemeentelijke beleidsontwikkeling
Meierijstad officieel geïnstalleerd
in het sociaal domein. De leden acteren onafhankelijk en
Woensdag 29 maart 2017 zijn de leden van de Adviesraad
zonder last of ruggespraak. Van de leden wordt verwacht
Sociaal Domein Meierijstad (ASD) door wethouder Eus
dat zij doelgroepoverstijgend denken en zich laten leiden
Witlox, namens het college van B&W in bijzijn van
door het collectieve belang van alle inwoners van de
wethouder Menno Roozendaal en vertegenwoordigers van
gemeente Meierijstad. De leden van de raad nemen deel aan
de gemeente, officieel geïnstalleerd.
één van de vijf kennisgroepen, te weten Wmo, Participatie,
De leden.
Jeugd-Onderwijs, GGZ en Migranten. Ook onderhouden
De volgende leden zijn geïnstalleerd:
alle leden van de raad contact met een of meerdere wijk- of
Pieter van Dieperbeek (voorzitter), Jan de Ruijter
dorpsraden.
(secretaris), Peter Bok (Wmo), Mart van Goor (Wmo), John Doelstelling Adviesraad Sociaal Domein
Schut (Participatie), Jan Sleegers (Participatie), Harry
De ASD is een formeel adviesorgaan van de gemeente
Verkuijlen (Participatie), Emmely Bunk (Jeugd), Guus
Meierijstad. De raad oefent invloed uit op het ontwikkelen,
Ennen (Jeugd), Susan Scheepers (Jeugd), Jeroen Slagers
in- en uitvoeren, toetsen en evalueren van het gemeentelijk
(Jeugd), Margo van Grinsven (Onderwijs), Herman Mulder sociaal beleid om de kwaliteit van leven van de inwoners
(GGZ), Peter Kuijs (Migranten) en Fenna van Bergen
van Meierijstad te verhogen. De Adviesraad Sociaal
(Communicatie/PR). Til van den Berg (Wmo) was afwezig Domein adviseert het college gevraagd of ongevraagd.
en wordt op een later moment geïnstalleerd.
Kijk voor meer informatie op de website van
ASD Meierijstad of op de Facebook pagina.

Doorstapwandeling – Rondje Veghel
- 20 km IVN wandeling op zondag 9
april 2017 van 9.00 – 14.00 uur

De leden van de ASD zijn inwoners van Meierijstad en
geworven op basis van een vooraf opgesteld functieprofiel.

Heb je zin in een lekkere lange afstandswandeling
door het buitengebied van Veghel?
Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag
9 april een lange afstandswandeling van ca. 20
km. Een wandeling door het buitengebied van
Veghel met veel planten in voorjaarsbloei. De
wandeling gaat vanuit centrum Veghel langs de
Aa via de Kilsdonksemolen naar Heeswijk Dinther. Daar
steken we het kanaal over en wandelen via het
Wijboschbroek weer terug.
Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats
naast het gemeentehuis in Veghel. Rond 14.00 uur eindigt
de wandeling op dezelfde plaats.
Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te
raden. De wandeling gaat ook over onverharde wegen en
graspaden. De wandeling is geschikt voor iedereen die ca.
20 km kan wandelen (gedeeltelijk met ongelijke
ondergrond).
Onderweg genieten we van de natuur die nu voorzichtig
aan het ontluiken is. Ook is er aandacht voor de door
waterschap en gemeente aangelegde Ecologische
VerbindingsZone en aanpassingen van de Aa. Er wordt
onderweg gestopt voor een koffiepauze (zelf meebrengen)
en de lunch (zelf meebrengen). Met de weer opgedane
energie wandelen we via het Wijboschbroek terug naar
Veghel.
Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg
dat je een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.
Het IVN heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een
doorstapwandeling van 20 km. IVN Veghel, altijd iets
bijzonder NATUURLIJK.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis
(0413) 34 13 48 of secretariaat@ivn-veghel.nl.
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Best of Seven
Op donderdag 7 april a.s. gaat de 3e editie van de Best
of Seven van start. Een korte biljartcompetitie tussen de
zeven hoogste spelers van de afgelopen Zijtaartse
biljartkampioenschappen. Dit jaar worden de wedstrijden
gespeeld in café Kleijngeld. In 7 donderdagen wordt de
competitie afgewerkt, waarna op donderdag 8 juni de finale
tussen de nummer 1 en 2 wordt gespeeld. De wedstrijden
beginnen telkens om 20.00 uur. Wilt u een wedstrijd op een
wat hoger niveau zien, dan is een bezoekje zeker aan te
raden.
A.s. donderdag staan de eerste wedstrijden op het
programma:
20.00 uur Martien Verbruggen 100 car. - Toon Verbruggen
120 car.
21.15 uur Mark Verbruggen 110 car. – Ruud Cissen 120
car.
22.30 uur Hans v Erp 90 car. – Cor vd Hurk 90 car.
Vrij: Cor v Zutphen 90 car.
Daarna wordt er gespeeld op de donderdagen: 13 april; 20
april; 4 mei; 18 mei; 25 mei; 1 juni. De finale is op
donderdag 8 juni om 21.00 uur.
Het zal er ongetwijfeld spannend aan toe gaan, waarbij u als
publiek van harte welkom bent.

Ponyclub De Reigertjes Zijtaart geeft eieren
voor uw geld en steunt stichting Centaur!
Ze kunnen kleien, zingen, dansen, gooien, blazen,
zuigen, dichten, lachen, gieren en brullen.
En soms lukte het ook nog om een kruisje op de
bingokaart te zetten.
Trots zijn we, lieve dames, super bedankt.

Team foute bingo.

Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor weer niet naar de
winkel!
De leden van Ruitersport Zijtaart komen op de dagen vóór
Pasen bij u aan de deur met 10 eieren en verse spek. De
kosten hiervoor zijn € 5,00. Met dit geld ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende
leden zullen u dankbaar zijn, omdat zij van dit geld kunnen
genieten van een ponykamp, een spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Maar dat is nog niet alles. Per
verkocht pakket wordt € 1,00
besteed aan stichting Centaur.
Wekelijks biedt deze
ruitersportvereniging uit Veghel
circa 45 minder valide ruiters van
jong tot oud de mogelijkheid om te
genieten van een recreatief,
therapeutisch of sportief ritje op een
paard. Op het paard voelen mensen
zich vaak minder beperkt en zijn
dat soms ook.
Wij zijn blij om als club op deze
manier ons steentje bij te kunnen
dragen, en u krijgt dus ook de
mogelijkheid!
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ONS welzijn zoekt tuinmannen en vrouwen
De Klussendienst van ONS welzijn kan wel merken dat
de lente is aangebroken. Er komen veel vragen binnen
voor een voorjaarsbeurt voor tuintjes. Die vragen komen
van mensen die zelf het grove onderhoud niet kunnen
doen en die niemand in hun omgeving hebben die dat wil
doen. “Het zijn vrijwel allemaal oudere mensen,” zegt
Rieky de Koning, die de klussen in overleg met de klanten
in de agenda plant. “Zij hebben altijd zelf hun tuintje
bijgehouden, maar nu gaat dat niet meer. Vrijwilligers van
onze Klussendienst gaan hen graag helpen om hun tuin
toonbaar te houden.” Maar daar zit ook het probleem.
ONS welzijn heeft niet genoeg vrijwilligers om aan alle
vragen voor tuinonderhoud te voldoen. “Ja, we willen heel
graag nieuwe vrijwilligers voor het tuinonderhoud
vinden,” vervolgt Rieky de Koning. “We zoeken geen
volleerde hoveniers, maar mannen en vrouwen die het
leuk vinden om in overleg met de eigenaars een tuintje
een goede beurt te geven. Vaak kunnen de mensen zelf het
kleine werk nog wel doen, maar die voorjaarsbeurt gaat niet
meer. Onze vrijwilligers werken in principe met het
gereedschap van de eigenaren en hoeven het tuinafval niet
af te voeren. En we gaan er van uit dat het karwei in een
halve dag gedaan moet kunnen worden,” zegt Rieky de
Seks verboden….
Natuurlijk heb ik er niks mee te maken….. Maar als een stel Koning tot slot.
Voor het tuinonderhoud vraagt ONS welzijn een
bij mij komt en er problemen zijn op het gebied van
vergoeding van € 14,00 per uur.
seksualiteit, geef ik soms een verbod tot seks. Meerdere
malen hoor ik dan een zucht van opluchting door mevrouw:
Mensen die het leuk vinden om dit werk te doen, kunnen
“oh, gelukkig, het hoeft even niet meer….”
zich aanmelden bij ONS welzijn. Dat kan telefonisch op
Waarom zo’n verbod? Seks is iets waar je normaliter van
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer
geniet. Vrouwen offeren zich nogal eens op en “staan het
toe”om hun man tevreden te stellen. Eigenlijk doen ze zich (088) 374 25 25 en via e-mail: klussendienst@onsdaarmee geweld aan en wordt het steeds meer “een plicht” welzijn.nl.
en wordt er steeds minder genoten. Het is belangrijk dat
vrouwen weer gaan voelen wat zij zélf willen, ongeacht de
behoeften van de partner. Als het niet meer hoeft, en je die
beïnvloeding van buitenaf (van de partner dus) weghaalt,
kunnen de oorspronkelijke behoeften zich weer aandienen.
Natuurlijk moet er méér gebeuren. Maar het feit dat het
geen “móeten” meer is, maakt het aantrekkelijker. Als je
iets van anderen moet, is het toch nooit echt leuk??
Meestal duurt het ook wel een tijdje voor die seksuele
verlangens weer gaan toenemen. Hoe langer de vrouw zich
geweld heeft aangedaan, hoe langer het meestal duurt voor
deze behoeften weer terugkomen. Maar soms gaat het ook
heel snel. Soms vinden mannen dit een zeer lastige
opdracht. Er zijn ook mannen die dit vrij gelaten accepteren
(er was immers toch al weinig seks….). Vrouwen zijn vaak
helemaal hun eigen gevoelens kwijt. Soms zeggen ze dat ze
zich ècht niet schuldig voelen als ze niet vrijen, maar even
later zeggen ze: “ik doe hem tekort!”. Kortom:
schuldgevoel. En uit schuldgevoel vrijen, tja, dat is een
lastige…. Daarom is het goed om eerlijk te zijn over je
behoeften, wat je wel en niet wilt. En geen dingen te doen
die je niet wilt.
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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UITNODIGING
voor de
JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART

op zaterdag 20 mei 2017
Doe mee aan de WTC-ZIJTAART Jeugdfietscross.
Deze oproep is bestemd voor alle Zijtaartse meisjes en jongens vanaf 3 jaar tot en met groep 8.
Deelname is gratis.
Vul onderstaand invulstrookje in en lever het vóór 22 april in bij onderstaand adres. Een mailtje sturen
met je naam en geboortedatum naar avzutphen@ziggo.nl mag ook.
De fietscross wordt gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein “De Leinse Hoefslag”
aan de Leinserondweg.
Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn winnaars!
Je wint niet alleen een penning voor de kermis en een mooie medaille, maar de nummers één, twee en
drie van elke fietsgroep krijgen een mooie beker!
Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de namen van alle deelnemers. Zorg
dus dat je naam ook in dit boekje komt.

Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
Pater Thijssenstraat 49
avzutphen@ziggo.nl
06 - 296 057 84

Invulstrookje
Naam: ____________________________________________________ Meisje / jongen *
Leeftijd op 20 mei 2017: ____________________
Vul dit strookje in en lever het in vóór 22 april 2017.
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Opmerking:
Boekjes worden op de basisschool in Zijtaart uitgedeeld.
Voor de verspreiding van de boekjes aan kinderen die niet in Zijtaart naar school gaan, 
graag opgave van adres.

Adres: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

