Herdenking bij monument aan kanaaldijk
Donderdag 20 april om 14.00 uur
Sinds een paar jaar wordt de jaarlijkse herdenking bij het monument van de tweede
wereldoorlog aan de kanaaldijk gehouden op de donderdagmiddag vlak voor de
meivakantie.
Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein aanwezig,
die daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluit. Omdat de
basisschool het monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de
school van belang. In de meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele
groep niet mogelijk. In overleg met de gemeente is daarom bepaald om de
herdenking eerder te houden en toch een gelijke waarde te geven als landelijk op 4
mei. Daarom zal er een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester) aanwezig
zijn, die namens de gemeente een krans legt bij het monument.
De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun leerkracht de herdenking
voor een deel invullen door enkele korte herdenkingsteksten uit te spreken.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van oud-militairen was in
2013 voor de laatste keer; mogelijk komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar
Zijtaart.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en worden hiermee
uitgenodigd om de herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te
leggen bij het monument.
De commissie van de Evenementengroep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 13 april 19.00 u.Witte Donderdagviering Pater Issag (Gem.Koor)
Vrijdag: 14 april 19.00 u.Kruiswegviering Diaken v.d. Zanden (Gem.Koor)
Zaterdag: 15 april 20.00 u. Paaswake Pater Issag (gem.Koor)
Zondag: 16 april 1e Paasdag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Harrie en Noud van Asseldonk; Graard en Jaantje van de Ven- van Sleuwen;
Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Senna van der Heijden; Tiny
van der Linden; Overl.ouders van Berkel- van der Steen; Bert van Heertum
Maandag: 17 april 1e Paasdag 9.30 u.Woord- en Communieviering
(Samenzang) Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.lambertus Zijtaart
Overleden:
Riek van Boxmeer- Henst in de leeftijd van 81 jaar
Bert van Heertum in de leeftijd van 81 jaar
Uitnodiging verjaardag Pater Issag
Op woensdag 19 april wil ik graag mijn 41ste verjaardag vieren
samen met U, vrijwilligers en parochianen. Een gezellige ontmoeting
onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Voor mij is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te leren
kennen, dit is dan een mooie gelegenheid.
Noem het maar `n gezellige inloop.
U bent welkom vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur.
Plaats: pastorie H.Hartkerk, Vondelstraat 9.
Tot woensdag 19 april
Groet Pater Issag
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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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Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de
steun en de vele kaarten
die ik heb ontvangen bij het overlijden
van mijn vrouw Riek.
Speciale dank aan:
Medewerksters Pantein
Begrafenisondernemer
Mariska van Vliet en Hetty
Kerkelijke ondersteuning.

Ei – Ei - Eikenblaadjes

NIEUWS van de DORPSRAAD

12042017

Verslag deel 1 n.a.v. de openbare vergadering
van 5 april jl.

Jo van Boxmeer

Hierna kreeg Piet v.d. Tillaart van de werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” het woord om de laatste stand
Bij aanwezigheid van 53 belangstellenden en wethouder
van zaken weer te geven:
Harrie van Rooijen werd de volgende agenda behandeld:
-de komende maanden zijn erg belangrijk en ook wel
spannend voor Zijtaart;
Welkomstwoord met een terugblik naar de afgelopen
-de MKBA is middels het bureau Decisio uit Amsterdam in
maanden met een aantal bijzondere activiteiten in Zijtaart.
gang gezet
-uitslag/rapport MKBA zal er zijn op 24 april a.s.
Mededelingen over:
-de stuurgroep (betrokken gemeenten, rijkswaterstaat, zlto,)
-het dorpspleintje dat bijna voltooid is; met dank aan
neemt op 20 april een eerste voorkeurs- besluit over de
vrijwilligers en sponsors
alternatieven; gemeente Meierijstad neemt echter pas een
-het zgn. foodpark oftewel De Kempkens, waar fase 1 (30
besluit nadat het resultaat van de MKBA bekend is en is
hectaren) in ontwikkeling wordt gebracht, maar waarin fase voorgelegd aan de raadsvergadering; wethouder Harrie van
2 (70 ha.) op de lange termijn is geschoven. Dorpsraad gaat Rooijen bevestigd deze opstelling van de gemeente mede
aandacht richten op aanleg van een groene zone in het
op basis van afspraken in het coalitieakkoord;
huidige kale terrein;
-de stuurgroep zal op 26 juni a.s. de uitspraak doen over de
-de werkgroep Zorg en Welzijn is reeds met enkele
definitieve keuze van de stuurgroep t.a.v. 4 varianten die er
concrete zaken bezig (sociale kaart, Samen aan tafel,
nu zijn; uiteindelijk beslist de provincie.
ideeënbus en boekenkast, dorpsvervoer);
-fietspad Corsica – Zondveld – Mariahout: de slechte delen Thema: karakteristieke elementen van leefbaarheid in
worden in beeld gebracht en concreet bij de gemeente
een kleine kern
gemeld; verbetering is noodzakelijk maar er is nu nog geen In de editie van Zijtaarts Belang van volgende week volgt
duidelijkheid daarover;
hierover een uitgebreid verslag.
-verwijzing naar de Goede Doelen Week, die nu voor de 5de
keer wordt gehouden; met compliment aan de organisatie;
-pinautomaat Rabobank: dhr. Erik Jansen van Rabobank
Veghel/Uden legt uit, dat binnen een aantal weken het
pinautomaat uit veiligheidsoverwegingen op de huidige
plaats wordt verwijderd en wordt ondergebracht binnen het
dorpshuis. Nader bericht hierover volgt binnenkort.
Stand van zaken N279:
In de inleiding door de voorzitter spreekt hij namens de
dorpsraad o.a. uit, dat de behoefte om de uiteindelijk keuze
te weten, nabij is. “Laat het maar duidelijk worden wat er
komt; er moet op een bepaald moment een besluit genomen
worden!” Het ziet er naar uit, dat deze duidelijkheid er
binnen een paar maanden zal komen.
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Thema: wonen in Zijtaart
De dorpsraad heeft een brief toegestuurd aan het college
van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad
met het nadrukkelijke verzoek om op zeer korte termijn de
procedure op te starten voor het in ontwikkeling brengen
van een nieuwe uitbreidingslocatie voor Zijtaart. Ook is
tijdens een bijeenkomst op 13 maart jl. aan de wethouders
Witlox en Van den Bogaard kenbaar gemaakt, dat er in
Zijtaart ruime belangstelling is voor nieuwe percelen.
Vanavond is dit nogmaals aan wethouder Van Rooijen
toegelicht. Hierdoor is bij het gemeentebestuur concreet
bekend, dat de onlangs door de gemeente aangekochte
landbouwgrond van familie Bekkers voor uitbreiding
woongebied in gang gezet dient te worden.
Binnenkort zal de Dorpsraad een speciale avond houden
i.v.m. toekomstige woonwensen van inwoners in Zijtaart.
Thema: Dorpsraad zoekt nieuwe leden
In het verslag van volgende week zal hierover een
toelichting worden opgenomen.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Voor al uw friet en snacks!
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Opbrengst Goede Doelen Week 2017
Namens alle goede doelen willen wij de Zijtaartse
bevolking hartelijk danken voor hun bijdrage!
Bijna 85% van de verspreidde enveloppen zijn retour
ontvangen, met onderstaand resultaat waar we trots op
mogen zijn.

2016
2017
alzheimer
675,33
645,74
amnesty
357,73
380,12
brandwonden
548,28
544,04
diabetes
568,23
549,14
verstand. Gehandi
516,03
458,59
harststichting
957,83
944,64
jantje beton
388,79
403,79
kankerbestrijding
1237,19
1232,75
kinderhulp
442,43
391,84
longfonds
618,28
638,89
ms fonds
548,83
501,84
nierstichting
673,58
679,54
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
reuma fonds
630,33
681,59
rode kruis
560,78
544,69

Dit weekend speciale aanbieding.

Porties ( 2 st. ) Vietnamese Loempia’s
€ 2,50
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

8723,64

8597,20

Voor het ondersteunen en/of sponsoren van de Goede
Doelen Week 2017 willen wij ook onze dank
uitbrengen aan:
- alle collectanten
- Jong Nederland Zijtaart
- Dorpshuis Zijtaart
- ZOV
- Digitale Drukker
- Dorpsnieuws Zijtaarts Belang

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-2097850
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Samen aan Tafel
Afgelopen maand hebben weer
velen genoten van een heerlijke
maaltijd en een gezellig
samenzijn bij SAMEN aan
TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van deze
maand: 19 april. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts €
9,00 in de ontmoetingszaal van ons Dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Het is voorjaar, dus weer tijd om er op
uit te trekken. Dit kan ook door
gezamenlijk te eten met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel is of
niet graag alleen gaat, mee te gaan eten
op 19 april. Het kan voor zulke mensen
een mooi opstapje zijn om vaker aan
activiteiten deel te gaan nemen en op die
wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen
vervoer om zelfstandig te komen, meldt
het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van
woensdag 19 april kunt u zich telefonisch aanmelden tot
uiterlijk vrijdag 14 april om 12.00 uur bij Rieky v.d.
Heijden; tel. (0413) 36 22 54.

Zalig Pasen.
Zalig Pasen!
We zeggen het uit gewoonte.
Wat betekent het nog voor jou?
Mens-zijn is fijn;
ook erin blijven geloven
al zie je vaak het tegenovergestelde.
Je kunt loskomen uit de doodlopende kring.
Er heeft een man geleefd,
in een moeilijke tijd,
met mensen die even onbarmhartig waren
als wij soms.
Hij kende het geloof en ongeloof van zijn vrienden.
Mensen zijn zo moeilijk te vertrouwen,
op de lastigste ogenblikken
laten ze elkaar in de steek.
Hij is er ook op doodgelopen,
een afschuwelijk gebeuren op een kruis.
Pas dan zijn mensen
in hem gaan geloven.
Zij zeiden: hij leeft!
Ze kregen weer moed
en durfden het leven aan.
Zij getuigden van hem
tegen beter weten in,
en ten koste van hun eigen leven.
Toch koos Jezus niet de sterkste getuigen.
Hij durfde zich kwetsbaar maken
in gewone mensen.
Ook in jou.
Vanuit de Bron wenst iedereen een Zalig Pasen toe.

12 april 2017 – 19 april 2017
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In gesprek over
vrijheid en veiligheid bij dementie
Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk
te staan. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat iemand valt of
verdwaalt? En wat als mensen 's nachts onrustig zijn en
steeds uit bed komen? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je
voor een veilige leefomgeving? En hoe kunnen mensen met
dementie daarbij zo veel mogelijk vrijheid behouden? Deze
vragen komen aan bod tijdens het Alzheimercafé in de
Blauwe Kei in Veghel op dinsdag 18 april. Het café opent
zijn deuren om 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor
iedereen die als mantelzorger, professional, patiënt of
belangstellende iets met dementie heeft.
oplossingen en tips
Na een inleiding worden deze avond enkele filmpjes
getoond van herkenbare situaties. Daarin komen ook
mogelijke oplossingen voor, zoals elektronica waarmee je
mensen op je computer of mobiele telefoon kunt volgen.
Ook aanpassingen in de woning kunnen veiligheid en rust
brengen. Na de filmpjes gaan de bezoekers met elkaar in
gesprek om ervaringen, oplossingen en tips uit te wisselen.
Voor deze avond is Francien van de Ven als
gastgespreksleidster uitgenodigd. Zij is op haar werk in de
zorgsector degene die optimale begeleiding en de zorg voor
mensen met dementie bevordert. Door dit werk heeft
Francien van de Ven veel ervaring met mensen met
dementie en wat het voor hen betekent om met dementie te
moeten leven.
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KBO
AGENDA
Dinsdag 18 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 18 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 19 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 20 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 20 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 april 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 20 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 april 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Jokeren:
Rikken:

Uitslagen van 6 april.
1.Mien Ketelaars
1. Harrie v.d.Acker
2. Bert Vissers
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Annemieke v.d.Linden

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Zijtaarts Dartskampioenschap 2017
Dartsclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit jaar
wederom het traditionele Zijtaarts dartskampioenschap
en wel op: zaterdag 22 april.
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft
gewoond en 16 jaar of ouder is, kan hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartskampioenschap is geheel gratis.
Het toernooi wordt gespeeld in Café Kleijngeld en begint
om 20.00 uur. Aangezien we graag op tijd klaar willen
zijn, hebben we een limiet van 32 deelnemers.

Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien
het niet vol is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Dartsclub Kleijngeld Zijtaart
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Best of Seven
Afgelopen donderdag zijn de eerste partijen gespeeld.
De broers Martien (100 car.) en Toon Verbruggen (120
car.) speelden de eerste wedstrijd. Martien bouwde snel een
voorsprong op, maar Toon wist dit met een 3-tal series
ongedaan te maken. Toon had zelfs kans de partij naar zich
toe te trekken, maar na 26 beurten was een gelijkspel toch
wel de juiste uitslag.
De partij tussen Mark Verbruggen (110 car.) en Ruud
Cissen (120 (car.) ging tot de 17e beurt met een stand van
56-65 gelijk op. Vanaf dat moment viel Mark een beetje stil
en zette Ruud de turbo aan. Met 55 caramboles in de laatste
5 beurten won Ruud in 22 beurten de partij met 120-63.
De laatste partij van de avond was tussen Cor vd Hurk en
Hans v Erp (beide 90 car.) Ook deze partij was in het begin
gelijk opgaand, tot Hans in de 12e beurt een serie van 22
caramboles wist te maken. Met deze serie bouwde hij een
voorsprong op die hij niet meer afstond. Hij bouwde deze
zelfs verder uit. Na 19 beurten was met 90-51 de winst dan
ook voor Hans.
A.s. donderdag 13 april gaan in café Kleijngeld vanaf 20.00
uur de wedstrijden verder. Op het programma staan dan:
20.00 uur Hans v Erp 90 car – Mark Verbruggen 110 car
21.15 uur Cor vd Hurk 90 car – Toon Verbruggen 120 car
22.30 uur Cor v Zutphen 90 car – Martien Verbruggen 100
car

Online bankieren? Volg een workshop
bij Rabobank Uden Veghel!
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Rabo Internetbankieren, afhankelijk van wat u denkt te
gebruiken na de workshop.
Neem uw eigen toestel en bankpas mee
U gebruikt uw Rabobank bankpas tijdens de workshop.
Wilt u straks gebruik maken van Rabo Mobielbankieren?
Dan raden wij u aan om uw eigen toestel, bijvoorbeeld uw
tablet, laptop of smartphone, mee te nemen naar de
workshop. Zo leert u meteen online bankieren op uw eigen
apparaat. Lukt dit niet? Dan kunt u een laptop van de bank
gebruiken. Er is gratis Wi-Fi aanwezig. Om aan deze
workshop deel te kunnen nemen, is het van belang dat u
beschikt over de basiskennis van Windows, uw tablet en/of
uw smartphone.
Waar en wanneer vinden de workshops plaats?
De workshops vinden plaats op maandag 19 juni in ons
kantoor aan de Rembrandtlaan 70 in Veghel. U kunt kiezen
uit drie tijdstippen: 09.30 – 12.00 uur, 13.30 – 16.00 uur en
18.30 – 21.00 uur. Een half uur voor de start van de
workshop staat er een heerlijk kopje koffie voor u klaar!
Komt u ook?
Meldt u zich dan online aan via het inschrijfformulier dat u
vindt op onze website, www.rabobank.nl/udenveghel of
telefonisch via (0413) 219 219 of in één van onze
vestigingen. U kunt uiterlijk tot twee weken voordat de
workshop plaats vindt inschrijven. Let op, het aantal
plaatsen is beperkt. Schrijft u zich dus snel in!

Ruitersport Zijtaart – Twee keer
winst op één dag voor Milou Kemper

De ponyruiters hebben weer fanatiek gestreden in Uden.
Milou Kemper is goed op dreef. In de klasse ABC/B won
ze twee keer met 202 en 186 punten. Haar broer Ise viel net
In juni kunnen klanten van Rabobank Uden Veghel weer
buiten de prijzen met 185.5 punten in de klasse DE B.
een workshop Online Bankieren volgen. Tegenwoordig
Lieke Blokx en Noa Spoorenberg mochten beiden een
kunt u veel bankzaken thuis regelen via uw laptop, tablet en
winstpunt mee naar huis nemen.
PC. Dat is fijn, want het scheelt u een ritje naar de bank.
Indira Jussen heeft afgelopen weekend een samengestelde
Wilt u ontdekken hoe u zelf en op een veilige manier, uw
wedstrijd gereden in Etten Leur. Zij is met haar paard
bankzaken online kunt regelen? Of wilt u graag een
Quaresta Z 6de geworden, daarmee viel ze binnen de
opfriscursus en nóg meer leren over online bankieren? De
prijzen! Ze reed een redelijke dressuurproef en maakte geen
workshop begint met een gezamenlijke introductie. Hierna
fouten tijdens het springen. Ook de cross was foutloos en
kiest u voor een knoppencursus Rabo Mobielbankieren óf
binnen de tijd! Met haar andere paard Gambler was er iets
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meer spanning. Dit paard was namelijk voor de eerste keer
mee naar zo’n wedstrijd. Het onderdeel dressuur ging
daardoor niet zo goed. De combinatie herpakte zich bij het
springen, dat foutloos ging. Ook de cross ging goed, Indira
kreeg hoge scores voor de wijze van rijden.
Op 2de paasdag maandag 17 april vindt de outdoor
dressuurwedstrijd plaats in Zijtaart. Komt dat zien!

Viering Koningsdag Zijtaart 2017
Donderdag 27 april a.s. wordt Koningsdag gevierd. Dit
jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30 uur
Muzikale tocht met fanfare
en versierde fietsen.
13.45 – 15.30 uur
Spelenkermis.
15.45 uur
Prijsuitreiking versierde
fietsen en attentie voor elke deelnemer.
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een
kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.
Bedenk iets leuks en doe mee!
Werkgroep Koningsdag

12 april 2017 – 19 april 2017
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KBO
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden onderlinge
competitie KBO Zijtaart d.d. 06-04-2017
Jan Rijkers
16 25 - Wim Kremers
26 12
Tonnie v Uden 31 21 - Piet vd Hurk
38 21
Toon Nelissen 32 24 - Frans vd Broek
19 13
Rien Kemps 32 39 - Mies Gibbels
35 30
Toon Cissen 61 65 - Toon Opsteen
30 24
Frans v Leuken 44 51 - Toon vd Oever
31 14
Jan vd Oever 18 17 - Willy Henst
28 27
Mies Gibbels 35 35 - Toon Nelissen
32 42
Cor Coppens 22 33 - Wiily vd Berkmortel 25 13
Wim vd Sanden43 31 - Tonnie v Uden
31 34
Piet vd Hurk 38 34 - Rien Kemps
32 22
Frans vd Broek 19 12 - Wim Kremers
26 23
Cor v Zutphen 61 30 - Rien v Tiel
29 29
Uitslag wedstrijd deelname nederlaagtoernooi Asten
dd7 april :
Nooit Gedacht Asten - KBO Zijtaart 9 - 20 punten
(7 partijen gewonnen, 6 bonuspunten)
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 14
Dinsdag 4 april
Lijn A:
1 Clasien Nolle & Trudy Smulders
2 Mien van Berkel & Mien Verhoeven
3 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4 Christ v. Helvoirt & Christien v.Helvoirt
5. Toos v. Berlo & Mien Vissers
Lijn B:
1 Toos Reijbroek & Rina v. Berlo
(2) Riet Koevoets & Ria Swinkels
(2) Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
(4) Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
(4) Lilian Harbers & Rob Harbers
KBO bridge. Vrijdag 7 april2017
Lijn A:
1 Toon Gevers & Tonnie Kivits
2 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
3 Ad Koevoets & Riet Koevoets
4 Bert Kanters en Diny Kanters
5 Mien Verhoeven & Mien Vissers
Lijn B:
1 Maria Rijken & Ria Swinkels
2 Petra v.d.Hurk & Mari v.d.Steen
3 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
4 Jana v.d. Acker & Willemien Verhoeven
5 Liesbeth v.Dijk & Nellie Phillipsen

59,90%
57,29%
56,77%
51,04%
48,44%
58,33%
53,13%
53,13%
51,04%
51,04%

62,83%
58,70%
58,50%
57,83%
57,25%
59,38%
57,81%
57,29%
53,13%
51,56%

W.T.C. Zijtaart
Zondag 16 april: Klaver van Brabant, pauze in

Asten ‘Café van Hoek’, vertrek 8.00 uur.
Woensdag 19 april: Ullingse Bergen, pauze in
Sint Anthonis ‘Markant’, vertrek 9.00 uur, 75 km.
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 13 april 2017
WEC JO17-2
VOW JO17-1
19:00u
VOW Jeugd 15 april 2017
VOW JO19-1
ASV'33 JO19-1
14:30u
Ollandia JO17-1
VOW JO17-1
14:30u
VOW JO15-2
Mariahout JO15-1
13:00u
ELI JO13-1
VOW JO13-1
11:30u
DVG JO11-2
VOW JO11-1
9:30u
VOW JO11-1
WEC JO11-1
17:00u
VOW JO11-2
Bavos JO11-3
9:30u
VOW JO11-3
Boekel Sport JO11-4
9:30u
VOW JO9-1
ELI JO9-3
10:30u
VOW JO9-2
vrij
WEC JO9-4
VOW JO9-3M
10:30u
VOW MO19-2 ST Herpinia/OKSV MO19-1 14:30u
VOW MO15-1
EVVC MO15-1
13:00u
HVCH MO15-1
VOW MO15-2
12:15u
VOW MO13-1
vrij
VOW MO13-1
HVCH MO13-1
11:30u
VOW MO11-1
Constantia MO11-1
9:30u
VOW Jeugd 18 april 2017
VOW JO17-1
Blauw Geel JO17-7
18:30u
VOW Jeugd 19 april 2017
VOW JO15-2
Boekel Sport JO15-4
19:00u
VOW MO13-1
UDI'19/Beter Bed MO13-118:30u

9

1

Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VOW JO17-1

0
9
4
0
15
1
2
0
5
1
3
5
5
6
0
1
0
1
0
0
4
3
1
2
0
1
afgelast
1
6

Serenades
Iedereen heeft in zijn leven weleens een reden om iets te
vieren. Bij een aantal feesten kan het leuk zijn om ouders,
familieleden, jubilarissen te verrassen met een serenade.
Omdat het bestuur van de fanfare niet altijd inzicht heeft als
er iets te vieren is bij iemand thuis, willen we de inwoners
van Zijtaart attenderen op het feit dat ook zij ons kunnen
bellen of mailen met een serenadevraag. Reden voor een
serenade kan zijn:
Huwelijk van 50 – 60 jaar of meer
Koninklijke onderscheiding
Jubilea en andere gedenkwaardige momenten
U kunt ons benaderen middels:
Onze voorzitter; Alda Gloudemans:
tel. (0413) 20 96
23/ (06) 209 785 07
Email:
info@sintceciliazijtaart.nl
Informatie op onze website:
www.sintceciliazijtaart.nl

SPORTUITSLAGEN
3-0
0-2
0–0
3–2
2-2
0

VOW MO13-1
SES MO13-1
VOW Jeugd 8 april 2017
VOW JO19-1
vrij
VOW JO15-1
Rood Wit'62 JO15-2
Gemert JO15-5
VOW JO15-2
VOW JO13-1
Rhode JO13-2
VOW JO11-1 Schijndel/DE WIT JO11-3
VOW JO11-2
Venhorst JO11-3
Gemert JO11-5
VOW JO11-3
Boekel Sport JO9-5
VOW JO9-1
Mariahout JO9-4G
VOW JO9-2
VOW JO9-3M
Venhorst JO9-4G
SJO/VITA MO19-1
VOW MO19-2
FC de Rakt MO15-1 VOW MO15-1
VOW MO15-2
Margriet MO15-1
VOW MO13-1
Gemert MO13-1
Achilles Reek MO11-1 VOW MO11-1

VOW Senioren paaszaterdag 15 april 2017
16:30u Odiliapeel
VOW Veteranen
18:00u VOW 1 WEC 1
VOW Senioren 2e paasdag 17 april 2017
11:00 ELI VR1
ST VOW/WEC VR1

VOW Senioren 8 april 2017
VOW Veteranen
FC Uden
VOW 2
Schijndel/DE WIT 5
VOW Senioren 9 april 2017
FC Uden 4
VOW 3
VOW 4
Avesteyn 7
SV Venray VR2
ST VOW/WEC VR1
VOW Jeugd 5 april 2017
VOW JO11-1
WEC JO11-1
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Het bestuur van fanfare Sint Cecilia
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VACATURE TECHNISCHE
COORDINATOR JEUGD 07 T/M 011
Voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zijn we op zoek naar
een technisch jeugdcoördinator voor O7 t/m O11. Je vormt
samen met de technisch jeugdcoördinatoren 013-015 en
017-019 de technische commissie jeugd.
We zijn op zoek naar een enthousiaste, positieve en
communicatief vaardige coordinator, die
1. bekend is met kinderen uit betreffende
Bedankt voor alles,
leeftijdscategorieën
namens de organisatie van de VOW Mudrun.
2. belangstelling heeft voor prestaties van kinderen
We kunnen met trots terugkijken op een zeer
(dus regelmatig wedstrijdjes en
geslaagde
trainingen bekijken)
e
2 editie van de VOW Mudrun!
3. affiniteit heeft met voetbal, om bij eventuele
selectie (in principe vanaf O10) “beslagen ten ijs te
komen”
Gelukkig hebben dit jaar de weergoden beter hun
4. ondersteuning/begeleiding geeft aan het jeugdkader
best gedaan en ons niet zo in de kou laten staan!
07 t/m 011
5. mede sturing geeft aan de uitvoering van het
Deze geslaagde dag werd mogelijk gemaakt door al
jeugdbeleidsplan
onze sponsoren, begunstigers, hard werkende
6. wil meedenken in verbeteringen binnen de
vrijwilligers,
begeleiders, EHBO’ers, deelnemers en
jeugdafdeling.
alle
andere belangstellenden.
7. vergaderingen bijwoont met het jeugdkader en/of
Zonder de hulp van jullie allen kan zo’n activiteit
technische commissie
als deze niet georganiseerd worden.
8. de ontwikkelingen bijhoudt van zaken die vanuit
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank!
KNVB worden aangegeven/gewijzigd e.d.
Heb je interesse in deze functie of wil je hier meer
informatie over, neem dan contact op met Tom Verhoeven
(06-53436801), Twan Gijsbers (06-51811654) of Frank
Ketelaars (06-57330606)
Jeugdbestuur VOW

Wij hopen dan ook dat jullie hebben genoten
en we zien jullie graag allemaal terug bij
de 3e editie van Mudrun VOW !

BEDANKT
Heb je punten voor ons ter verbetering, dan graag
mailen naar:
vow.mudrace@hotmail.com
of meldt het aan Alco of John.
Organisatie Mudrun
(Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieterjan, Mia,
Dorienne, Nicole, Petra)
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Gelijke kansen
Verdere analyse van de uitslagen leert dat deelnemende
In Keldonk volgen zestien enthousiaste, lieve meiden een
teams voortdurend gelijke kansen op winst hebben, maar
oppascursus. Zij sluiten deze op woensdag 19 april af met
wat pech hebben in het eindspel met als eindstand 20 – 19.
een oppasdiploma tijdens de Babysitter Meet & Greet.
In samenwerking met het Centrum Jeugd & Gezin en Zorg Zo waren er 8 teams met 8 winstpunten, met daarbij ook
nog eens héél kleine verschillen. Als voorbeeld kan men
& Welzijn Keldonk krijgen meiden uit Veghel, Erp en
Keldonk in vier avonden uitleg over oppassen bij kinderen. zien: het aantal pionnen “buitgemaakt” werden. De beste
prestatie was een winst van 15 pionnen in het voordeel. De
Zij doen tijdens die avonden theoretische kennis en
praktische vaardigheden op rondom het oppassen. Zoals het “zwakste” winnaar van 4 partijen behaalde een verschil van
omgaan met veiligheid, verzorging van kinderen, toepassen slechts 3. Dat lijkt veel, maar de onderlinge verdeling geeft
aan dat er slechts kleine verschillen zijn. Een aantal van 17
van EHBO bij kinderen, hoe ze met bepaald gedrag van
teams wonnen 3 wedstrijden (6 punten). Er werden ook 4
kinderen kunnen omgaan en met welke afspraken zij
punten door 17 teams behaald. Dit geeft aan dat er veel
rekening moeten houden rondom het oppassen.
mogelijkheden tot winst zijn en de partijen elke keer
Deze kennis willen de meiden graag in de praktijk gaan
spannend en evenwichtig zijn.
toepassen. Zij zoeken hiervoor naar oppasadressen in
Veghel, Erp en Keldonk. Ook vorig jaar was er een Meet & Goede sfeer
Greet, daaruit zijn enkele leuke matches ontstaan, waarover Ook de pechvogels van de avond hebben van het
Keezentoernooi genoten. Van allerlei kanten werd gehoord
de oppassers en gezinnen erg tevreden zijn. Heeft u ook
dat men volgend jaar wéér mee zou doen en verschillende
behoefte aan een (extra) oppas, kom dan op woensdag 19
teams gaan zich inschrijven voor onze “Buurtcompetitie
april om 20.00 uur naar de Meet & Greet in ’t Span in
Keezen” die in oktober 2017 weer van start gaat. Martijn
Keldonk. Misschien vindt u hier wel een fijne oppas voor
van de Wetering zorgde - net als voorgaande jaren – voor
uw gezin!
de vlot verlopende rondes en de nieuwe indelingen. “Zes!”
mocht veel complimenten ontvangen voor de prima
organisatie en de goede sfeer.
Hieronder volgt de volledige uitslag.
“Zes!” van EGZ Evenementen Groep Zijtaart

Babysitter Meet & Greet

5e Editie Keezen toernooi
Zijtaart groot succes

Gelijke eindstand nr. 1 en 2: loting!
Maria en Toon Cissen staan er heel
parmantig op: zij zijn dus de grote
winnaars van het eerste
lustrumtoernooi Keezen van “Zes!
Zijtaart”. Natuurlijk gunden zij
Chris van de Ven en John van
Zoggel ook de 1e prijs. Hun
bloemenboeket werd spontaan aangeboden en aanvaard.
Reglementen zijn er niet voor niets: bij gelijke eindstand
(heel bijzonder) wordt geloot. De eervolle 3e plaats werd
door Dorethé van de Ven en Angelique van Asseldonk
gewonnen.
Spannende avond
Meteen al hing er een goede sfeer in de grote zaal van “Het
Klooster”. Mudvol was het. Gelukkig kon aan alle 56 teams
een mooie plaats aangeboden worden. Het vroeg wat pasen meetwerk, maar dankzij de goede samenwerking met de
vrijwilligers van “Het Klooster” – onze dank daarvoor –
kon alles mooi op tijd geregeld worden. De rest van de
avond hadden ze het ook druk, een professionele
werkverdeling zorgde ervoor dat alles perfect verliep.
Nieuw waren ook de tussendoor verstrekte hapjes: dat zal
wel een blijvertje worden.
Twan van de Meerakker kon welgemoed de avond openen.
Hij memoreerde nog even de start van 5 jaar geleden. Toen
hadden we zo’n 16 teams die nog wat onwennig aan het
toernooi begonnen. Het toernooi zette wel het “Keezen” op
de kaart. In talrijke gezinnen werd vanaf dat moment het
spel gespeeld. Ook verenigingen namen het op in hun
activiteiten programma. Al die spelers zorgden voor een
voortdurend stijgende lijn van het aantal deelnemers aan
ons toernooi met 56 teams nu, als voorlopig hoogtepunt.
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Zijtaarts Keezkampioenschap 2017
Pos Naam
Punten
Pionsaldo
1 Toon & Maria Cissen
5
2 Chris vd Ven & John van Zoggel
5
3 Dorethe vd Ven & Angelique van Asseldonk
5
4 Bjorn de Poot & Organisatie ZES !
5
5 Ilona Bosch & Jill vd Dungen
5
6 Marjo Vissers & Anouska vd Heijden
5
7 Anouk van Kessel & Dany vd Ven
5
8 Elie Kluytmans & Ardie van de Ven
5
9 Antoinette Verhagen & Erick vd Linden
5
10 Martijn Cissen & Gerty vd Bosch Habraken
5
11 Cindy Brugmans & Petra van Gorkum
5
12 Adrienne Bekkers & Maria Dekkers
5
13 Lenie vd Rijt & Marjon Vogels
5
14 Jos vd Heijden & Adri Hendriks
5
15 Antoin vd Akker & Silvia Strik
5
16 Tonnie van Dommelen & Jos vd Laar
5
17 Sabine van Bakel & Susan van Nunen
5
18 Martine Broks & Brad Broks
5
19 John Bekkers & René Dekkers
5
20 Marjan Kandelaars & Linda Penninx
5
21 Suzanne vd Heijden & Laura vd Aa
5
22 Ilse van Zutphen & Tiny van Zutphen
5
23 Paula vd Akker & Manita vd Akker
5
24 Marloes & Carla vd Linden
5
25 Ron Bekkers & Melanie Verhoeven
5
26 Cor vd Aa & Maria vd Aa
5
27 Hilde Verhoeven & Monique Zoete
5
28 Mariette van Boxmeer & Anita vd Laar
5
29 Nolda & Mari van Zutphen
5
30 Roy van Eert & Marianne van Loon
5
31 Harrie Habraken & Hans Habraken
5
32 John de Wit & Monique de Wit
5
33 Willie Pepers & Joke van Zutphen Pepers
5
34 Marco van Gorkum & Diane Biemans
5
35 Jaqueline van Asseldonk & Dinie van Stiphout
5
36 Monique & Cissy vd Kerkhof
5
37 Francien vd Akker & Vera van Loon
5
38 Anthony vd Laar & Rianne van Kemenade
5
39 Agnes van Nunen & Thea Brugmans
5
40 Paulien vd Berg & Kim de Poot
5
41 Marco Schepers & Jan Herrijgers
5
42 Mieke van Boxmeer & Tiny van Boxmeer
5
43 Gijs vd Linden & Wesly vd Lockand
5
44 Ad & Jacqueline van Nunen
5
45 Francien & Adriaan vd Donk
5
46 Stijn van Uden & Luc Brugmans
5
47 Toine & Karin Adriaans
5
48 Dorienne vd Lockand & Marijn Kandelaars
5
49 Will van Asseldonk & Benita Verbakel
5
50 Jaqueline van Dommelen & Niels van Dommelen 5
51 Micky Peters & Mirco Babin
5
52 Anja van Sleuwen & Marian Jonkers
5
53 Jan & Els vd berg
5
54 Loes & Heidy vd Linden
5
55 Rob Berkmortel & Marco van Asseldonk
5
56 Annie van Kessel & Jan van Zutphen
5

Score
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0

100-87
100-87
97-72
99-82
97-81
96-84
97-87
97-90
93-86
96-90
97-94
95-79
95-79
96-84
96-87
97-90
96-89
93-87
92-88
94-90
97-94
98-97
93-93
93-94
92-94
92-95
88-91
92-96
97-87
96-93
97-95
92-92
95-96
89-93
89-93
91-95
92-97
91-97
85-92
90-97
86-95
78-89
84-96
86-98
80-94
95-94
93-98
91-98
92-99
87-96
86-96
88-99
85-97
80-96
79-100
76-99
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Start nieuwe opleiding
tot natuurgids in de
regio noordoost
Noord-Brabant
IVN zoekt nieuwe
natuurgidsen
De IVN-afdelingen Bernheze, Oss,
Uden en Veghel willen het aantal
natuurgidsen uitbreiden en starten
hiervoor komend najaar
gezamenlijk een nieuwe opleiding
tot natuurgids. Het gaat om een
tweejarige opleiding voor mensen
die al een basis hebben in kennis
van de natuur. Na de opleiding
zullen zij samen met de huidige
gidsen de natuurwandelingen en fietstochten in de regio noordoost
Noord-Brabant verzorgen. Ook
kunnen ze worden ingezet voor de
scholenprogramma’s van deze
IVN-afdelingen.
De opleiding
De flora, fauna, biotopen, de
samenhang van dit alles (ecologie),
relaties tussen mens, natuur en
milieu komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan didactische
vaardigheden en diverse
werkvormen om een verhaal in het
veld of binnen levendig te kunnen
overbrengen.
De opleiding start in september en
bestaat uit ongeveer 30
cursusavonden en 20 excursies
verspreid over twee jaar. In
principe zijn de cursusavonden op
een dinsdagavond en vinden de
excursies op zondagochtend plaats.
Daarnaast is er nog een
afstudeeropdracht die in
groepsverband wordt uitgevoerd.
Aan deze opdracht én aan het
natuurweekend, dat ook deel
uitmaakt van de opleiding, denken
vele natuurgidsen nog jaren met
plezier terug als dé hoogtepunten!
De uitermate boeiende cursus
wordt afgesloten met een
presentatie van de
afstudeeropdrachten.
Van de deelnemers wordt verwacht
dat zij een bepaalde mate van
basiskennis van de natuur hebben.
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WTC Zijtaart organiseert op 1e
PAASDAG
Zondag 16 April 2017

De Kleijngeld Gezinsfietstocht
over een afstand van
36 km of 42km
voor het hele gezin.
Ook dit jaar heeft WTC Zijtaart weer een mooie voorjaarsfietstocht voor u op papier gezet.
De tocht brengt u via verschillende fietspaden in de natuurlijke omgeving van
Veghel, Erp, Boekel, Keldonk
Deze tocht is bedoeld voor het hele gezin. Het inschrijfgeld voor volwassenen
bedraagt € 2,50 en voor kinderen € 1,50.
(inclusief 1 consumptie)
Het begin- en eindpunt is bij Café-Zaal Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 55 5465RE ZIJTAART
U kunt vertrekken tussen 10.00 en 14.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Op deze dag wordt ook de toertocht KLAVER VAN BRABANT verreden die WTC Zijtaart organiseert samen
met TWC Asten. Deze tocht is voor toerrijders en gaat over een afstand van 80 – 100 – 120 km.
Voor deze tocht kan men vertrekken tussen 7.30 en 10.00 uur.
De opleiding leidt op tot natuurgids of scholengids. Als
natuur- of scholengids ben je straks het gezicht van het
IVN.
Voor de cursus, inclusief de startactiviteit, het geheel
verzorgde natuurweekend en de afsluitende dag, wordt van
de cursisten een eigen bijdrage gevraagd van € 300,00.
Op dinsdagavond 6 juni aanvang 20.00 uur, vindt er een
algemene informatieavond plaats over inhoud, opzet en
planning van de opleiding in De Groenhoeve, Artillerieweg
3 in Uden. Graag vóór 21 mei doorgeven of u naar deze
informatieavond komt. Daarna kunt u zich definitief
aanmelden voor deze opleiding. Een persoonlijk gesprek
maakt vervolgens deel uit van de aannameprocedure. De
mogelijkheid om u definitief aan te melden sluit op 1 juli.
Aanmelden
Voelt u zich aangetrokken tot die rol van natuurgids, meldt
u zich dan aan bij een van de deelnemende afdelingen.
Voor meer informatie over deze opleiding en het
aanmelden
- in de regio Bernheze: ivnbernheze@gmail.com
- in de regio Oss, ivnoss.secretariaat@gmail.com
- in de regio Veghel: secretariaat@ivn-veghel.nl en
- in de regio Uden: ivnuden@gmail.com
IVN

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)
wil iedereen, zowel volwassenen als kinderen, betrekken bij
de natuur, het milieu en het landschap in eigen omgeving.
Degenen die activiteiten begeleiden zijn vrijwilligers die
beschikken over veel kennis en vakmanschap om die kennis
over te dragen. IVN zorgt met professionele opleidingen dat
natuurgidsen u ook in de toekomst kunnen blijven
rondleiden en boeiende momenten in de natuur bezorgen.
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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“Kampioenen” Zaalvoetbalteam Café-Zaal Kleijngeld.

Wandelcyclus 'DELEN IN ROUW'
start op 23 april

Lentewandeling
De eerste wandeling is de lentewandeling op zondag 23
april. Samenkomst om 09.30 uur bij De Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname aan de wandeling is
gratis, zo ook het eerste kopje koffie of thee na afloop bij
'De Boswachter'.

Mariska van Vliet Uitvaartzorg en Agnes van Wijk,
Ritueelbegeleiding bij afscheid organiseren een
wandelcyclus 'Delen in Rouw', bedoeld voor iedereen
van wie een dierbare is overleden. Op zondag 23 april Vooraf aanmelden is
a.s. is de lentewandeling, die start om 09.30 uur bij De niet verplicht, maar
Boswachter in Erp.
wel fijn. Je kunt een
mail sturen
Wandelend in de natuur ontstaan er ontmoetingen met de
naar mariska@maris
ander, waarbij er aandacht is voor jou en jouw gemis. Er
kavanvliet.nl of
kunnen herinneringen en ervaringen met elkaar worden
uitgewisseld. Natuurlijk kun je ook samen in stilte genieten bellen naar 0413-32
25 27.
van het pure moment van verbinding met elkaar, de
omgeving en de herinneringen en gedachten die bij je
Als je geen vervoer
bovenkomen. Het bos waarin gewandeld wordt 'Het
Hurkske' biedt volop de mogelijkheid om te ontspannen en hebt, kun je dit laten
weten. Mariska en
tot jezelf te komen.
Agnes proberen dan
Er zijn vier wandelingen per jaar. Deze vinden plaats
te regelen dat je met
rondom de overgangen van de seizoenen. Symbolisch staan iemand mee kunt
deze voor het patroon van leven en sterven, loslaten en
rijden.
vernieuwen.
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Wij zijn De Tweewielerwinkel van het jaar 2017 geworden
Daar zijn we heel trots op en we willen alle mensen die op ons
gestemd hebben ook hartelijk bedanken. Afgelopen week was de
uitreiking en dat wilden we toch even laten weten.
De winkel heeft de afgelopen tijd weer een verbouwing ondergaan
door het plafond te vernieuwen en nieuwe verlichting te hangen .
We gaan met de tijd mee door aan te passen en een plan te trekken.
Dit jaar is ons 25-jarig jubileum dat we dus ook gaan vieren. Daar
hebben we veel zin in en als klant krijgt u binnenkort post in de bus.
We vinden dat onze klanten met ons mee kunnen gaan vieren.
Er zijn verschillende acties en we geven een mooie prijs weg.
Wordt vervolgd, kunnen we wel zeggen.
In ieder geval nogmaals bedankt.
De groeten van Mirjan en Peter

