Afsluiting muziek op school:
geef je nu op voor proeflessen op een instrument!
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4/5 van de basisschool muzieklessen
aangeboden gekregen vanuit fanfare Sint Cecilia. Wat de kinderen hebben geleerd, willen
zij graag aan u laten horen tijdens de slotuitvoering op 20 april om 18.30 uur in het
Dorpshuis.
Na de uitvoering is er de mogelijkheid tot inschrijven voor drie gratis proeflessen op een
instrument naar keuze (vanaf groep 5, anders in overleg). Op de instrumentenmarkt, na
afloop van de uitvoering, kun je alle instrumenten nog eens uitproberen!
Heb je geen muzieklessen vanuit de fanfare gehad, maar wil je graag een instrument leren
bespelen? Kom dan naar de slotuitvoering op 20 april! Ook ouders, broertjes/zusjes en
opa’s/oma’s zijn welkom!
Wat:
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Entree:

afsluiting muziek op school ‘Windkracht 6’
Dorpshuis
donderdag 20 april
18.30 uur
gratis

Bestuur fanfare Sint Cecilia

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Wij gedenken: Tiny van der Linden (de opa van Thomas); Oma Els Swinkels (nms. Bram
en Sara); Annie van de Ven- van Zutphen (de oma van Sara van de Ven); Martien van
Zutphen; Jaargetijde Cor en Bertha Oppers- van Erp; Pastoor Verra; Overl.ouders KantersBrugmans en overl.familieleden; Riek van Boxmeer- Henst (vanw.verjaardag); Willem en
Mia Jonkers-van Boven; Johan en An van den Oever- van Asseldonk en zoon André.

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
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES
Een woord, een hand, een kaart of uw
aanwezigheid tijdens de uitvaart op
11 april, waren voor ons een grote steun
na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

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.

Bert van Heertum
* Schijndel, 24 april 1935 † Uden, 5 april 2017

Ruitersport Zijtaart
Zijtaart, bedankt!
Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes en
stichting Centaur willen wij de inwoners van Zijtaart
hartelijk bedanken! U heeft massaal eieren met spek
gekocht en daarmee is de actie zeer geslaagd verlopen!
Hopelijk heeft u genoten van de scharreleieren van Mari
Vervoort en het spek van Ad van Kessel. En natuurlijk van
de wikkel van Druko die het Paaspakket opfleurde.
Sponsors, vrijwilligers en inwoners zonder jullie zou dit
niet gelukt zijn, bedankt!

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. 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

Hartelijk dank hiervoor.
Dinie, kinderen en kleinkinderen
Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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BESTUUR DORPSHUIS GAAT OP
ZOEK NAAR NIEUWE BEHEERDER
Na vele jaren van trouwe dienst heeft André Schepers
aangegeven om per 1 december a.s. te stoppen met zijn
functie van beheerder Dorpshuis Zijtaart. Hij maakt dan
graag gebruik van zijn pensioen-gerechtigde leeftijd,
waardoor hij met de actieve werkzaamheden voor ons
dorpshuis gaat stoppen. Te zijner tijd zal hieraan nog extra
aandacht worden besteed.
Voor het bestuur is er nu de noodzaak om de vacature te
gaan invullen.
Als eerste stap wil het bestuur deze vacature graag
openbaar maken middels dit artikel in Zijtaarts Belang om
hierdoor eventuele belangstellenden uit Zijtaart de kans te
bieden om te reageren op de volgende oproep:

Vacature Beheerder Dorpshuis “Het Klooster”
Zijtaart (voor 25 uren per week)
Het Dorpshuis in Zijtaart is een actieve ontmoetingsplaats,
waarin veel verenigingen en inwoners gebruik maken van
de verschillende verblijfsruimten. Hierdoor heeft dit
dorpshuis een belangrijke sociale functie binnen het dorp.
De beheerder speelt daarbij dagelijks een belangrijke rol in
het contact met bezoekers, gebruikers en vrijwilligers.
Hieronder geven wij aan wat de belangrijke aspecten zijn
binnen de functie van beheerder.
Werkzaamheden:
-je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken
-je coördineert de voorbereidingen van activiteiten en
evenementen en je stuurt de vrijwilligers aan
-je bent het aanspreekpunt voor de gebruikers en
bezoekers
-je bent als klantvriendelijke gastvrouw of gastheer het
visitekaartje van het dorpshuis en je bent dan ook
medeverantwoordelijk voor de sfeer en organisatie
-je rapporteert aan het stichtingsbestuur
-je takenpakket bestaat uit: voorraadbeheer, bewaken van
orde en netheid in en rondom het dorpshuis, uitvoeren
van barbezigheden en dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden en administratieve taken.
Wat bieden wij?:
Een prettige en mooi ingerichte sociale werkomgeving
met een grote mate van verantwoordelijkheid, maar
ook met ruimte voor eigen initiatief.
Functie-eisen:
-representatief, beschikking over goede contactuele
eigenschappen
-maatschappelijk betrokken
-kan goed samenwerken en mensen enthousiasmeren
-flexibele opstelling; bereidheid tot onregelmatige
werktijden
-stressbestendig
-leidinggevende en organisatorische kwaliteiten
-beschikking over administratieve vaardigheden
-het in bezit zijn van BHV-diploma (BedrijfsHulp
Verlening) en van een SVH- certificaat (Verklaring
Sociale Hygiëne) heeft onze voorkeur.

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

Mexicano € 1,70 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
Belangstellenden voor bovenstaande functie kunnen zich
tot 6 mei a.s. melden bij de voorzitter van het bestuur van
het Dorpshuis per brief aan:
Ad van Nunen, Pater Thijssenstraat 26, 5465 SG Zijtaart of
per mail: avannunen@home.nl
Voor eventuele telefonische informatie vooraf bij de
voorzitter (0413) 35 00 87 / 06 273 743 94 of bij de
penningmeester Frans van Asseldonk (0413) 34 04 72 / 06
516 150 11

Bestuur Stichting Dorpshuis
Zijtaart
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Voorbeelden van een goede situatie van de leefbaarheid
in Zijtaart:
Verslag deel 2 n.a.v. de openbare vergadering van 5 -een basisschool met een leerlingenaantal (nu 135), dat de
komende jaren stabiel zal blijven
april jl.
-een groot aantal actieve verenigingen, waarbij enkele met
Bij aanwezigheid van 53 belangstellenden en wethouder
een toename van jeugdleden
Harrie van Rooijen werd een agenda behandeld, waarvan -een optimale invulling van het dorpshuis met als bijnaam
vorige week reeds delen zijn gepubliceerd (verslag deel 1)
“De huiskamer van Zijtaart”
en waarvan nu de overige agendapunten worden vermeld.
-diverse wekelijkse en jaarlijkse activiteiten en
evenementen
Thema: karakteristieke elementen van leefbaarheid in
-een flink aantal ondernemers en zelfstandige bedrijven
een kleine kern
-zorg voor de omgeving, initiatieven ontplooien en
Tijdens de lange gang van zaken rondom de mogelijke
zelfwerkzaamheid uitvoeren
omleiding N279 is een aantal keren gesteld, dat zo’n
-een diversiteit aan woningen en kansen creëren voor
omleiding afbreuk doet aan de leefbaarheid in Zijtaart. Als toekomstige uitbreiding woongebied.
dorpsraad zijn wij het ermee eens dat de mogelijke
omleiding afbreuk doet aan de leefomgeving van ons dorp
Thema: wonen in Zijtaart
en dat een buurtschap in een geïsoleerde ligging wordt
Toevoeging aan artikel vorige week.
gedwongen. Dit is geen goede zaak, we vinden dit
In onze eigen vergadering van vorige week hebben we
onacceptabel en daarom blijven we ons verzetten tegen de besloten om een thema-avond te houden over wonenmogelijke omleiding van de N279 zo kort naast/door
woonwensen-bestemmingsplan-procedures e.d.
Zijtaart.
Deze avond houden we op: dinsdag 20 juni a.s. Nader
bericht volgt nog.
Maar als dorpsraad nemen wij ook het standpunt in dat de
leefbaarheid in een kleine kern veel factoren kent die in
Thema: Dorpsraad zoekt nieuwe leden
Zijtaart reeds jaren positief aanwezig zijn en die ook niet
De noodzaak is aanwezig dat er voor het einde van dit jaar
zullen verdwijnen als er een autoweg kort in de buurt
een versterking van de bezetting van de dorpsraad is
aangelegd gaat worden. Ons dorp (met volgens de
gerealiseerd. Er zijn enkele personen die na vele jaren actief
statistieken 1753 inwoners per 1 januari 2017) heeft al vele in de dorpsraad, deze taak willen overdragen aan anderen.
jaren een heel actief verenigingenbestand met veel mooie
Met name is het belangrijk dat jonge inwoners zich gaan
wekelijkse en jaarlijkse evenementen. Zo’n verenigingsmelden i.v.m. de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp.
leven kan alleen maar bestaan als inwoners zich
Natuurlijk gaan we zelf op zoek naar kandidaten (zijn we al
verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan, zich
een hele tijd mee bezig), maar het kan ook zijn dat
vrijwillig willen inzetten, zich enthousiast opstellen, de
inwoners zich gezamenlijk als een klein groepje melden.
handen uit de mouwen steken en elkaar ondersteunen. Dit
Als voorbeeld stellen we hier het medebepalen van de
zijn een paar basiselementen die nodig zijn om een
toekomstige uitbreiding van Zijtaart. Op 20 juni gaan we
dorpsgemeenschap levendig te houden. Er is nog veel meer, hiermee concreet aan de slag.
maar dat vermelden we nu puntsgewijs zonder verdere
uitleg en daarbij zullen we beslist nog niet volledig zijn.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Factoren die de leefbaarheid mede bepalen:
Dorpsraad Zijtaart
-de leeftijdsopbouw van de inwoners en de kansen op
wonen in Zijtaart voor de verschillende doelgroepen
-het verantwoordelijkheidsgevoel van de
inwoners voor een positief leefklimaat in ons
dorp
-het saamhorigheidsgevoel: elkaar willen en
kunnen ondersteunen bij activiteiten
-de ondernemerslust: activiteiten willen
ontplooien; actief willen zijn
-de situatie va n de plaatselijke voorzieningen,
maatschappelijk en ondernemend
-de fysieke situatie van ons dorp: hoe ziet het
eruit, hoe is het onderhoud en beheer; wat doen
we zelf
Toevoeging: in onze eigen vergadering van
vorige week hebben wij daar nog aan
toegevoegd:
-lokaal winkelen d.w.z. het mede in stand houden
van de plaatselijk zaken/bedrijven/winkel.
(We komen binnenkort hierop nog terug).

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD 19 april 2017
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KBO
AGENDA
Maandag 24 april 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
25 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
25 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
25 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
25 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 26 april 13.30 uur Keezen
Donderdag 27 april Koningsdag
Vrijdag
28 april 13.30 uur Bridgen
BRIDGEN
Bridgeuitslagen ZBC’01 week 15 dinsdag 11 april.
Lijn A:
1 Bert Kanters en Diny Kanters
59,58%
(2 ) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
56,67%
(2) Christ v. Helvoirt & Christien v.Helvoirt
56,67
4 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
56,25%
5. Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
54,17
Lijn B:
1 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
63,75%
(2) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
58,75%
(2) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
58,75%
4 Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
53,65%
5 Jack Sebrechts & Mari v.d. Steen
52,50%
KBO bridge. vrijdag 14 april.
Lijn A:
1 Ad Koevoets & Riet Koevoets
58,33%
2 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
55,83%
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
52,92%
4 Bert Kanters en Diny Kanters
51,67%
5 Toon Gevers & Tonnie Kivits
50,83%
Lijn B:
1 Maria Rijken & Ria Swinkels
56,94%
2 Jo Verhoeven & Mari v.d.Steen
55,56%
3 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
54,86%
(4) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
50,69%
(4) Joe Peters & Maria Peters
50,69%
5 Liesbeth v.Dijk & Nellie Phillipsen
51,56%
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BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden onderlinge
competitie KBO Zijtaart d.d. 13-04-2017
Toon vd Oever
31 39 - Jan vd Oever
18 12
Toon Opsteen
30 35 - Christ v Helvoirt
19 10
Tonn Verbruggen 24 19 - Wim Kremers
26 17
Rien Kemps
32 39 - Cor Coppens
22 21
Tonnie v Uden
31 27 - Frans v Leuken
44 43
Toon Nelissen
32 24 - Piet vd Hurk
38 36
Rien v Tiel
29 36 - Jan vd Oever
18 14
Willy Henst
28 15 - Christ v Helvoirt
19 35
Mies Gibbels
35 41 - Jan Rijkers
16 12
Toon Opsteen
30 26 - Frans vd Broek
19 24
Tonnie v Uden
31 24 - Toon Nelissen
32 13
Jan Rijkers
16 10 - Tonn Verbruggen 24 19
Toon vd Oever
31 53 - Toon Cissen
61 53
Uitslag wedstrijd deelname nederlaagtoernooi Boekel
dd 14 april :
Voor Ons Plezier Boekel - KBO Zijtaart
95,11%
107,02%
Afgelopen donderdag 13 april is de prijsuitreiking geweest
van het nederlagentoernooi in Aarle-Rixtel. KBO Zijtaart
heeft daar beslag weten te leggen op de 1e plaats.

Bedevaart naar Handel
Op maandag 1 mei wordt de bedevaart naar Handel
gehouden voor KBO-leden. (Er wordt die
middag niet gekaart.) Een bedevaart
waarbij alle KBO-leden uit de gemeente
Veghel zich kunnen aansluiten. Er zijn
mensen die te voet gaan, met de fiets of
met de auto, we willen namelijk als KBO
massaal aanwezig zijn in de Onze Lieve
Vrouwe kerk van Handel voor deze jaarlijkse herdenking.
Alleen al uit het feit dat er
jaarlijks duizenden pelgrims
naar Handel komen, blijkt
dat er heel bijzondere
dingen gebeurd zijn,
waardoor de mensen
getroffen en geboeid
werden. Zij kwamen van
heinde en ver om Maria te
eren en haar moederlijke
hulp in hun noden te
vragen. Zoals elke moeder
helpt als zij kan, zo ook
Maria, soms zelfs op
wondere wijze. De Heilige Mis begint om 13.30 uur,
waarna het bestuur van de KBO Zijtaart haar leden koffie
of thee aanbiedt bij café het ‘t Hofke. De
toegankelijkheid is daar verbeterd, dus goed! Aansluitend
kunt u bij belangstelling nog het lof bijwonen om 15:30
uur.
Mensen die graag meegaan kunnen zich aanmelden bij
een van de bestuursleden. Als u geen vervoer heeft, zeg
het ook even, dan kunnen we als bestuur iets regelen.
U gaat toch ook mee?
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VOW Senioren 20 april 2017

SPORTAGENDA

19:00u

VOW VR2

Schijndel/DE WIT VR1

VOW Senioren 22 april 2017

W.T.C. Zijtaart

16:30u

Zondag 23 april: Grenzen Meijerijstad, pauze in Olland
‘Cafe d’n Toel’, vertrek 8.30 uur, 83 km.
Woensdag 26 april: Bloesem- en Ooievaarstocht, pauze in
Kerkdriel ‘Natuurlijk Kersvers’, vertrek 9.00 uur, 88 km.

VOW Jeugd 22 april 2017
Bruheze JO19-1 VOW JO19-1
ELI JO17-1
VOW JO17-1
Someren JO15-2 VOW JO15-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-9 VOW JO15-2
VOW JO13-1
Sparta'25 JO13-2
Boerdonk JO11-1G VOW JO11-1
VOW JO11-2
Mariahout JO11-3G
VOW JO11-3
S.V. Brandevoort JO11-8
VOW JO9-1
Sparta'25 JO9-3
Boekel Sport JO9-7G VOW JO9-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-19 VOW JO9-3M
VOW MO19-2 Hapse Boys MO19-2
VOW MO15-1 Olympia'18 MO15-1
EVVC MO15-1 VOW MO15-2
FC Uden MO13-1 VOW MO13-1
VOW MO11-1 Venhorst MO11-1
VOW Jeugd 23 april 2017
VOW JO11-2
RKVV Keldonk JO11-1/JO11-2

19 april 2017 – 26 april 2017

15:00u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
11:00u
9:30u
9:30u
10:30u
9:30u
10:15u
14:30u
13:00u
11:30u
11:30u
9:30u
13:00u

VOW Veteranen

Boekel Sport

VOW Senioren 23 april 2017
14:00u
12:00u
11:00u
10:00u
11:00u
10:00u

VOW 1
RKVV Keldonk 1
Heeswijk 4
VOW 2
VOW 3
UDI'19/Beter Bed 11
Rhode 10
VOW 4
ST VOW/WEC VR1 Vorstenbossche Boys VR1
Nijnsel/TVE Reclame VR2 VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 10 april 2017
OSS'20 MO11-1
VOW MO11-1
VOW Jeugd 11 april 2017
Constantia MO13-1 VOW MO13-1
VOW Jeugd 13 april 2017
WEC JO17-2
VOW JO17-1
VOW Jeugd 15 april 2017
VOW JO19-1
ASV'33 JO19-1
Ollandia JO17-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
vrij
VOW JO15-2
Mariahout JO15-1
ELI JO13-1
VOW JO13-1
DVG JO11-2
VOW JO11-1
VOW JO11-1
WEC JO11-1
VOW JO11-3
Boekel Sport JO11-4
VOW JO9-1
ELI JO9-3

5

2

2

1

2

6

1
3

1
9

4
2
5
4
1
1

1
2
1
8
0
1
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VOW JO9-2
WEC JO9-4
VOW MO19-2
VOW MO15-1
HVCH MO15-1
VOW MO13-1
VOW MO11-1
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vrij
VOW JO9-3M
ST Herpinia/OKSV MO19-1
EVVC MO15-1
VOW MO15-2
HVCH MO13-1
Constantia MO11-1

0
5
1
2
0
0
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uur de wedstrijden verder. Op het programma staan dan:
20.00 uur Ruud Cissen 120 car – Toon Verbruggen 120 car
21.15 uur Martien Verbruggen 100 car – Cor vd Hurk 90car
22.30 uur Mark Verbruggen 110 car – Cor v Zutphen 90 car

Ruitersport Zijtaart – Prijzenregen
voor Zijtaartse ruiters op eigen bodem

Op 2de paasdag werd er fanatiek gestreden op de wedstrijd
Uitgesteld in Zijtaart. Verschillende ruiters uit de regio kwamen met
5-2
hun paard of pony laten zien wat zij in hun mars hebben.
Onder het genot van een zonnetje, maar ook een frisse
2-5
wind, werd er gedressuurd, oefen gesprongen en Bixie
gereden. Ook was er een stoelendans met pony’s waar
zichtbaar veel plezier werd gemaakt!
Best of Seven
De deelnemers aan de Best of Seven beginnen op stoom te Bij het dressuur werd alles beoordeeld door de jury. In de
ochtend waren eerste de paarden aan de beurt. Silvia
komen.
Endevoets wist twee maal te winnen in de klasse L met haar
In 18 beurten wist Mark Verbruggen (110 car) van Hans v
won ze
Erp (90 car) te winnen. Voor Mark was dit een knap herstel paard Falkland T. Met haar andere paard Cacharel,
de
e
haar
eerste
proef
in
de
klasse
M
en
werd
ze
3
in
de
tweede
na het verlies in de 1 partij tegen Ruud Cissen. Hans wist
proef.
Dirkje
Aarts
won
de
klasse
Z
met
haar
paard
Champ
toch nog tot 77 caramboles te komen, waarmee zijn verlies
de Luxe. Loes van Asseldonk wist een 2de prijs te halen in
binnen de perken bleef.
de klasse Z met Fitzroy. Mark van Asseldonk behaalde een
Toon Verbruggen (120 car) speelde de wedstrijd van de
avond en misschien wel van het gehele toernooi. Tegen Cor winstpunt.
In de middag liet de zon zich steeds meer zien en waren de
vd Hurk (90 car) wist hij de partij in 12 beurten uit te
stoten, een gemiddelde van 10. Cor bleef op 50 caramboles ponyruiters aan de beurt. Het was één grote prijzenregen.
Robin van Vught won zelfs twee keer met haar pony Witje
steken, maar was met een gemiddelde van ruim 4 toch
in de klasse BB. Ook Milou Kemper won maar liefst twee
tevreden.
haar pony Diamond in de klasse CB. Ise Kemper
De laatste partij van de avond was tussen nieuwkomer Cor keer met
ste
werd 1 en 2de met Naza in de klasse DE/B. Ze hebben de
v Zutphen (90 car) en Martien Verbruggen (100 car). Met
smaak te pakken! Er werden winstpunten behaald door Lisa
29 beurten was het de partij die de meeste beurten nodig
Heesakkers met Sweet Chili, Lieke Blokx met Orchid’s
had. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij de
Luzette, door Nora Spoorenberg met Dreamgirl en Romee
winst met 90-92 voor Cor was.
Nooijen met Bjorn.
Na 2 speelrondes staat Toon Verbruggen met 3 punten
bovenaan, gevolgd door Ruud Cissen, Mark Verbruggen,
Afgelopen zaterdag heeft Noa Spoorenberg met haar pony
Hans v Erp en Cor v Zutphen met elk 2 punten, Martien
Dreamgirl gereden op de wedstrijd in Schaijk. Ze werd 3de
Verbruggen met 1 punt en Cor vd Hurk met 0 punten.
A.s. donderdag 20 april gaan in café Kleijngeld vanaf 20.00 met drie winstpunten in de klasse D-L1! Knap gedaan!
VOW Senioren Paaszaterdag 15 april 2017
Odiliapeel
VOW Veteranen
VOW 1
WEC 1
VOW Senioren 2e Paasdag 17 april 2017
ELI VR1
ST VOW/WEC VR1
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had tot gevolg dat Jan v Boxmeer als 3e eindigde en Bart
Vervoort als 4e.
In de strijd om het kampioenschap (Rens 35 tegen Peter 19)
ging de partij tot de 10e beurt gelijk op met een licht
e
Zondag 16 april jl., 1 Paasdag, is de onderlinge
voordeel voor Peter. Rens kon echter maar niet op gang
biljartcompetitie seizoen 2016 - 2017 weer op feestelijke
komen, terwijl Peter wel zijn caramboles bleef maken. Na
wijze afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden wordt 20 beurten was de eindstand 20 - 26 car. (in punten 10
in de zaal bij Toon en Maria Cissen, werd door 10 spelers
tegen 7), waarmee Peter op overtuigende wijze kampioen
deelgenomen. Na het spelen van 45 partijen (een halve
van de onderlinge competitie 2016-2017 is geworden.
competitie) strijden de nummers 1 t/m 4 op de finale-avond Peter, van harte gefeliciteerd met dit mooie kampioenschap.
om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld
Nadat de prijzen uitgereikt waren, werd Maria Cissen
werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1
bedankt voor haar gastvrijheid en goede zorgen. Ook was er
(Rens Verhoeven) is al verzekerd van een plaats in de finale nog een woord van dank voor Ben en Fien Coppens van
en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Peter v Asseldonk, Bart
Installatiebedrijf Coppens voor het wederom beschikbaar
Vervoort en Jan v Boxmeer) strijden onderling in een halve stellen van de bekers, waarvoor wij hen al jaren zeer
competitie om de andere finaleplaats. De partijen worden
erkentelijk zijn. Vervolgens werd Toon Cissen door Jan v
gespeeld over 20 beurten en volgens het 10Boxmeer namens de deelnemers bedankt voor zijn
puntenbonussysteem. Peter (19 car.) en Bart (10 car.)
betoonde inzet. In het bijzijn van de partners van de
speelden als eerste tegen elkaar. Peter wist deze partij naar deelnemers werd de avond afgesloten onder het genot van
zich toe te trekken met 7 tegen 2 punten. Bart speelde
een hapje en drankje.
vervolgens tegen Jan Vervoort (17 car.) en deze partij
Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de
eindigde in het voordeel van Bart met 7 tegen 5 punten. In
bekersponsor Coppens Installatie-bedrijf en de
de laatste partij speelde Peter tegen Jan. Peter liet er geen
bekerwinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde
twijfel over bestaan wie de betere was in deze partij en won succes.
met 12 tegen 6 punten. Met een totaalscore van 19 punten
ging hij dus door naar de finale. De strijd om de 3e en 4e
Eindstand : 1 Peter v Asseldonk, 2 Rens Verhoeven,
plaats wordt omwille van tijdsbesparing niet meer gespeeld.
3 Jan v Boxmeer, 4 Bart Vervoort
Besloten is, dat van de spelers die niet de finale halen,
degene die in “nacompetitie” de 2e plek heeft behaald, op
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen
de 3e plaats zal eindigen en de andere op de 4e plaats. Dit

Buurtvereniging
Leinserondweg/Hoolstraat

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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Extra leuk om te vermelden is dat onze VOW A1 vandaag
is doorgedrongen tot de laatste 8 van de Beker. Onze
reserve doelman Bram Jonkers speelde hierin een Hoofdrol;
Hij wist 2 penalty's te keren in eens slopende penalty serie.
Na 'n 1-1 eindstand.

Volgende week staat de 'derby' tegen Keldonk op het
Op een koud sportpark de Vonders, trad VOW aan tegen de
programma. Aanvang 14.00 uur. Hier zouden wederom 3
buurman uit Twijbus.
Punten VOW in voorlopige veilige haven kunnen brengen.
Omdat VOW de laatste weken wat ongelukkig punten had
Op Basis van het vertoonde spel van vandaag behoort dit
verloren, werd vandaag voor een wat minder aanvallende
zeker tot de mogelijkheden.
variant gekozen qua tactiek. En deze keuze viel bijzonder
© Jeroen Bosch & Jordy v Boxtel.
goed uit. In de warming nog een fikse tegenvaller voor de

VOW mannen; Bart vd Laar greep naar zijn kuit en kon
daardoor niet starten. Tom van de Oever kwam daardoor in
de basis. En juist Tom was zeer waardevol voor VOW
vandaag. De eerste 10 min waren voor de mannen uit
Wijbosch zonder echt voor gevaar te zorgen. Daar waar
Rick van de Linden al een kansje onbenut liet, was het na
ruim 15 min wel raak. Een lange bal van Rick van de
Linden beland op de kruin van Tom van de Oever en deze
knikt beheerst binnen: 1-0. Nog geen 10 min een corner die
op wilskracht door Michel Tielemans bij de tweede paal
wordt binnen geknikt: 2-0. Hierna gebeurd waar iedereen
naar heeft uitgekeken; Onze Pim weet het net te vinden.
Vrij voor de doelman heeft hij 2 pogingen nodig, maar na
ruim 30 minuten staat er 3-0 op het scoreboord.
De tweede helft duurt tot de 70'ste min. voordat er echt iets
meldingswaardigs gebeurd. Ruud van Asseldonk veroverde
de bal op het middenveld en sneed op volle snelheid door
de defensie van WEC..Dit werd niet gewaardeerd door de
mannen uit Wijbosch en onze Ruudje werd van achter
neergehaald; Rood voor Wec. Na 75'ste minuten
onoplettendheid in de oh zo sterke defensie van VOW en
dit betekende de 3-1. Nog geen paar minuten later is het
echter de ingevallen spits in wording Dorus Dortmans die
de 4-1 weet aan te tekenen. Hierna wederom niet goed
dekken in de defensie van VOW en staat het pardoes 4-2.
Het slotakkoord is echter voor VOW. De tevens ingevallen
Joey Novak werd vrij gespeeld aan de rechterkant. De niet
zelfzuchtige Limburger ziet onze Bart van de Oever vrij
staan en deze tekende beheerst de 5-2. Zeer dure en
verdiende punten voor VOW.

Het mooie weer komt er weer aan!
Tijd voor mooi gelakte teennagels!
Aanbieding:
Voeten bad en Gel polish naar keuze
(deze blijft 6 tot 8 wkn zitten)
€24,95
Voeten bad, scrub, mini massage,
Extra voedende voeten creme en
Een Gel polish naar keuze
€29.95

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr.30

19 april 2017 – 26 april 2017

pagina 10

Viering koningsdag Zijtaart 2017
Donderdag 27 april wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30u
13.45u – 15.30u
15.45u

Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
Spelenkermis
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.
Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.15u en 13.30u opstellen in de De Voortstraat bij café Kleijngeld.

De route is: Pastoor Clercxstraat, Reibroekstraat,Keslaerstraat, Kapt S Klapwijkstraat,
Pastoor Clercxstraat het eindpunt is op het Dorpsplein.
Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen hiervan geen last hebben.
Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst versierde fietsen zijn er nog een paar extra
prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
13.45u-15.30u
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m 14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen
opgesteld. Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop aan deze spelletjes deelnemen. De
deelnemerskaart geeft op het einde van de middag recht op een beloning. Men kan zich tot 14.30u voor deze
spelletjes inschrijven.
Dit jaar hebben we gekozen voor een vrije spelmiddag, de kinderen zijn vrij om alle spelletjes te doen.
Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en die mag je mee naar huis nemen .
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en frisdrank
te koop. Daarnaast zal ook het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de spelenkermis
brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een
mooie muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet mee werken, wordt er een aangepast
binnenprogramma opgezet in de gymzaal/dorpshuis.
Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden
als spontaan publiek!
Werkgroep Koningsdag.
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IVN VOGELEXCURSIE
WATERBERGINGSGEBIED HAVELT
Donderdag 20 april 19.00 uur -21.00 uur
Bijzonder was het dat vorig jaar drie paartjes blauwborst in
het waterbergingsgebied Havelt broedden!
Natuurvereniging IVN organiseert op donderdag 20 april
een avondexcursie door dit gebied en gaat op zoek naar dit
markante vogeltje. Behalve blauwborsten zitten er veel
andere zangvogels zoals kleine karekieten, rietgorzen,
grasmussen en zelfs een paartje spotvogels!
U bent van harte welkom om mee te wandelen. Er wordt
om 19.00 uur verzameld bij het Stadhuis (VOORZIJDE) en
van daaruit doorgereden naar ‘Zuidergaard’; waar de
excursie start om 19.10 uur. De excursie duurt ongeveer 2
uur. Meer informatie bij Wolter Brongers (0413) 34 07 64
of www.ivn-veghel.nl. Een leuke wandeling direct na het
eten, door de natuur, vlakbij huis.
Zaterdagmiddag 22 april organiseert MCV een middagrit
van ca 150 km. We rijden in kleine groepen binnendoor
richting Venlo. Halverwege de route komen we weer samen
voor een koffiestop
We vertrekken om 13:00 uur vanaf D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 Mariaheide
Wil je meerijden en heb je navigatie stuur ons een mail naar
info@motorclubveghel.nl en je ontvangt van ons de route

De nieuwe familie …..
Als je voor het eerst een relatie aangaat kom je in een totaal
nieuwe familie terecht. Dat gebeurt ook wanneer je na een
scheiding een samengesteld gezin gaat vormen. Soms vindt
de familie van de nieuwe partner jou minder leuk dan de
vorige, die ze tenslotte al jaren kende. De familie van je
partner kan soms de druk in een samengesteld gezin aardig
opvoeren. En jij als nieuwe partner kunt ook de relaties
ongewild op scherp zetten. Het vraagt van iedereen
aanpassing, begrip en vooral: communicatie!
Bovendien is het lastig hoe iedereen moet omgaan met
jouw kinderen, die toch ook bij het nieuwe gezin horen.
Stel dat een aardige schoonzus de kinderen van je partner
uitnodigt voor een feestje, en de jouwe niet….. Misschien
zijn je kinderen wel blij dat ze niet hoeven…. Misschien
hadden ze ook graag naar dat feestje gewild. Misschien
voel jij je achtergesteld omdat je denkt dat jouw kinderen
niet meetellen….. Maar ook de nieuwe familie moet een
evenwicht vinden. Als de kinderen klein zijn ligt dat vaak
weer anders dan bij grotere kinderen. Kinderen zijn
kinderen en vooral bij kleintjes kun je niet uitleggen dat de
een wel en de ander geen verjaardagscadeautje krijgt.
Kortom: dat is best ingewikkeld, ook voor de familie. Hier
zijn geen standaardoplossingen voor te geven en het vergt
de nodige stuurmanskunst om je schip door alle woelige
baren te loodsen. Want ook niet iedereen communiceert
even goed. Grootouders, die vaak bang zijn voor conflicten,
willen vaak daarom iedereen te vriend houden en eigen
broers en zussen meestal ook. De “kouwe kant” in de
familie wil ook geen ruzie maar gedraagt zich vaak wel wat
kritischer. Voor je het weet kun je met de beste bedoelingen
in conflict komen. Zeker wanneer je vorige scheiding
problematisch was of je vorige schoonfamilie jou niet
mocht. Het gebeurt vaak dat je het ene gedrag met het
andere verwart, dat er koppelingen ontstaan met dingen uit
je verleden. En het gekke is dat iedereen altijd denkt dat het
niet aan hemzelf/haarzelf ligt als er conflicten zijn. Men is
overtuigd van het eigen gelijk.
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Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Concert voor honoraire leden en
vrienden van fanfare Sint Cecilia

Zaterdagavond 22 april heeft fanfare Sint Cecilia honoraire
leden, vrienden, ereleden, leden van verdienste en partners
van de muzikanten en dansers uitgenodigd voor een
speciaal concert. Het programma wordt verzorgd door
verschillende geledingen van de vereniging waaronder de
fanfare, slagwerkgroep en dansgroep Return. Op die avond
zal er ook een ‘tipje van de sluier’ worden opgelicht van het
aankomende “Seitert goes Proms” in het weekend van 28
en 29 oktober dit jaar. Enkele honoraire leden zullen die
avond in het zonnetje worden gezet vanwege hun
jubileumjaar. De genodigden zijn vanaf 19.45 uur welkom;
dan is de zaal open, het programma start om 20.00 uur in
dorpshuis Het Klooster.
Het bestuur,
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart

Donderdagavond Competitie 8-9
Op donderdagavond is een nieuwe
competitie gestart. Leden van TV
Zijtaart die nog niet lang lid zijn en
wel al enkele trainingen gehad
hebben, hebben twee mix
competitieteams gevormd. Zij spelen
op donderdagavonden hun
wedstrijden. Wanneer deze teams thuis moeten spelen is te
vinden op www.tvzijtaart.nl. Kom gerust eens kijken.

Uitslagen Externe Competities
Heren 50+ - D.T.V. de Donkelaar
Heren Vrijdagavond - T.V. De Hopbel

2-2
0-4

Dames Zaterdag
Vrij
T.V. De Krekel - Dames Donderdag
4-0
Dames Vrijdagavond - H.T.C. Son 2000 3-1
T.C. Telro - Mix 1
Carolus - Mix 2

2-0
1-1
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