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Viering Koningsdag Zijtaart 2017

26 april – 3 mei 2017

Donderdag 27 april wordt Koningsdag gevierd.
Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30u
Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
13.45u – 15.30u Spelenkermis
15.45u
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!
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 30 april 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Frits en Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden; Johan en Anna
van Sleuwen-Ketelaars, dochter Dinie en zoon Ad; Tonnie Vissers-van den Tillaart;
Overl.ouders Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Overl.ouders Munsters- de Visser,
Harrie en Lenie Maas-Munsters, Mien Munsters-van de Ven en Mariet Laurijssen; Jas en
An van Erp-van Helvoort; Jaargetijde Christ Ketelaars; Overl.ouders van den Biggelaar-van
der Zanden en overl.familieleden; Jan van Boxmeer.
Overleden: Jan van Boxmeer in de leeftijd van 77 jaar.
Vastenaktie Nu we Pasen achter ons hebben en de vastenzakjes zijn opgehaald, willen wij
iedereen bedanken voor de gulle gift met het mooie bedrag van € 1.474,10. Een bijzonder
woord van dank aan onze vrijwilligers voor het ophalen van de vastenzakjes.
MOV groep

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

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

Kopij voor nr. 32
inleveren uiterlijk
1 mei voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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.
Evenementengroep Zijtaart

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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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
LOGICA VANUIT ZIJTAART WORDT
DOOR DE PROVINCIE OVERGENOMEN !
Reeds enkele dagen is bekend, dat de Stuurgroep N279
Veghel-Asten op donderdag 20 april jl. een voorlopig
advies heeft uitgebracht over de aanpak van de N279 tussen
Veghel en Asten. Daar hoort volgens het advies geen
omleiding van deze N279 bij Zijtaart en Doornhoek te
worden aangelegd.
Uiteindelijk neemt de provincie het besluit, maar op basis
van dit voorlopig advies heeft de belangrijkste persoon bij
de provincie, gedeputeerde Christophe van der Maat, nu
al uitgesproken, “dat de omleiding bij Zijtaart weinig nut
heeft als die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Wij kiezen
voor het huidige tracé van de N279 om dat aan te pakken en
met de gemeente Meierijstad om de tafel te gaan zitten om
goede oplossingen te bedenken voor de woonwijken, die
pal aan de N279 liggen!”
Dit standpunt van de gedeputeerde komt geheel overeen
met hetgeen de Dorpsraad en de werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” bij het indienen van onze
zienswijzen en de 179 handtekeningen op donderdag 19
oktober jl. met de gedeputeerde aan tafel hebben besproken.
Bij het overhandigen van onze zienswijzen hebben wij toen
nogmaals toegelicht, dat de omleiding een grove vorm van
het verkwisten van overheidsgeld (belastingopbrengsten) is,
dat de omleiding zeer onlogisch is met o.a. de aansluiting
op de overvolle A50, dat het huidige tracé richting
Helmond al jaren voldoet, dat aanpassingen op dat tracé
mogelijk zijn (ongelijkvloerse kruisingen) en dat er dus met
een omleiding totaal geen robuuste oplossing komt zoals
dat in de plannen werd opgenomen.
Al met al is deze logische redenering nu ook door de
gedeputeerde overgenomen en daarmee kunnen we als
Dorpsraad en als werkgroep constateren, dat er naar ons is
geluisterd, dat hetgeen we op papier hebben gezet en
hebben besproken niet voor niets is geweest.
Vanzelfsprekend zijn we hiermee zeer tevreden en kunnen
we elkaar allemaal samen op dit moment een proficiat
toewensen met het standpunt dat nu ingenomen is.
We zijn er echter nog niet helemaal, want het definitief
advies zal op 26 juni worden uitgebracht. Maar ondertussen
loopt het MKBA-onderzoek (wordt deze week afgerond) en
de uitslag daarvan is mede bepalend voor het uiteindelijke
advies. Zowel werkgroep als Dorpsraad zijn van mening,
dat het rapport van de MKBA niet veel zal kunnen afwijken
van hetgeen nu al bij de Stuurgroep bekend is. Een MKBA
( Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) gaat juist over
de resultaten van cijfers, tellingen en vooral het verschil
tussen kosten en baten. Als de Stuurgroep nu al aangeeft,
dat een omleiding geen nut heeft (en dus altijd te duur
wordt), dan is het aannemelijk dat de uitslag van de MKBA
daarmee overeenstemt. Het blijft dus nog even spannend,
maar in feite staan we met 1-0 voor!
De wethouder van Veghel, de heer Harrie van Rooijen, was
geschrokken (zoals in het artikel staat vermeld). Hij had
waarschijnlijk nu nog niet dit standpunt van de Stuurgroep
verwacht, maar de politieke partijen van Meierijstad (de
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coalitie) heeft bepaald, dat zij de uitslag van het MKBAonderzoek zullen aanvaarden. Wij (werkgroep en
Dorpsraad) zullen gezamenlijk met onze raadsleden alert
blijven op het vervolg van de bespreking van dit onderwerp
in commissies en in de gemeenteraad. Op 9 mei is de
eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep, waarin
de dorpsraad en de werkgroep zitting hebben.
Beste inwoners van Zijtaart: het ziet er naar uit dat we al
ons werk (onze gerichte aandacht) niet voor niets hebben
gedaan en dat geeft ons een goed gevoel. We zijn echter
nog niet helemaal aan de eindstreep, het blijft nog even
wachten op het definitieve besluit, maar de provincie heeft
laten blijken dat men met de logische redenering vanuit
Zijtaart wel zeker iets heeft gedaan!
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl.
Dorpsraad Zijtaart

Mededelingen van het bestuur van de
KBO Zijtaart
Maandag a.s. 1 mei staat de bedevaart
naar Handel gepland. Samen met de
andere afdelingen van de KBO’s uit
de oude gemeente Veghel doen we dit
al vele jaren. De Heilige Mis begint
om 13.30 uur, waarna het bestuur van
de KBO Zijtaart haar leden koffie of
thee aanbiedt bij café ’t Hofke.
Hebt u zich al aangemeld? Zo niet, mensen die graag
meegaan, kunnen zich opgeven door een van de
bestuursleden te bellen. Als u geen vervoer heeft, zeg het
ook even, dan gaan we als bestuur iets regelen.
Neem deel aan de KBO excursie naar EDAH Museum
Helmond!
Volgende week zit er bij ONS een formulier waarop meer
informatie staat over deze nieuw te organiseren activiteit
van onze vereniging. De datum staat vast dat wordt
zaterdagmorgen 13 mei. Hoe we gaan en hoe u zich kunt
aanmelden staat in de brief die volgende week in de
brievenbus valt, samen met de ONS.
Ook staat in deze brief informatie over de dagreis van
woensdag 21 juni naar de Amsterdamse grachten en
Monnickendam. Hoe u zich kunt opgeven voor deze reis en
wat er die dag op het programma staat, vindt u in die brief.

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

Frikandel € 1,50.
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
gezellig vinden om samen met anderen te eten. Misschien
iets voor U. Informeer voor de mogelijkheden eens bij onze
voorzitter Cor van der Aa, telefoon (0413) 36 68 58.
Voor alle vragen m.b.t. de KBO kunt u bij een van de leden
van het bestuur terecht.
Cor van der Aa, voorzitter
Marianne Kemps, secretaris
Maja Rovers, penningmeester
Mieke van Dinter, lid
Marjo Vissers, lid
Jan van Boxmeer, lid
Harrie van Zutphen, lid

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar):

Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
Eetpunt en Samen aan Tafel
blindelings kunt vinden.
Naast Samen aan Tafel kennen we ook het wekelijkse
1 Bij de Pinautomaat Rabobank, Dorpshuis Zijtaart
Eetpunt. Als bestuur van de KBO maken wij onze inwoners 2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
nogmaals opmerkzaam op de mogelijkheid om deel te neem Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
aan het Eetpunt. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag om
kant van het Tennispark)
12:00 uur wordt er tegen een redelijk bedrag een gezonde
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
maaltijd geserveerd. Bent u niet in staat om thuis te eten of Lankvelt
vindt u het gewoon gezelliger om samen met anderen de
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
warme maaltijd te nuttigen? Bij het Eetpunt kunt u samen
Asseldonk
met andere mensen op dinsdag en/of donderdag genieten
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
van een warme maaltijd. Voor wie? Voor mensen vanaf 55 6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
jaar die zelf moeilijk of niet kunnen koken of die het
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Dorpshuis Zijtaart presenteert:
“Dorpsklets 2017”
Het begint inmiddels een traditie te worden, het vieren van
het verjaardagsfeest van
Drie gratis proeflessen op een muziekinstrument!!
Op donderdagavond 20 april was de slotuitvoering van het dorpshuis. Ter ere van
dit heuglijke feit brengt
het muziekproject ‘Windkracht 6’ in het Dorpshuis.
het Dorpshuis, na het
Onder leiding van fanfare Sint Cecilia en in
grote succes van 2015, op
samenwerking met de school kregen alle kinderen van
vrijdag 6 oktober weer het
groep 4 en 5 zes weken lang muzieklessen van Anne
evenement “Dorpsklets”
Peters en Paul Schepers. Zij lieten de kinderen kennis
maken met alle instrumenten die de fanfare rijk is, zoals terug.
een trompet, trombone, bugel, saxofoon, hoorn, bariton Ook dit jaar zullen weer 6
en slagwerk. Op deze slotuitvoering lieten alle kinderen tonpraters de Zijtaartse bühne beklimmen, te weten: Berry
Knapen, Boy Jansen, Frans Bevers, Freddy v/d Elzen, Hans
horen dat ze al flink wat geluid uit de instrumenten
Verbaarschot en Jorlan Manders. Zij zullen tijdens het
konden krijgen. Ze konden zelfs al samen met het
avondvullende programma de gasten vermaken met klets en
opleidingsorkest een nummer ten gehore brengen.
vele grappen. De muzikale omlijsting van het geheel zal
Daarnaast lieten ook de leden van de
opstapslagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep horen wat wederom worden verzorgd door Blaaskapel de Boemelaars.
je allemaal kunt leren, sommigen met nog maar één jaar De kaartverkoop start op maandag 1 mei bij het UITpunt te
Veghel, Bakkerij v.d. Rakt (alléén in Zijtaart) en in het
les! Ook de majorettes lieten een vrolijke dans zien.
Dorpshuis. De toegangskaarten kosten € 15,00 per persoon,
Wil je ook graag een instrument leren bespelen,
inclusief één consumptie. Wees er snel bij want op, is op!
maar weet je nog niet zeker of het iets voor je is?
Voor meer informatie mail naar dorpshuis@zijtaart.nl of
Geef je dan nu op voor drie gratis proeflessen!
kijk op www.facebook.com/DorpshuisZijtaart
Vul onderstaande gegevens in en stop het strookje voor
13 mei in de brievenbus van Pastoor Clercxtraat 79.
Opgave middels e-mail is ook mogelijk, stuur dan
onderstaande gegevens naar info@sintceciliazijtaart.nl.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Na deze datum wordt er contact met je opgenomen om
de proeflessen in te plannen.
Naam:
Straat:
Postcode en plaats:
Geslacht:
Geboortedatum:
Handtekening ouders:
Ik wil graag drie proeflessen op:
o

Slagwerk

o

Trompet

o

Bugel

o

Saxofoon

o

Trombone

o

Hoorn

o

Bariton

Het bestuur van fanfare Sint Cecilia

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Uitslagen van 20 april:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
160 pnt.
Rikken:
1. Lenie Henst
69 pnt.
Op Zaterdag 13 mei 2017 is er weer een dorpsschouw
2. Bert Vissers
61 pnt.
in Zijtaart. Van 10.00 tot 10.15 uur zijn wij op het
3. Jana v.d.Acker
60 pnt.
– 37 pnt.
plein tegenover Het Klooster. Aandachtspunten kunt U Poedelprijs: Marjo Vissers
Loterij:
Annemieke
v.d.Linden.
dan doorgeven. Vanaf 10.15 uur maken we een
itslagen van 24 april:
rondgang door het Zijtaart.
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
162 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Ven
83 pnt
Aandachtspunten voor deze dorpsschouw kunt U ook
2. Henk v.d.Linden
73 pnt.
met het contactformulier op onze website doorgeven
3. Marjo Vissers
70 pnt.
4. Annemieke vd.Linden 58 pnt.
of met een email naar dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl
Poedelprijs: Jan v.Asseldonk
– 23 pnt.
Loterij:
Anneke v.d.Braak
KBO
Ad v.d.Heijden.
BRIDGEN uitslagen ZBC’01 Dinsdag 18 april.
Lijn A:
AGENDA
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
58,33%
Maandag 1 mei 10.00 uur Onderonsje
2 Ben v.d. Steen & Mien Vissers
57,08%
Maandag 1 mei 13.30 uur Bedevaart Handel
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
56,25%
Maandag 1 mei 13.30 uur Kaarten
4
Clasien
Nolle
&
Trudy
Smulders
55,83%
Dinsdag 2 mei 09.30 uur Seniorenkoor
5. Gerard Bekkers & Hannie Habraken
54,17%
Dinsdag 2 mei 12.00 uur Eetpunt
Lijn B:
Dinsdag 2 mei 13.00 uur Vrij biljarten
1 Hein de Wit & Jo de Wit
68,75%
Dinsdag 2 mei 14.00 uur Line dansen
2 Fien Rooijakkers & Jack Sebrechts
59,86%
Woensdag 3 mei 13.30 uur Kienen
3
Annie v.d. Berkmortel & Maria Rijken
49,86%
Donderdag 4 mei 09.00 uur Wandelen
4
Albert
v.d.
Hurt
&
Petra
v.d.
Hurk
48,61%
Donderdag 4 mei 12.00 uur Eetpunt
5
Tonnie
Rijkers
&
Mien
Vermeulen
47,22%
Donderdag 4 mei 13.00 uur Competitie biljarten
KBO bridge.Vrijdag 21 april.
Donderdag 4 mei 13.30 uur Kaarten
Lijn A:
Vrijdag 5 mei 13.30 uur Bridgen
(1) Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
56,77%
(1)
Ben
v.d.
Steen
&
Tiny
v.d.
Steen
56,77%
KAARTEN
3
Ad
Koevoets
&
Riet
Koevoets
56,25%
Uitslagen van 13 april:
4 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
52,60%
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
81 pnt.
(5) Toon Gevers & Tonnie Kivits
51,04%
2. Ciska Coppens
64 pnt.
(5) Bert v. Helvoort & Anneke v.Helvoort`
51,04%
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen
130 pnt
Lijn B:
2. Jan v.Zutphen
124 pnt.
1 Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker
57,29%
3. Pieta v.Riel
76 pnt.
2
Piet
v.
Schaijk
&
Mari
v.d.Steen
52,08%
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden – 18 pnt.
3
Mies
v.d.
Burgt
&
Joke
v.d.
Burgt
50,63%
Loterij:
Bert Vissers
(4) Maria Rijken & Ria Swinkels
48,96%
(4) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
48,54%
5
Liesbeth v.Dijk & Nellie Phillipsen
51,56%

Dorpsschouw Zijtaart in 2017
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BILJARTEN
Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag onderlinge competitie
KBO Zijtaart d.d. 19-04-2017
Jan vd Oever
18 24 - Mies Gibbels
35 21
Willy vd Berkmortel 25 17 - Toon Opsteen 30 23
Cor v Zutphen
61 70 - Piet vd Hurk
38 67
Cor Coppens
22 25 - Tonnie v Uden 31 40
Willy Henst
28 28 - Jan Rijkers
16 8
Rien Kemps
32 35 - Toon Cissen
61 64
Wim vd Sanden
43 59 - Toon Nelissen 32 54
Christ v Helvoirt
19 13 - Rien v Tiel
29 24
Wim Kremers
26 13 - Willy vd Berkmortel 25 34
Piet vd Hurk
38 23 - Jan vd Oever
18 13
Toon Opsteen
30 21 - Cor v Zutphen 61 64
Rien Kemps
32 41 - Wim vd Sanden 43 41
Christ v Helvoirt
19 9 - Toon Nelissen 32 30
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 20-04-2017
Jan vd Oever
18 33 - Toon Opsteen 30 27
Willy vd Berkmortel 25 24 - Wim vd Sanden 43 45
Tonnie v Uden
31 30 - Tonn Verbruggen 24 21
Christ v Helvoirt
19 15 - Jan de Wit
28 17
Wim Kremers
26 22 - Cor Coppens
22 38
Piet vd Hurk
38 48 - Mies Gibbels
35 25
Frans v Leuken
44 47 - Toon Cissen
61 52
Frans vd Broek
19 25 - Willy Henst
28 24
Wim Kremers
26 30 - Jan de Wit
28 15
Toon Nelissen
32 47 - Jan vd Oever
18 12
Jan Rijkers
16 18 - Willy vd Berkmortel 25 31
Frans vd Broek
19 14 - Rien Kemps
32 24
Cor Coppens
22 9 - Jan de Wit
28 18
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Parkinson, een nieuwe knie of een gebroken heup de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar vandaag zal
Irma Maas ons meer specifiek iets vertellen over de
bekkenfysiothera
pie. Dus gericht
op wat te doen
bij urineverlies,
ontlastingsproble
men,
plasproblemen en
wat er gebeurd met de bekkenbodem bij het ouder worden.
Heel veel ouderen denken dat bijvoorbeeld urineverlies bij
het ouder worden hoort. Het is inderdaad zo dat het vaker
bij ouderen voorkomt maar het betekend niet, dat er niets
aan te doen is.
Irma Maas, zij werkt sinds 2011 in de praktijk in Veghel en
naast het werken als fysiotherapeute heeft zij zich als
bekkenfysiotherapeute gespecialiseerd en zij zal na een
korte inleiding de mogelijkheden en onmogelijkheden
toelichten en de bij ons levende vragen graag willen
beantwoorden.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandag 1 mei van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

Donderdag 27 april: Oranjetocht, pauze in
Horst/Schijndel, vertrek 8.30 uur (heren).
Donderdag 27 april: Berg en Dal, pauze in Groesbeek,
vertrek 8.00 uur, 110 km (dames).
Zondag 30 april: Bevrijdingstocht, pauze in Overloon
Bij het ouder worden, treden er een aantal veranderingen op ‘Museumzicht’, vertrek 8.30 uur, 85 km.
in het menselijk lichaam en niet alleen bij het Woensdag 3 mei: Nat. Monument Kamp Vught, pauze in
Vught Cafe ‘Den Heuvel’, vertrek 8.30 uur, 86 km.
bewegen. Er spelen zich specifieke
processen in het lichaam af, bijvoorbeeld het
achteruitgaan van het
gewrichtskraakbeen. Vaak
ontstaan veranderingen
geleidelijk en merkt men dat
een aantal bewegingen of activiteiten lastig
worden. De spierkracht, coördinatie en
mobiliteit van de gewrichten nemen af, met
als mogelijk gevolg pijnlijke spieren,
stijfheid en problemen met dagelijkse
bezigheden. Op maandagmorgen 1 mei
2017 om 10.00 uur komt Irma Maas van
Fysio Veghel, gevestigd in het Medisch
Centrum De Vondel te Veghel, in het
Dorpshuis van Zijtaart met de aanwezigen
praten over wat fysiotherapie en in het
bijzonder bekkenfysiotherapie o.a. voor
ouderen kan betekenen. We denken vaak bij
fysiotherapie aan hulp bij de gevolgen
van een beroerte, dementie, de ziekte van

Bekkenfysiotherapie, een hulp bij
lichamelijke klachten?
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VOW Jeugd 29 april 2017
VOW MO19-2
DSV MO19-1
VOW MO15-1
OSS'20 MO15-1
VOW MO15-2
Blauw Geel MO15-1
VOW MO13-1
Gemert MO13-1
VOW MO11-1
vrij

26 april 2017 – 3 mei 2017
DVG JO11-5
VOW MO13-1

14:30u
13:00u
13:00u
11:30u

VOW JO11-3
UDI'19/Beter Bed MO13-1

VOW Jeugd 22 april 2017
Bruheze JO19-1
VOW JO19-1
ELI JO17-1
VOW JO17-1
Someren JO15-2
VOW JO15-1

VOW Senioren 29 april 2017
17:00u
SCMH VOW Veteranen
17:00u
Prinses Irene VR30+1 VOW VR30+1
VOW Senioren 30 april 2017
14:30u
Vorstenbossche Boys 1 VOW 1
10:30u
Ollandia 2
VOW 2
11:00u
VOW 3 Blauw Geel'38/JUMBO 11
9:45u
HVCH 16
VOW 4
12:00u ST VOW/WEC VR1 Wijbosch EVVC VR1
10:00u
Rhode VR2
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 20 april 2017
VOW VR2
Schijndel/DE WIT VR1
10 - 0
VOW Senioren 22 april 2017
VOW Veteranen
Boekel Sport
12 – 0
VOW Senioren 23 april 2017
VOW 1
RKVV Keldonk 1
2-0
Heeswijk 4
VOW 2
1-1
VOW 3
UDI'19/Beter Bed 11
2-4
Rhode 10
VOW 4
1-1
ST VOW/WEC VR1 Vorstenbossche Boys VR1 13 - 0
Nijnsel/TVE Reclame VR2b VOW VR2
2-4

VOW Jeugd 18 april 2017
VOW JO17-1
Blauw Geel JO17-7
VOW Jeugd 19 april 2017
VOW JO15-2
Boekel Sport JO15-4
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4
3

4
0

2
4

0
5

2
3
afgelast
VOW JO13-1
Sparta'25 JO13-2
12
Boerdonk JO11-1G VOW JO11-1
53
VOW JO11-2
Mariahout JO11-3G
63
VOW JO11-3
S.V. Brandevoort JO11-8 6 8
VOW JO9-1
Sparta'25 JO9-3
0
1
Boekel Sport JO9-7G VOW JO9-2
1
0
Blauw Geel'38/JUMBO JO9-19 VOW JO9-3M 0
1
VOW MO19-2
Hapse Boys MO19-2
32
VOW MO15-1
Olympia'18 MO15-1
20
EVVC MO15-1
VOW MO15-2
30
FC Uden MO13-1
VOW MO13-1
01
VOW MO11-1
Venhorst MO11-1
23
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-9 VOW JO15-2

TV Zijtaart
Uitslagen Externe
Competities

1

0

1

5

Heren:
LTV Best 4 - Heren 50+
Prinsejagt 1 - Heren vrijdagavond
Dames:
Dames Donderdag - Veldhovense LTC
T.C. Venray 1 - Dames Vrijdagavond
Dames Zaterdag: Vrij
MIX:
T.V. Zijtaart 1 - T.V. Meerhoven
T.V. Zijtaart 2 - 't Root

3-1
3-1
4-0
1-3

1-1
1-1

Het VerhAal
Op zondag 27 augustus 2017 vindt de 2e editie plaats van
het literaire festival Het VerhAal. Een gratis toegankelijk
evenement langs een traject langs de oevers van de Aa,
vanaf de Bibliotheek in Veghel naar de Kilsdonkse Molen
in Heeswijk-Dinther. De organisatie is een
samenwerkingsproject, in handen van de Bernhezer
Kunstkring, de Toeristisch Recreatieve Vereniging
Bernheze, Kunstkring de Compagnie en de Bibliotheek
Veghel/ Bernheze.
Het VerhAal 2017 is een literair evenement vol mooie
zinnen in de breedste zin van het woord. Het VerhAal is
een luchtige wandel-, fiets- en/of vaartocht langs en over de
Aa.
Een ontmoeting voor jong en oud met literatuur, kunst,
cultuur en natuur.
Op woensdag 3 mei van 19.30-21.00 uur vindt er een
bijeenkomst plaats in de Kilsdonkse Molen,
Kilsdonkseweg 4-6 in Heeswijk Dinther.
Geïnteresseerden, omwonenden, mogelijke vrijwilligers
voor de organisatie, deelnemers of andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
Wie langs wil komen op 3 mei stuurt een bericht naar
info@hetverhaal.nu.
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1 Ruud Cissen
4 punten
Mark Verbruggen
4
23 april 2017
3 Toon Verbruggen
3
VOW drukt kwaliteitsverschil in tweede helft in doelpunten
4 Hans v Erp
2
uit.
Martien Verbruggen 2
Vandaag de belangrijke thuiswedstrijd tegen de 'buren' uit
Cor v Zutphen
2
Keldonk. Een wedstrijd met grote belangen. Keldonk strijdt
7 Cor vd Hurk
1
tegen rechtstreekse degradatie en VOW probeert de
nacompetitie te ontlopen. In de eerste helft een gelijk
opgaande wedstrijd zonder grote kansen. Beide ploegen
hadden duidelijk moeite om het spel te maken. Enkele
kleine kansjes werden door VOW onbenut gelaten. Aan de
andere kant moet onze Niek handelend optreden bij een
doelpoging van een speler van Keldonk.
In de rust een 'donderspeech' van de trainer en dit leek wat
de VOW mannen nodig hadden deze middag. Er werd beter
druk gezet, gestreden voor elke meter en ook het balletje
ging makkelijker van voet tot voet. Een treffer hing in de
lucht en na 60 minuten ging de bal op de stip. Hands in de
16 meter werd volkomen terecht door de goed leidende
scheidsrechter als een penalty beoordeeld. Bart van den
Oever nam zijn verantwoordelijkheid en schoof beheerst de
Studentensteaks
1-0 binnen. Hiermee was het verzet van Keldonk wel
Portie varkenssaté
gebroken en was het wachten op de 2-0. Vanaf eigen helft
vertrok onze Rick van de Linden richting de 16 meter na 70
Portie kipsaté
minuten. Zonder zelfzuchtig te zijn bediende hij de
Hamburger
meegelopen Bart van den Oever en deze tekende beheerst
Spareribs
voor de 2-0. Typerend voor de tweede helft was dat
Keldonk geen enkel gevaar kon vormen deze middag.
Bourgondische kipfilet
Al met al 3 zeer verdiende punten voor onze VOW mannen
Gem. kipfilet
en hierdoor een klein sprongetje op de standenlijst op een
'veilige' positie momenteel. Volgende week een
Katenspies
uitwedstrijd tegen de boys. Geruchten gaan momenteel
Gem. varkensspies
rond in Zijtaart dat er een busreis wordt georganiseerd om
Gem. kipspies
onze VOW mannen te ondersteunen. U wilt dit toch ook
niet missen?
Gem. runderspies
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

VOW - Keldonk 2-0 (0-0)

BBQ lijst 2017

Best of Seven
De ene week is de andere niet. Won Toon Verbruggen (120
car) vorige week met 10 gemiddeld van Cor vd Hurk, nu
was Ruud Cissen (120 car) te sterk. Met een serie van 48
caramboles in de 12e beurt wist Ruud een grote kloof te
slaan en won uiteindelijk in 16 beurten met 120-65.
In de 2e partij stonden Martien Verbruggen (100 car) en Cor
vd Hurk (90 car) tegenover elkaar. Beide wisten tot nu toe
niet te winnen. Martien 1x gelijk en Cor 2x verlies. Het
werd een gelijk opgaande wedstrijd die na 29 beurten in een
verdiend gelijk spel eindigde. Beide blijven dus nog steeds
zonder winstpartij.
De laatste partij was tussen Cor v Zutphen (90 car) en Mark
Verbruggen (110 car). Een partij waarbij Cor in de 19e
beurt met een serie van 14 caramboles even leek terug te
komen. Het was maar even, want met een serie van 16
caramboles herstelde Mark zijn voorsprong weer en gaf
deze ook niet meer uit handen. Na 25 beurten was het 11079 en de winst dus voor Mark.
Deze week wordt er i.v.m. Koningsdag niet gespeeld. Op
donderdag 4 mei zal de strijd weer verder gaan.
Stand na 3 avonden:

1,65
1,65
1,65
0,95
1,65
1,50
1,50
2,10
1,60
1,60
2,25
Kip/cajunspies
1,60
Barbecueworst
1,05
Gem. varkenslapje
1,45
Scampispies
2,40
Vispakketje
2,60
Gekr. biefstuk
2,00
Gem. speklappen
1,00
Brochette
1,60
(spies met runds-, kip- en varkensvlees)
Ons BBQ vlees komt allemaal uit eigen slagerij
Wij verzorgen geen complete BBQ-partijen
meer.
U heeft wel de mogelijkheid om bij uw BBQvlees een BBQ te lenen (informeer naar de
mogelijkheden).
Briketten per 10 kg
11,00
Gas per BBQ
20,00
Eventuele schoonmaak per BBQ
25,00
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Beste mensen uit Zijtaart,
Hartelijk dank voor jullie steun. Samen staan we sterk!
Werkgroep Geen omleiding N279 bij Zijtaart,
Piet van den Tillaart
Geen omleiding N279 bij Veghel
De provinciale weg langs de Zuid-Willemsvaart wordt
voorlopig niet omgeleid bij Veghel. Dat hebben de
bestuurders van de gemeenten en de provincie op 20 april
jl. besloten. De bestuurders kiezen ervoor om de weg in
plaats daarvan aan te pakken, zodat de doorstroming op
het huidige tracé verbetert. De N279 tussen Veghel en
Asten krijgt op het verdere traject ongelijkvloerse
kruisingen, maar de weg blijft veelal een enkele rijbaan
voor elke richting.
Dit is het voorlopige voorkeursalternatief, dat is gekozen
door de Stuurgroep op basis van de MER (Milieu Effect
Rapportage) die in opdracht van de provincie is uitgevoerd.
Gedeputeerde Christophe van der Maat ziet ook in, dat een
omleiding bij Zijtaart weinig nut heeft als die niet of
nauwelijks wordt gebruikt.
Wij zijn ervan overtuigd, dat het grote aantal zienswijzen
dat door de inwoners van Zijtaart is ingediend, mede
hebben geleid tot dit besluit: de omleiding van de N279 bij
Zijtaart heeft geen nut t.b.v. de doorstroming op de weg
Den Bosch – Asten. Dat wethouder Harry van Rooijen
geschrokken is van het besluit van de Stuurgroep komt ons
vreemd over, omdat hij zelf deel uitmaakt van die
Stuurgroep. Hij heeft de uitkomst van de MER kunnen
lezen en kent dus de uitkomsten en de conclusie daarvan.
Het wachten is nu op de uitkomst van de MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). Die maakt
gebruik van dezelfde uitgangspunten als de MER. Het is
dus niet te verwachten, dat de MKBA een andere conclusie
zal opleveren. De MKBA zal hooguit extra informatie
geven over de verhouding tussen de kosten en de baten. In
het collegeakkoord van Meierijstad heeft men zich
uitgesproken om de uitkomst van de MER en MKBA te
respecteren en hun definitieve besluit daarvan te laten
afhangen. Dit besluit verwachten wij in juni a.s.
Hoe het ook zij: we staan op dit moment met 1-0 voor.
Meierijstad zal van goeden huize moeten komen om het
voorlopige besluit te wijzigen. De door ons gekozen
raadsleden vragen wij dan ook vriendelijk hun
verkiezingsbeloften waar te maken.

Interpunctie
Jij bent geen goede moeder…..
Ouders zijn kwetsbaar als het om hun kinderen gaat. Kritiek
op de opvoeding is dan ook levensgevaarlijk voor relaties.
Men hóórt dit: “je bent geen goede moeder/vader”, ook al
wordt dat niet gezegd (of bedoeld). De manier waaróp je
iets zegt is vaak de oorzaak van een conflict. Vaak wordt er
dan teruggemept met woorden als “daar heb jij niks mee te
maken” of “daar hoeft niemand zich mee te bemoeien…”.
Hoe je je woorden kiest, kan beslissend zijn voor een grote
ruzie of een levenslange warme vriendschap. Mensen
denken daar niet over na als ze iets roepen….. Bovendien,
als je geconfronteerd wordt met harde woorden (of ze
komen alleen maar hard binnen en zijn niet eens zo hard
geformuleerd), dan moet je stevig in je schoenen staan om
niet direct terug te meppen. Ik adviseer altijd: concentreer
je op je ademhaling. Toch gebeurt dat eigenlijk zelden.
Kritiek krijgen is altijd al lastig, maar kritiek op je
ouderschap is helemaal erg… En toch ontkent niemand dat
men fouten maakt, ook als ouder. Daarom is het goed om in
elk geval ook positieve dingen te zeggen als je kritiek wilt
leveren. Vaak echter gaat het zo: “ik waardeer dit….
Maar………” En dan voelen mensen al aankomen dat er nu
iets kantelt. Men zet zich als het ware schrap voor de klap
die gaat komen. Wat voor “maar” kwam, hoort men niet
eens.
Daarom is communicatie zo’n onderschat fenomeen. Voor
je het weet is er een grote ruzie, ga je elkaar als geheel
persoon afwijzen (een bemoeiziek mens of iemand met een
grote mond) zonder de goede bedoeling te zien die
schuilging achter de mogelijk verkeerd gekozen woorden.
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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Bond van Alleengaanden Kring Uden
Uitnodiging voor een dagtocht op woensdag 17 mei 2017
Beste leden,
Voor de maand mei is het gebruikelijk dat wij een uitstapje
organiseren. Dit keer hebben wij in overleg met EMA
reizen gekozen voor een tocht naar Nationaal Park
Weerribben.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 8.30 uur vanaf onze opstapplaats Hertog
Janplein bij de kerk in Erp.
We reizen van onze opstapplaats naar Zaal Verploegen in
de omgeving van Nijmegen. Hier krijgt u 1x kop
koffie/thee met gesorteerd gebak aangeboden. Daarna
rijden we via Kampen en de Noordoostpolder naar de Kluft
in Ossenzijl voor de koffietafel met kroket. Na de
koffietafel gaan we per boot de Weerribben verkennen.
Tijdens deze rondvaart wordt u door de schipper op
interessante en humoristische wijze geïnformeerd over het
ontstaan van dit gebied. Aan boord krijgt u een lekker kopje
koffie/thee aangeboden. Vervolgens brengen we nog een
bezoek aan het bezoekerscentrum van Staatbosbeheer, waar
een expositie en videopresentatie u een interessante
uiteenzetting geven van het ontstaan van het gebied en de
manier waarop het momenteel in stand wordt gehouden. De
terugreis gaat via de snelste route naar de Veluwe, waar u
nog een heerlijk diner aangeboden krijgt.
Na het diner gaan we terug naar Erp en daar zullen we rond
de klok van 21.00 uur terug zijn.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 65,00 per persoon, te
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voldoen voor 10 mei 2017. Door dit bedrag over te maken
op rekeningnr. NL28RABO 0120193221 van de Rabobank
t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo, bent u
deelnemer aan deze reis.
Er kunnen 50 personen aan deze reis deelnemen, dus wacht
niet te lang met uw betaling.
Wij wensen alle deelnemers een gezellige dag en een fijne
reis.
Namens de werkgroep,
Harrie van de Meerakker Julianastraat 31, HeeswijkDinther tel. (0413) 29 16 89,voorzitter
Toon van Berlo Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel
tel.(0492) 32 17 33, secr./penn.m.
Thea Donkers Tolentijnstraat 6, Boerdonk, tel. (04920 46
56 53, lid
Josephien de Mol Dorpsstraat 9, Loosbroek tel. 06 - 237
760 91, lid
Henk van de Ven Pastoor Kampstraat 32, Zijtaart tel.
(0413) 36 52 42, lid

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

