Vrijdag 12 mei - Bytz cabrio bios
Wat is er leuker dan samen met vrienden en vriendinnen een leuke film te kijken vanuit een
open auto? We verzamelen om 19.00 uur op het dorpsplein en rijden dan naar de
bioscooplocatie.
Ook kinderen uit groep 8 zijn van harte welkom.
Bytz organiseert al een paar jaar aansprekende activiteiten voor de Zijtaartse jeugd van 12
t/m 16 jaar. Een leuke avond, ontspanning en ontmoeting zijn de belangrijkste doelen van
deze activiteiten.
Bij Bytz kan de jeugd zonder lidmaatschap meedoen, vaak zelfs zonder opgave vooraf,
soms een onkostenvergoeding. Binnenlopen en meedoen. Besluiten ze op de dag zelf nog
om ’s avonds bij Bytz met vrienden af te spreken, dan kan dat.
Het is lastig onze doelgroep te bereiken, de kans is groot dat dit artikel niet eens door hen
gelezen wordt. Wel appen we, zijn we te vinden op Facebook en mailen we. Maar ondanks
deze digitale wegen, helpt het ons enorm wanneer u als ouders uw kind(eren) attendeert op
onze activiteiten. Zo maar een keer, na het lezen van het Zijtaarts Belang of tijdens het
avondeten. Hang de aankondiging op het prikbord. Moedig ze aan om te gaan, alleen of met
vrienden. Je weet nooit, het zou zomaar eens een leuke avond kunnen worden ...
Vriendelijke groet namens Bytz,
een werkgroep van de Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 mei 9.30 uur Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter
Bertha; Overl.ouders van de Ven-Aarts, dochter Zus en Annie van de Ven- van Zutphen;
Overl.familie van den Oever-Verhoeven; Cisca van Lankvelt-Aalders; Piet van Lankvelt en
overl.familieleden; Albert van Zutphen, zoon Peter en overl.familieleden; Johan
Schoenmakers (vanw.verjaardag), Jan Schoenmakers en overl.familieleden; Bert van
Heertum (vanw.verjaardag); Overl.ouders Harrie en Nel van der Linden-van Berkel; Driek
en Truus van den Tillart-Timmers en kleinzoon Lowie; Jaargetijde Jan van de Ven.
Mededeling:
Zondag 7 mei a.s. is Pastoor Ard Smulders 12½ jaar pastoor van de Pastorale Eenheid
Veghel. Er is dan om 10.00 uur een feestelijke viering in de St.Lambertuskerk te Veghel.
Hierbij is iedereen van harte welkom.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
Basisschool "Edith Stein"

36.58.61
352294
36.66.79
36.51.68
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Kopij voor nr. 33
inleveren uiterlijk
8 mei voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-22496798.

Dorpsschouw Zijtaart in 2017
Op Zaterdag 13 mei 2017 is er weer een
dorpsschouw in Zijtaart. Van 10.00 tot 10.15 uur
zijn wij op het plein tegenover Het Klooster.
Aandachtspunten kunt U dan doorgeven. Vanaf
10.15 uur maken we een rondgang door het
Zijtaart.
Aandachtspunten voor deze dorpsschouw kunt U
ook met het contactformulier op de
dorpsraadwebsite website doorgeven of met een
email naar dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

3 mei 2017

VOORTGANG N279-SITUATIE
In vervolg op ons artikel van vorige week geven we nu een -afgelopen maandagmiddag kregen wij een uitnodiging van
overzicht van de planning tot aan de besluitvorming over de de wethouder voor een extra onderhoud met Dorpsraad en
situatie van de N279 specifiek nabij Veghel.
leden werkgroep “Geen omleiding N279”; dit extra overleg
is donderdag 4 mei;
Dit ziet er als volgt uit:
-op 10 mei zijn wij deelgenoot in de klankbordgroep.
-begin mei: de resultaten van de MKBA worden aan de
gemeente bekend gemaakt
-10 mei:
speciale bijeenkomst van de klankbordgroep
(alle betrokkenen in Veghel)
-16 mei:
bespreking in het college van Meierijstad
-8 juni:
beeldvormende avond met alle raadsleden van
Meierijstad
-15 juni:
bespreking in de commissie ruimtelijke
ordening
-22 juni:
gemeenteraad Meierijstad kiest het
voorkeursalternatief
-26 juni:
de Stuurgroep kiest het definitieve
voorkeursalternatief en geeft dit als advies mee
aan Gedeputeerde Staten
-voor de zomervakantie: Gedeputeerde Staten stelt het
voorkeursalternatief vast.

In het artikel in Brabants Dagblad van vorige week vrijdag
is duidelijk merkbaar, dat groeperingen in Veghel
(bedrijfsleven bij monde van Jos van Asten, wijkraden van
Kern-West = Bloemenwijk, Veghel-Zuid en De Leest) het
niet eens zijn met het voorlopig advies dat op 20 april door
de Stuurgroep is uitgebracht. Wij zijn van mening, dat de
wethouder achter deze groeperingen staat o.a. vanwege zijn
“geschrokken reactie” op het advies. In de komende
gesprekken zullen wij nogmaals nadrukkelijk de inhoud van
onze zienswijzen (waaraan de gedeputeerde Christophe van
der Maat zich heeft geconformeerd) aan de orde stellen
alsmede het belang van alle inwoners van een gemeente,
zowel van een dorp als van een aantal woonwijken.
Werkgroep en Dorpsraad trekken weer gezamenlijk op
in het belang van de Zijtaartse gemeenschap en de huidige
omgeving van ons dorp. We meldden vorige week een 1-0
voorsprong; die willen we niet afgeven, maar wel
uitbouwen.

Sinds de laatste dagen is ons het volgende bekend:
-het rapport (uitslag) van de MKBA is door Bureau Decisio
maandagmorgen 1 mei verzonden aan het gemeentebestuur; Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
-tot aan het verstrekken van dit artikel aan de redactie van
www.dorpsraadzijtaart.nl
Zijtaarts belang hebben wij het rapport nog niet
Dorpsraad Zijtaart
ontvangen / kunnen inzien;
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Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de vele ontvangen
felicitaties, in welke vorm dan ook, bij
het uitreiken van de onderscheiding
maar vooral de mensen die zich daar
voor ingezet hebben.
Wij hebben daarvan zeer genoten.
Het was geweldig!

Bedankt
Fam. P. v. Zutphen
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:
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-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 een BHV-diploma
(BedrijfsHulpVerlening) en van een SVH-certificaat
(Verklaring Sociale Hygiëne) heeft onze voorkeur.
Belangstellenden voor bovenstaande functie kunnen zich
tot 9 mei a.s. melden bij de voorzitter van het bestuur van
het Dorpshuis per brief (motivatie en cv) aan:
Ad van Nunen, Pater Thijssenstraat 26, 5465 SG Zijtaart of
per mail: avannunen@home.nl
Voor eventuele telefonische informatie vooraf bij de
voorzitter 0413-350087 / 06 27374394 of bij de
penningmeester Frans van Asseldonk 0413-340472 / 06
51615011
Bestuur Stichting Dorpshuis Zijtaart

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

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

Kroket € 1,50 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
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KBO
AGENDA
Maandag 8 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 9 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 9 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 9 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 9 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 10 mei 13.30 uur: Keezen
Donderdag 11 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 11 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 11 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 11 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 12 mei 13.30 uur: Bridgen
Zaterdag 13 mei 09.45 uur: Edah museum

Kaarten Uitslagen van 1 mei:
Jokeren:
Rikken:
Poedelprijs:
Loterij:

1. Bert Vissers
205 pnt.
1. Karel Bekkers
55 pnt
2. Pieta v.Riel
50 pnt.
Jana v.d.Acker
- 69 pnt.
Annemieke v.d.Linden

Bridge uitslagen ZBC’01

Dinsdag 15 april.

Lijn A:
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
3 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5. Cor v.d. Berg & Cor Mollen

63,02%
60,94%
56,88%
53,13%
51,25%
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Lijn B:
(1) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
(1) Albert v.d. Hurt & Petra v.d. Hurk
3 Hein de Wit & Jo de Wit
4 Jack Sebrechts & Tonnie Rijkers
5 Lilian Harbers & Rob Harbers
KBO bridge.Vrijdag 28 april.
Lijn A:
1 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schaijk
2 Toon Gevers & Tonnie Kivits
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Cor Mollen & Marietje Mollen
5 Ad Vervoort & Nellie Vervoort
Lijn B:
1 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
2 Piet v. Schaijk & Mari v.d.Steen
3 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
5 Mies v.d. Burgt & Joke v.d. Burgt

58,85%
58,85%
53,13%
52,08%
51,56%

64,58%
62,92%
62,08%
57,08%
56,67%
65,56%
55,00%
53,33%
52,78%
50,56%

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 7 mei: De Maas, pauze in Grave
‘Catharinahof’, vertrek 8.30 uur, 80 km.
Woensdag 10 mei: Boevenheuvel, pauze in Riethoven
‘De Volmolen’, vertrek 8.30 uur, 99 km

VOW Jeugd 6 mei 2017
Liessel JO19-1 VOW JO19-1
Rhode JO11-2 VOW JO11-1
VOW JO11-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-9
VOW JO9-1
Irene JO9-2
Boskant JO9-2G VOW JO9-2
Gemert JO9-7 VOW JO9-3M
Nooit Gedacht MO19-1 VOW MO19-2
Rhode MO11-1 VOW MO11-1

14:30u
10:30u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
14:30u
10:30u

VOW Jeugd 8 mei 2017
VOW JO19-1
Milheezer Boys JO19-1
S.V. Brandevoort JO13-2 VOW JO13-1

19:30u
19:00u

VOW Jeugd 9 mei 2017
Boskant JO17-1 VOW JO17-1

19:30u

VOW Jeugd 10 mei 2017
Mifano JO15-2 VOW JO15-1
Mierlo Hout JO11-6G VOW JO11-2
Olympia'18 MO19-2 VOW MO19-2
VOW MO15-1 OSS'20 MO15-1
VOW MO15-2 Volkel MO15-1

19:30u
19:00u
19:00u
19:00u
19:00u

VOW Senioren 3 mei 2017
19:00u

VOW VR2

WEC VR1

VOW Senioren 6 mei 2017
16:30u
17:00u

VOW Veteranen Avanti '31
VOW 4
Handel 4

VOW Senioren 7 mei 2017
14:30u
11:30u
10:00u

VOW 1
VOW 2
Avesteyn VR1

DVG 1
Blauw Geel'38/JUMBO 9
ST VOW/WEC VR1
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 29 april 2017
Udi '19 JO17-3
VOW JO17-1
Avanti'31 JO9-5 VOW JO9-2
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
Andere team waren vrij

VOW Senioren 29 april 2017
SCMH
VOW Veteranen
Prinses Irene VR30+1 VOW VR30+1
VOW Senioren 30 april 2017
Vorstenbossche Boys 1 VOW 1
Ollandia 2
VOW 2
VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 11
HVCH 16
VOW 4
ST VOW/WEC VR1 Wijbosch
EVVC VR1
Rhode VR2
VOW VR2

Dag allemaal,
afgelast
1
0
3
0
3
2

5
0
0
1

4-3
3-6
0-1
4-0
3-1
2-3
4-1
0-3

Met ingang van maandag 15 mei verhuist het
consultatiebureau in Veghel van het Stadhuisplein naar de
Stationsstraat. Vanaf die datum worden ouders en kinderen
voor afspraken en voor het inloopspreekuur bij de GGD
verwacht op Stationsstraat 33. Het team van het
consultatiebureau Veghel staat op de nieuwe locatie graag
weer voor u klaar.
Zonder afspraak bent u met vragen over opvoeden en
opgroeien welkom op het inloopspreekuur; elke maandag
van 09.00 tot 09.30 uur op de Stationsstraat en elke
donderdag van 13.30 tot 14.00 uur bij
Verloskundigenpraktijk
Calamaris.

Zondag 7 mei as heeft MCV
de volgende rit op de agenda
staan
Het wordt een rit richting
Duitsland. We rijden via
Boekel, Venhorst etc. richting
Siebengewald. Na de
koffiepauze in Kevelaer rijden
we door naar Xanten voor de

Wij een gezellig dameshandbalteam
Zijn opzoek naar een keepster
Om ons team te versterken.
Wij spelen de competitie op zaterdagavond
tussen 18.00u en 20.00u.
Dus ben jij sportief en lijkt het je wat laat dit dan
even weten.
Dianne Brugmans
06-51665576

GGD Consultatiebureau Veghel verhuist
naar Stationsstraat

Neem dan contact met ons op
via tel. (0900) 463 64 43,
bereikbaar op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur of via
www.ggdhvb.nl. U kunt ook
rechtsreeks contact opnemen
met het team in Veghel via tel.
(088) 368 72 45 of per e-mail
cbveghel@ggdhvb.nl.
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lunchpauze. Hierna langs de Rijn weer terug naar
Nederland. Totale lengte tussen de 220 en 230 km.
Vertrek om 10:00 uur bij D'n Brouwer, Dobbelsteenplein 1
in Mariaheide.
Je bent van harte welkom om mee te rijden en als je
navigatie hebt meld je dan aan.
We sturen de digitale route naar je toe. Mailadres
info@motorclubveghel.nl

Best of Seven
A.s. donderdag gaat de biljartstrijd tussen de 7 hoogste
spelers van Zijtaart verder.
De volgende wedstrijden staan dan op het programma:
20.00 uur Cor vd Hurk 90 car – Mark Verbruggen 110 car
21.15 uur Cor v Zutphen 90 car – Hans v Erp 90 car
22.30 uur Ruud Cissen 120 car – Martien Verbruggen 100
car
Kunnen Ruud Cissen en Mark Verbruggen de koppositie
vasthouden of komt de concurrentie dichterbij? U bent van
harte welkom om in café Kleijngeld hiernaar te komen
kijken.
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Vrijdag 28 april jl. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting
plaatsgevonden van het 19e seizoen van de Buurtcompetitie
Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie werd deelgenomen
door 10 buurtverenigingen/ buurtschappen met een totaal
van 103 actieve spelers.
Alvorens over te gaan tot de daadwerkelijke afsluiting van
het seizoen, stond de wedstrijdleider nog even stil bij het
ontvallen van 3 spelers welke afgelopen seizoen zijn
overleden: Jan v Uden van team Rond de Kerk, en Tiny vd
Linden en zeer recentelijk nog Jan van Boxmeer, beiden
spelers van Leins./Hoolstraat.
De competitie begon half september en duurde tot eind
april. In deze periode werd een dubbele competitie
afgewerkt, wat betekent dat er 18 speelavonden ingepland
stonden met in totaal 90 wedstrijden. Elke wedstrijd
bestond uit 6 partijen, wat inhoudt, dat er 540 partijen
gespeeld werden. Door de 103 deelnemende spelers
moesten maar liefst 29.427 caramboles gemaakt worden,
waarvan er daadwerkelijk 26.705 gemaakt zijn. In elke
partij kreeg iedere speler 20 beurten, dus in totaal zijn er
21.600 beurten gespeeld. Het gemiddelde per beurt kwam
hiermee uit op 1,24 caramboles. In de 90 wedstrijden
werden in totaal 9.195 punten bij elkaar gespeeld, ofwel
51,1 punten per team per wedstrijd. Dit delen door 6
partijen betekent 8,5 punten gemiddeld per speler per partij.
Relatief groot was het verschil tussen de nummer 1 en de
nummer 10, namelijk 172 punten over 18 wedstrijden is 9,5
punten per wedstrijd.
De hoogste score in één wedstrijd was voor
Grootveld/Corsica thuis tegen Den Doornhoek: 74
wedstrijdpunten. De laagste score was voor
Leins./Hoolstraat thuis tegen Jekschotstraat: met 6 spelers
wisten zij slechts 31 punten te behalen. Er waren dit seizoen
3 spelers, die het maximale aantal van 20 punten wisten te
behalen: Henk van Heertum (Jekschotstraat), Hans van
Dommelen (Het Begin v.d. Straat) en Harrie van Berlo van
Grootveld/Corsica. Dit jaar waren er 4 spelers, die in een
van hun partijen slechts 1 punt wisten te behalen. Namen op
te vragen bij ondergetekende.
Het hoogste partijgemiddelde werd gespeeld door Ruud
Cissen (Leins./Hoolstraat), die in 20 beurten maar liefst 150
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caramboles wist te maken. De hoogste series van het
afgelopen seizoen werden gemaakt door Toon Verbruggen
van Den Doornhoek. Hij wist 2x een serie te maken van 34
caramboles!
Alvorens de bekers overhandigd werden aan de diverse
prijswinnaars, sprak de wedstrijdleider een bijzonder woord
van dank uit richting Franc en Yvonne Kleijngeld voor
het beschikbaar stellen van de prachtige zaal, waarin de
feestavond alweer voor de 13e keer plaatsvond. Het gebruik
mogen maken van deze mooie feestruimte is een welkome
uitkomst om onze feestavond te kunnen organiseren. Als
teken van dank werd door de wedstrijdleider een cadeaubon
en een mooie bos bloemen overhandigd. Franc en Yvonne,
namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank.
Ook was er een woord van dank voor alle contactpersonen,
die ervoor zorgen, dat de geplande wedstrijden op het juiste
tijdstip gespeeld werden. Ook barhulp Maria werd beloond
met applaus.
Dan de bekers, die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar
werden de bokalen en standaarden beschikbaar gesteld door
Zuivelhandel Theo Bosch. Marij en Theo werden door de
wedstrijdleider naar voren geroepen en aan Marij werd als
dank een mooie bos bloemen overhandigd. Marij en Theo,
namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank voor jullie
bijdrage en veel succes met je bedrijf. Vervolgens werden
de bekers overhandigd door Theo Bosch, Toon Verbruggen
en ondergetekende..
Wie er dit jaar kampioen zou worden was al vele weken
duidelijk. Met een voorsprong van liefst 78 punten werd
Grootveld/Corsica de verdiende kampioen van het
voorbije seizoen. Met dit kampioenschap komt hun naam
nu voor de 2e keer op de wisselbeker te staan. Vanaf deze
plaats alle spelers van Grootveld/Corsica nogmaals van
harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Tot
slot werden de wedstrijdverslagen en de behaalde resultaten
per team uitgedeeld en werd de avond voortgezet met de
nodige bijbehorende drank, het warme buffet en het
bekijken van de diverse resultaten, waarbij het te maken
aantal caramboles voor het volgende seizoen altijd voor
voldoende discussie zorgt.
In september zal de start zijn van een jubileumjaar. Onze
unieke competitie zal dan voor de 20e keer plaatsvinden,
wat zeker de nodige aandacht zal krijgen.

TE HUUR
Woning Pater Thijssenstraat 5 Zijtaart
06 – 52 31 02 93
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Hieronder volgt nog de eindstand van het
voorbije seizoen.
Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 20162017:
Plaats Naam deelnemer

Gesp. Punten Punten Gesp.

voor tegen
gem.
1 Grootveld/Corsica
18
1030 875
57.22
2 Den Doornhoek
18
952 930
52.89
3 Jekschotstraat
18
941 856
52.28
4 Rond de Bulte
18
931 901
51.72
5 Het Einde v.d. Straat
18
919 892
51.06
6 Het Begin v.d. Straat
18
903 965
50.17
7 Rudebroeck
18
898 921
49.89
8 Rond de Kerk
18
883 969
49.06
9 Leins./Hoolstraat
18
880 942
48.89
10 Krijtenburg
18
858 944
47.67
Alle spelers van Grootveld/Corsica nogmaals van harte
gefeliciteerd met het kampioenschap.
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen

3 mei 2017 – 10 mei 2017

pagina 7

KOMT DAT ZIEN,OF,
KOM MEE DOEN ,OF
KOM KIJKEN!
Op vrijdag 19 mei organiseert
Duchenne Heroes voor de 4e keer de
Duchenne Trophy.
Net als andere jaren wordt het weer
een prachtig
mountainbike spektakel.
Voor jong en oud, door de Zijtaartse
straten en winkel.
Je kunt je opgeven bij Frank
Giesbers, tel. (06) 408 850 99.
Dus hou deze datum vrij!
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Vorstenbossche boys - VOW 0-1 (0-0)
30 april 2017

VOW pakt 3 punten in extremis in Vorstenbosch. A
junior Stan van der Heijden het goudhaantje.
Vandaag stond de belangrijke uitwedstrijd tegen
Vorstenbossche boys op het programma. Een touringcar
moest er deze middag aan te pas komen om de Orange
Army en de vele getrouwe supporters naar de uitwedstrijd
te brengen. Het leek voor VOW deze middag dan ook een
thuiswedstrijd.
Beide ploegen speelden vandaag vanaf minuut 1 om niet te
verliezen. VOW wist weinig kansen te creëren en de straffe
wind over het veld was er mede verantwoordelijk voor dat
weinig goed voetbal mogelijk was. Gelukkig stond het
vizier bij de boys ook niet op scherp zodat een 0-0 ruststand
een goede afspiegeling was van de krachtsverhoudingen.
In de tweede helft weinig verandering in het spelbeeld. De
boys lieten tot groot geluk van heel Zijtaart een open
mogelijkheid in de 70ste minuut onbenut. Daar waar velen
vrede zouden hebben met een 0-0 eindstand, ontbrandt in
de 82ste minuut de wedstrijd. Een lange bal van Niek
beland in de 16 meter en door goed doorzetten van Bart van
den Oever moet de keeper van de tegenstander handelend
optreden. Hiervoor heeft hij echter meer oog voor benen
van Bart van den Oever dan voor de bal, waardoor de
scheidsrechter terecht naar de stip wees. Bart van den
Oever nam zelf de verantwoordelijkheid, maar faalt oog in
oog met de keeper. In de commotie die hierna ontstond,
kreeg een speler van de boys zijn tweede gele kaart en
speelde VOW de laatste 8-9 minuten met één man meer.
Pas in de 92ste minuut weet VOW de man-meer-situatie uit
te buiten. Good old Ruudje weet de bal in de 16 meter te
brengen en de ingevallen A junior Stan van der Heijden
doet heel Zijtaart ontploffen en tekent voor de 0-1. Dit
bleek voldoende voor 3 punten deze middag.
Gezien de uitslagen op de andere velden, een zeer welkome
3-punter. Hierdoor staat VOW momenteel op een keurige
7de plek in de vierde klasse. Een prestatie waar we best
trots op mogen zijn in Zijtaart. Volgende week komt DVG
naar Zijtaart. Een puntje zal bijna zeker een veilige stand op
de ranglijst betekenen.
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel

Uitslagen Externe Competitie ZTV
Dames Zaterdag - T.V. Set '77 4-0
De andere teams waren vrij.

KTC Kermistoernooi

3 mei 2017 – 10 mei 2017

pagina 8

In het kader van “het is altijd wel ergens kermis”
organiseert de Kleine Toernooien Commissie ( KTC) het
jaarlijkse kermistoernooi. De kermis in Zijtaart mag dan
wel al afgelopen zijn, maar op dinsdagavond 23 mei hopen
we dat de banen van TV Zijtaart weer goed gevuld zullen
zijn. De avond zal om 19.00 uur aanvangen en rond de klok
van 23.00 uur afgelopen zijn.Ben je lid van de tennisclub
dan kun je inschrijven via ons inschrijfformulier op het
prikbord van het paviljoen, maar ook een mailtje via
ktc@tvzijtaart.nl is voldoende. U krijgt via de mail altijd
een berichtje terug. Geen bericht terug, dan is de
inschrijving niet goed ontvangen. Wij hopen weer op een
grote deelname aan ons prachtige toernooi!
Groeten,
De KTC

VOW 70 jaar
26 mei t/m 28 mei 2017
Naast de festiviteiten voor de leden hebben we natuurlijk
ook activiteiten voor iedereen die maar iets met VOW heeft
of een gezellig feestje mee wil maken, want dat kunnen wij
zeker.
Zaterdag 27 mei:
19:00 uur- 20:25 uur: jubileum wedstrijd 55
joar CV De Reigers - 70 jaar VOW.
20:30 uur - 01:30 uur: Feestavond met live
muziek van Otto and the Wankers.
Zondag 28 mei:
14:30 uur - 15:45 uur: voetbalwedstrijd VOW 1 - RTL 7
Sterrenteam
......... uur: Afsluiting feestweekend.

Mogelijke spelers RTL 7: John Williams, Humberto Tan,
Michael Mols , Glenn Helder , Regillio Vrede, Jevgeni
Levtsjenko, Jody Bernal, Tim Akkerman, Charly Luske,
Mark van Bommel (geen garanties)
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Gevaarlijk gedrag
Drie gratis proeflessen op een
muziekinstrument!!
Op donderdagavond 20 april was de slotuitvoering van het
muziekproject ‘Windkracht 6’ in het Dorpshuis. Onder
leiding van fanfare Sint Cecilia en in samenwerking met de
school kregen alle kinderen van groep 4 en 5, zes weken
lang muzieklessen van Anne Peters en Paul Schepers. Zij
lieten de kinderen kennismaken met alle instrumenten die
de fanfare rijk is, zoals een trompet, trombone, bugel,
saxofoon, hoorn, bariton en slagwerk. Tijdens deze
slotuitvoering lieten alle kinderen horen dat ze al flink wat
geluid uit de instrumenten konden krijgen. Ze konden zelfs
al samen met het opleidingsorkest een nummer ten gehore
brengen. Daarnaast lieten ook de leden van de
opstapslagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep horen wat je
allemaal kunt leren, sommigen met nog maar één jaar les!
Ook de majorettes lieten een vrolijke dans zien.
Wil je ook graag een instrument leren bespelen, maar weet
je nog niet zeker of het iets voor je is? Geef je dan nu op
voor drie gratis proeflessen!
Vul onderstaande gegevens in en doe 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. 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

Ik wil niemand bang maken, natuurlijk kun je je kinderen
nooit helemaal beschermen voor alle kwalijke invloeden
waar zij aan bloot staan. Maar onze wereld is ingewikkeld
en jonge mensen worden met zoveel verleidingen
geconfronteerd. Natuurlijk: alcohol, drugs, tabak dat is al
jaren bekend.
Maar ook via internet en mobiele telefoons zijn er gevaren.
Sexting is iets waar je de laatste tijd van hoort. Kinderen
zetten ergens een naaktfoto van zichzelf neer en deze wordt
door de halve school verspreid….. Verschrikkelijk. En als
je eenmaal op internet staat, zie het er dan maar eens vanaf
te krijgen.
Veel ouders denken: dat doet mijn kind niet. Inderdaad, de
meeste kinderen doen dat ook niet, maar er zijn altijd
kinderen die dat wél doen. Sommige kinderen laten zich
gemakkelijk uitdagen. En kinderen zijn vaak ook naïef.
Onlangs hoorde ik dat er een actie was geweest om jonge
meiden mee te lokken naar een zogenaamde fotoshoot.
Bijna alle meiden trapten erin. Toen ze werden gewezen op
de gevaren die ze gelopen hadden, waren ze bijzonder
geschrokken. Daarom ouders: praat hierover met je
kinderen.
Naïviteit kan in dit soort gevallen werkelijk
levensgevaarlijk zijn. Vertel hoe mensen hen soms allerlei
dingen kunnen wijsmaken die niet waar zijn. Niet instappen
in de auto bij vreemden, is mij altijd verteld. En dan moet
ik weer denken aan die twee kleintjes (nichtje en neefje) die
bij mij in de auto klommen. Natuurlijk: zij kenden mij.
Maar er was ook een kindje bij wat mij niet kende. Ik heb
ze toen nog eens dringend gewaarschuwd om nooit in de
auto te stappen bij iemand die ze niet kennen. Ofschoon ze
dat allemaal wisten, betwijfel ik of ze inderdaad hadden
durven weigeren in te stappen, als ik een vreemde was
geweest.
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genoemd, dat was hoger gelegen vruchtbare grond met
daaromheen boerderijen.
Voor geloofsbelijdenis en levensonderhoud waren 4
door Wim Vissers gehuchten van Veghel via de Valstraat verbonden met de
kom van Veghel. Die 4 gehuchten waren: Zijtaart,
Zijtaart is waarschijnlijk afgeleid van Zittart, vrij vertaald: Dorenhoek, de Biezen (veel biezen op lager gedeelte langs
open plek aan rand van bos.
hoger gedeelte) en Zondvelt
In 1356 komt de naam Seitert voor het eerst in de
archieven voor als een kleine agrarische nederzetting
(ongeveer waar nu de Leinserondweg is).
Aan de Leinserondweg 10 staat de leegstaande boerderij
van de overleden bewoner Th. van Rijbroek en is de nog
enige enigszins originele boerderij van het oude Zijtaart.

Ontstaan en bijzonderheden over
Zijtaart

De naam van het gehucht Zondveld vinden we al enkele
jaren eerder in de boeken. In 1311 treffen we die naam
aan in de archieven van Hertog Jan II van Brabant. Hij
verkocht de heerlijkheid Jekschot aan Willem de
Cruudener, inclusief het slotje Leijenburg (boerderij aan
de Jekschotstraat 11). Dat is de boerderij waar Bert van
Bakel woonde tot ca. 1980.
Sondervelt, zoals het toentertijd heette, is waarschijnlijk
afgeleid van afgezonderd of omheind gebied. Buurtschap
de Biezen betekent laag en nat met biezen begroeiing.
Dorenhoek waarschijnlijk begroeid met veel
doornstruiken
Eerste Grondontginning in Zondveld vanaf 1311
Latere ontginningen kwamen tot stand in het gebied vanaf
ongeveer de Leest tot aan het Reibroek dat is bij de
Klaverhoeve (boerderij in de bocht van de
Reibroekstraat/Past.Clercxstraat) vanaf daar tot aan
Zondveld was het lage moerasgrond. Het in cultuur brengen
van landbouwgronden lag in een zeer laag tempo toentertijd
en was ongeveer 1 bunder per 10 jaar.

Door de aanleg van het kanaal werd het verlangen om een
eigen kerk te hebben versterkt.
Pas na de onrust door de afscheiding van België, in
1837/1839 en de aanstelling van Mgr Zwijsen als Bisschop
van het nieuwe bisdom Den Bosch in 1854, versterkte in
Zijtaart de wens om zich af te scheiden van de Moederkerk
in Veghel.

In 1856 zijn de bewoners van Zijtaart daadwerkelijk in actie
gekomen om een eigen kerk te bouwen, de eerste ijveraars
waren Gerardus van Weert (boer) en Peter van Dam
(hoofdonderwijzer). Zij kwamen in aanraking met oudZijtaart heeft zijn ontstaan als dorp direct te danken aan de
minister van justitie Jan Baptist van Son die een hoog
Maas.
aanzien had bij Mgr Zwijsen en die tevens deskundige
Dat zit zo: Vanaf het industriebekken bij Luik werden tot in
brieven opstelde voor de aanvraag om in Zijtaart een kerk
1824 producten en goederen met schepen via de Maas van
te bouwen. Maar daarvoor moest men volgens bisschop
en naar de haven van Rotterdam en Luik vervoerd. De
Zwijsen naar Deken Van Miert in Veghel.
Maas is een regenrivier, bij langdurige droogte viel de
Helaas voor Zijtaart. Deken Van Miert verzette zich hevig
Maas gedeeltelijk droog en was scheepvaart via de Maas
tegen de afscheiding, maar van Weert en van Dam bleven
naar Luik vanaf ongeveer Lith niet mogelijk. (Stuwen in de
voortdurend aandringen om Van Miert tot andere gedachten
Maas waren er nog niet.)
te brengen. Elk gehucht had voor de oprichting van de
Toen Willem I in 1813 na de Franse overheersing in
parochie een brief ondertekend en een vertegenwoordiger
Scheveningen aan land kwam en als eerste koning van de
afgevaardigd. Jan Baptist van Son schreef ook nog een
Verenigde Nederlanden werd gekroond (België en
persoonlijke brief naar de Bisschop om de aanvraag extra
Nederland), was een van zijn eerste daden het aanleggen
kracht bij te zetten. Dat hielp; in 1870 riep Mgr Zwijsen
van de Zuid-Willemsvaart zodat scheepvaart vanuit Luik
Deken Van Miert voor een persoonlijk gesprek tot zich en
via Den Bosch naar de Maas en vandaar naar Rotterdam en
niet zonder resultaat. Kort daarna werd dan eindelijk een
retour continu mogelijk was. Door de aanleg van het kanaal
commissie benoemd tot het oprichten van een parochie.
werd Zijtaart afgesloten van Veghel.
Tegelijk met de parochie werd ook een kerkbestuur
ingesteld. Ieder gehucht leverde een afgevaardigde. Over de
Dáár begint de geschiedenis van Zijtaart als dorp.
plaats van de te bouwen kerk konden de vier kerkmeesters
Op de hogere vruchtbare gronden aan de westkant van de
het niet eens worden. De Bisschop besliste dat de kerk op
Aa stonden enkele boerderijen,
ongeveer de plaats moest staan waar de 4 gehuchten het
onder meer Groot en klein Zijtaart. Dat is aan de huidige
dichtst bij elkaar komen, dat was het dichtst bij Zijtaart en
Leinserondweg. Aan de Hofstad, Hossend of ook Hostie
lag tussen de Klaverhoeve, Past Clercxstraat 58
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(1850) en het huis aan de huidige Pater Vervoortstraat 3, de
school ( 1810). Omdat de kerk het dichtst bij het gehucht
Zijtaart lag, kreeg het dorp uiteindelijk die naam. Al op 5
juli 1871 werd de eerste steen gelegd en op 30 maart 1872
was de kerk gereed. De toren en de pastorie werden een jaar
later gebouwd.
De tweede jongens/meisjes school in Zijtaart was gereed
in 1877 (later verenigingsgebouw, nu dorpswinkel). Ook
werd in de ernaast gelegen lerarenwoning een
brandweerhuisje gebouwd met brandkarspuit en slangen. 22
Jaar later kwam er een aanvraag van de Zijtaartse
gemeenschap om een meisjesschool te mogen bouwen. De
zusters van Liefdadigheid uit Veghel wilden graag in
Zijtaart een klooster bouwen, dienende tot opname en
verpleging van oude zusters en gebrekkige mensen met
tevens daarin een meisjes- en bewaarschool. Het verzoek
werd meteen goedgekeurd.
De Veghelse zustercongregatie had behoefte aan een tehuis
voor het onderbrengen van de oudere zusters. Zijtaart lag
immers dichtbij het moederhuis in Veghel.
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lampen, kachels en oliekooktoestellen, die werden in die
tijd veel gebruikt. Elektriciteit werd pas na 1948 aangelegd
in het buitengebied. In 1951 is het huis afgebrand door een
ongelukje met een oliekooktoestel en herbouwd in de
huidige vorm.
De bijnaam voor de bewoners van Zijtaart is “De Reigers”.
Dat zit zo: Eerde heeft als bijnaam “De Eerdse Oivers”, dat
stamt uit een jaloersheid: Nol vd Wijst op de Goordonk in
Eerde had langs zijn huis een bewoond ooievaarsnest.
Jaarlijks kwam de ooievaar daar terug. De pastoor had een
nieuw “oiversnest” geplaatst op een eilandje, rond een
gegraven vijver bij de pastorie. Om de ooievaar te lokken
had hij kikkers en lekkernijen opgehangen. Zo wilde hij de
ooievaar op “zijn” nest lokken. Wonderwel lukte dat. Toen
de ooievaar zijn nest had gekozen heeft boer v.d. Wijst uit
boosheid zijn knecht een rijksdaalder beloofd voor het
neerschieten van de ooievaar. Zo heeft Eerde de bijnaam
De Eerdse Oivers gekregen . Aan de Beemden in Zijtaart
(Valstraat) zaten veel reigers, daarom wellicht als
tegenhanger van de Oivers de Zijtaartse Reigers.
De Schans. Een veldnaam in Zijtaart. Die stamt
wellicht aan een verdedigingslinie uit de
tachtigjarige oorlog (1568/1648) en ligt aan de
Doornhoek ter hoogte van het huidige bosje aan
een zandweg naar de Bresser. Het zuiden van
Nederland was overwegend katholiek, het noorden
protestants (geloofsoorlog). De Spanjaarden onder
aanvoering van landvoogd Alva hadden enkele
steden bezet, waaronder Den Bosch. Het staatse
leger onder aanvoering van Prins Hendrik
bevrijdde Den Bosch en verjaagde de Spanjaarden,
vervolgens trokken zij verder zuidwaarts. De
overwegend Katholieke boerenbevolking uit onze

Schuin tegenover de kerk kocht men aan de Steenweg een
stuk grond van 1 ha.
De prijs was erg hoog, maar er was geen andere grond
beschikbaar; alle andere gronden waren van bierbrouwer
Smits uit Veghel en die verkocht niets.
Al in 1900 is men begonnen met het bouwen van het
klooster. Voor de bouw van het klooster hielpen de
inwoners van Zijtaart mee. Er werden 4500 karren met geel
zand aangevoerd vanuit het Broek in Veghel. Op 31
december 1901 werd de eerste steen gelegd door pastoor
Sars, hij was de grote initiatiefnemer. Het klooster kreeg de
naam huize Cecilia, genoemd naar de andere
initiatiefneemster, moeder overste Cecilia .
In 1891 werd de weg vanaf de Zuid-Willemsvaart tot
voorbij Zondveld over een lengte van 3.5 km verhard met
keien. Aannemer was de firma van Lee uit Veghel, voor
2695 gulden waren zij de laagste inschrijver. De weg werd
in 1961 tot aan Mariahout geasfalteerd, en jawel, door Van
Lee.
Een markante bewoner van Zijtaart aan de Meester van de
Venstraat 8 (de oude school): Januske Rovers. Januske was
de “oliemagnaat” van Zijtaart. Hij verkocht bronolie voor

omgeving heeft het protestantse staatsleger destijds
opgewacht en had ter hoogte van de Bresser een schans
aangelegd om het leger op te wachten. Honderden boeren
uit Oost Brabant namen deel aan de verdediging. Het
staatse leger heeft de boeren echter verrast, via Krijtenburg,
Zondveld en de Valstraat maakten zij een omtrekkende
beweging en vielen de niets vermoedende boeren in de rug
aan, gevolg: meer dan honderd doden en wordt “het
Bloedbad van Veghel” genoemd.
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Van een dorp kun je pas spreken als een huizengroep iets
gemeenschappelijks heeft, het is dan geen gehucht meer,
maar een dorp. Vanaf 1810 is in Zijtaart onderwijs gegeven
aan huis en dus het eerste begin van een dorp. Onderwijzer
was Lambertus van Dam, hij gaf les aan huis en woonde
aan de huidige Pater Vervoortstraat 3 (het witte huis),
samen een huis vormend met Meester van de Venstraat 8.
Hij gaf les aan jongens. Meisjes onderwijs was er
toentertijd nog niet, men vond dat overbodig omdat lezen
en schrijven in het huishouden niet echt nodig was.

Vanuit Afferden wandelt u op, over en langs steeds
heuvelachtige rivierduinen. Een uitkijktoren bovenop de
Maasduinen biedt een mooi weids uitzicht over de
omgeving. De wandeling gaat verder door het Broedersbos,
langs een oude Maasmeander, passeert de ruïne van kasteel
Bleijenbeek en gaat verder langs de fraai kronkelende
Eckeltse beek.
Stevige schoenen zijn aan te bevelen en lunchpakket en
voldoende drinken meenemen. Meer informatie bij Rob
Knechten 0314-340112 of www.ivn-veghel.nl.

De gemeente Veghel gaf destijds weinig geld uit aan
onderwijs, getuige een brief uit 1813. Meester timmerman
Jan Vervoort uit St Oedenrode schreef in een brief van het
arrondissement Eindhoven, gericht aan de burgemeester
van Veghel, met het verzoek om maatregelen te nemen tot
uitbetaling van 206 gulden aan Jan Vervoort voor de bouw
van een school in 1809/1810 in het gehucht Zijtaart.

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar
op 1 jan 2017 ):

Pater Vervoortstraat 3 ( plaats van de eerste school)

Korte cursus planten determineren
dinsdag 6 en 13 juni 20.00 uur – 22.00 uur +
buitenles 17 juni
Natuurvereniging IVN Veghel
organiseert een korte
determineercursus, een vervolg op de
cursus van 2015. De cursus zal bestaan uit 2
binnenlessen op 6 juni en 13 juni en een buitenles op 17
juni.
In deze cursus zal in de praktijk worden geoefend met het
op naam brengen van planten. Dat blijkt vaak lastiger dan
gedacht. Dus wie van puzzelen en van de natuur houdt,
meld je aan! Kenmerken van planten en bloemen komen
uitgebreid aan bod, daarnaast ook loep gebruik, veldkennis
en andere ecologische wetenswaardigheden.
Cursisten hoeven niet in bezit te zijn van een flora, maar
mogen natuurlijk hun eigen naslagwerk meebrengen. Graag
bij aanmelden aangeven of door de organisatie voor een
flora gezorgd moet worden. Gezien de intensiviteit van de
cursus is het aantal deelnemers beperkt tot 12. Voor
geïnteresseerden met meer dan beginnerservaring in
plantkunde, zal deze korte cursus mogelijk niet uitdagend
genoeg zijn.
Kosten niet-leden € 15,00 leden, IVN € 10,00. Aanmelden
vóór 20 mei bij secretariaat@home.nl.

TRAGE TOCHT AFFERDEN,
DAGWANDELING
zaterdag 28 mei 9.00 uur – 17.30 uur
Organiseert natuurvereniging IVN Veghel een
dagwandeling door het Nationaal Park de Maasduinen; de
wandeling is ongeveer 15 km., aan deelname zijn geen
kosten verbonden (behalve benzinekosten) en aanmelden is
niet nodig. De wandeling is vooral over onverharde wegen
en gaat langs heidevelden, bosranden, vennen en
begrazingsgebieden. Vertrek vanaf het stadhuisplein in
Veghel om 9.00 uur, er wordt gecarpoold.

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)

Brabantse dagtochten voor senioren
Serviceorganisatie Pantein Extra organiseert in juni
twee dagtochten naar 's-Hertogenbosch en naar Safaripark
de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De dagtochten worden
verzorgd door Lindetours Reizen en Pantein Extra.
Wanneer vinden de ‘dagjes uit’ plaats?
Op dinsdag 27 juni staat een bezoek aan de stad ’sHertogenbosch op het programma. Na ontvangst met
thee/koffie en een Bossche bol is er een historische
wandeling en een boottocht. Na de lunch wordt de
wandeling vervolgd. Als afsluiting is er een gezamenlijk
diner.
Op vrijdag 30 juni is het genieten van het Safaripark de
Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De Afrikaanse savanne
wordt vanuit de bus verkend en een gids vertelt over alle
dieren in het park. Het resterende deel van het park is te
voet of per boot te bekijken. Op het einde van de dag is er
een gezamenlijk diner.
Voor wie?
Ieder lid van Pantein Extra mag één introducé meenemen.
Als er nog plaatsen vrij zijn, worden deze beschikbaar
gesteld aan niet leden. Deelnemers die begeleiding nodig
hebben, kunnen terugvallen op een vrijwilliger of een
verpleegkundige.
Meer informatie
Voor meer informatie over de opstappunten, het
programma, kosten en de mogelijkheden voor zorg of
begeleiding bel (0485) 84 54 54 of kijk op
www.panteinextra.nl/dagtrips.
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Jubilarissen gehuldigd tijdens concert Dodenherdenking 2017 ‘Vrijheid geef je
fanfare
door: de vrijheid omarmd’
Tijdens het concert op 22 april, door de fanfare
gegeven voor alle honoraire leden, vrienden, ereleden
en leden van verdienste, waren er twee jubilarissen.

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2017 worden om
20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn
omgekomen. Het meer-jaren thema van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je door’. Men heeft
voor 2017 een thematekst uitgegeven met als titel ‘De
kracht van het persoonlijke verhaal. Deze tekst is
geschreven door Arendo Joustra.
In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende
plaatsen herdenkingen.

Café-Zaal Kleijngeld en

Veghel
In Veghel bent u vanaf 18.15 uur welkom in de Blauwe
Kei. Het programma is gratis toegankelijk en start om
18.45 uur. Dit jaar worden er bij de ingang
toegangskaarten voor de voorstelling overhandigd. Als
deze op zijn, wil dat zeggen dat de zaal vol is en kunt u
helaas de theaterzaal niet betreden.
Bij de herdenking in de Blauwe Kei staat ‘De ZIJkant
van de oorlog’ centraal. Vrouwen hebben in oorlogen altijd
een andere rol gespeeld dan mannen. Velen toonden
moed en doorzettingsvermogen. Zij zorgden voor
gewonden, stonden stervenden bij, speelden een
belangrijke rol in het verzet of hielpen mensen bij het
onderduiken. Velen van hen zijn heldinnen. In de
Blauwe Kei wordt een aantal van deze vrouwen voor
het voetlicht geplaatst.
Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.40 uur een stille
tocht naar de Veghelse monumenten aan de Kolonel
Johnsonstraat. Om precies 20.00 uur wordt daar twee
minuten stilte in acht genomen, waarna de
kranslegging plaatsvindt. Harmonie Frisselstein, het
Sint Barbara Gilde en de kinderen van groep 8 van
Basisschool Bernadette verlenen medewerking aan dit
buitenprogramma.
Namens het college van B&W van Meierijstad zijn de
wethouders Goijaarts en Van Rooijen aanwezig.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Eethuis “De Reiger”
zijn 25 jaar belangrijke sponsoren van de fanfare. Zij
werden uitgebreid toegesproken en hartelijk bedankt
voor hun jaren lang trouwe steun en betrokkenheid en
in de bloemetjes gezet.

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

