HEMELVAARTSDAG 25 MEI:
BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL ZIJTAART
Na de opening van de Mariakapel in Zijtaart, eind oktober 2010, wordt er jaarlijks een
eucharistieviering gehouden in de buitenlucht bij deze kapel. Dit jaar zal dat zijn op
Hemelvaartsdag 25 mei a.s.; aanvang 09:30 uur.
In deze buitenviering zal pater Van Delden, zoals hij dat jaarlijks gewend is, de voorganger
zijn. Evenals de Zijtaartse inwoners is ook pater Van Delden trots op de mooie Mariakapel
en mede daardoor gaat hij jaarlijks graag voor in deze eucharistie in de open lucht.
Dit jaar zal de muzikale ondersteuning plaatsvinden door het Parochieel Dames- en
Herenkoor én door een aantal muzikanten van fanfare Sint Cecilia.
Na afloop wordt de aanwezigen een kopje koffie/thee aangeboden.
De organisatie (Stichting Mariakapel Zijtaart) hoopt op fijne weersomstandigheden om
samen in de open lucht deze eucharistieviering te kunnen bijwonen.
Zeker in de meimaand (de Mariamaand) is dit toch een bijzonder moment bij onze
Mariakapel. Daarom worden belangstellenden uitgenodigd bij deze buitenviering aanwezig
te zijn.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 14 mei 9.30 uur Moederdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden (nms.fam.van Schaijk);
Riek van Zutphen-Daniëls (vanw.verjaardag); Jaargetijde Henricus Vogels; José Schepersvan Meel (vanw.verjaardag); Annie Gibbels-Pepers en overl.familie; Overl.ouders Jan en
Oda van den Hurk-van Genugten; Overl.familie Kuijpers-Kuijpers en Wim van Schaijk;
Riek van Boxmeer-Henst (nms.de KBO); Bert van Heertum (nms.de KBO); Jan van Uden
(vanw.verjaardag); Maria van Uden-Henst; Marietje van der Linden-van Schaijk; Hans van
Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel.
Mededeling:
Zoals U wellicht al hebt vernomen is de H.Servatius gekozen tot schutspatroon van onze
nieuwe gemeente Meierijstad. Vanouds kennen onze steden en dorpen een patroonheilige.
De gezamenlijke parochies van Meierijstad meenden er goed aan te doen om ook voor de
nieuw gevormde gemeente een patroonheilige te kiezen. Mgr. De Korte heeft de keuze voor
de H. Servatius bekrachtigd.
Op zaterdag 13 mei, feestdag van de H.Servatius, willen wij met een gezamenlijke viering
in de H.Lambertuskerk, Markt te Veghel het patroonschap feestelijk gaan vieren. Alle
geloofsgemeenschappen zullen hierbij aanwezig zijn. Daarnaast luisteren de 4 Meierijstadgilden en het Pelgrimskoor (o.l.v.Henk van Riel) de viering op met klank en kleur .Hierbij
is iedereen van harte welkom op zaterdag: 13 mei om 17.00 uur.

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
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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.

Te huur:
weiland voor div. dieren te laten lopen.
Het gaat om 0.5 ha., verdeeld over 2
gedeeltes met een verblijf (± 10 m2)
voor de dieren aansluitend aan de wei.
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Het aanbieden van de koninklijke
onderscheiding heeft mij zeer verrast,
maar ook de vele felicitaties en
reacties waren overweldigend.
De mensen van de Ruitersport Zijtaart
en van het bestuur van de parochie
Zijtaart voor het voordragen heel
hartelijk bedankt.
Ik wil verder iedereen bedanken voor
de vele felicitaties en ook fanfare
Cecilia voor de serenade.
Mari van Asseldonk

Is daar dan ook persoonlijke verzorging en moet daar een
eigen bijdrage voor betaald worden? In het Alzheimercafé
Tel (06) 255 857 61.
is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. Na
afloop van het algemene informatiegedeelte kunnen
bezoekers hun persoonlijke situatie voorleggen aan de
beroepskrachten die elke maand aanwezig zijn.
Wegwijs in een woud van regelingen
Vanaf zijn ontstaan heeft het Alzheimercafé Uden-Veghel
kunnen rekenen op een gastvrij onthaal in de Blauwe Kei in
en hulp
Mensen met dementie krijgen vroeg of laat te maken met zo Veghel. Wegens de aanstaande verhuizing van de Blauwe
Kei wordt deze band verbroken. Vanaf de derde dinsdag in
veel regelingen en organisaties dat die niet op de vingers
juni neemt het Alzheimercafé zijn intrek in het Pieter
van drie handen te tellen zijn. Door de komst van de Wet
BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. Daar is vanaf dan
Langdurige Zorg is er veel veranderd op het gebied van
iedereen van harte welkom die iets met dementie heeft.
zorg en welzijn. Op dinsdag 16 mei wordt in het
Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel informatie
verstrekt over de veranderingen. Veel taken zijn van de
rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente, de
zorgverzekeraar of de Wet Langdurige Zorg. Een
deskundige legt globaal uit welke regelingen er nu zijn en
waar mensen terecht kunnen voor zorg en hulp. De deuren
van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open en de
toegang is gratis voor iedereen die iets met dementie heeft.
Het idee achter alle veranderingen is, dat mensen die hulp
nodig hebben eerst een beroep moeten doen op hun eigen
netwerk; familie, vrienden, buren en vrijwilligers
inschakelen. Maar als er echt professionele hulp nodig is, is
die nog steeds beschikbaar. De overheidsmaatregelen
hebben grote gevolgen voor veel voorzieningen. Het is
bijvoorbeeld lastiger om een indicatie voor huishoudelijke
hulp of dagbesteding te krijgen. Ook het aanvragen van een
Persoonsgebonden Budget (PGB) en de uitbetaling daarvan
is een stuk ingewikkelder geworden.
Mensen worden geconfronteerd met veel vragen. Hoe zit
het nu met de eigen bijdrage en vervoerskosten naar
dagbesteding? Kan iemand die op de wachtlijst staat voor
een zorgcentrum al naar de dagbesteding?
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10 mei 2017

DE WEDSTRIJD IS NOG NIET
AFGELOPEN……………!
Als je als deelnemer aan een wedstrijd bij het eindsignaal
een voorsprong hebt op je tegenstander, dan pas heb je
bereikt waarvoor je aan de wedstrijd begonnen bent: de
overwinning behaald, gewonnen!
De situatie van wel of geen omleiding van de N279 bij
Zijtaart is nog een lopende wedstrijd; het eindsignaal heeft
nog niet geklonken.
Voorlopig geeft de tussenstand (zoals we vorige week al
meldden) ons een 1-0 voorsprong, maar de overwinning is
nog niet binnen! Er komen nog een aantal belangrijke
“speelmomenten” in deze “wedstrijd”. Eén daarvan is
vorige week geweest tijdens een gesprek met wethouder
Harrie van Rooijen waarbij 4 leden van de Dorpsraad en 2
leden van de werkgroep nogmaals hebben toegelicht, dat
het voorlopig advies van de Stuurgroep is gebaseerd op
de meest logische en realistische situatie in Veghel: afzien
van een nutteloze en geldverslindende omleiding en daarom
kiezen voor rechtdoor op bestaande tracé met aanpassingen
waar mogelijk
We hebben de wethouder om een toelichting gevraagd,
waarom hij zo geschrokken was van het voorlopig advies.
Wij stelden vooraf, dat dit voor ons o.a. zou kunnen
betekenen, dat deze wethouder en ook zijn voorganger
altijd een voorstander is geweest voor de omleiding om
daardoor het verkeer door te Veghel te doen afslanken.
De geschrokken reactie werd uitgelegd als reactie op het
feit, dat de stuurgroep reeds op 20 april een concrete
aanpassing in Veghel op het bestaande tracé heeft
voorgesteld; dit had men in Veghel nog niet verwacht.
Na onze vraag over de “speelmomenten” in de komende
weken gaf de wethouder aan, dat er een periode van
“afpellen” is begonnen. Als startpunt gaat men in Veghel
nog steeds uit van 5 varianten (3 varianten omleiding en
2 varianten rechtdoor). Na diverse besprekingen (waarvan
die met Zijtaart er één is) en na eigen onderzoeken
verkeersstromen/verkeersdrukte gaat men in Veghel aan het
afpellen van varianten, waardoor er één variant overblijft
die voorgelegd wordt in de raadsvergadering van 22 juni en
daarna wordt ingebracht bij de Stuurgroep-bespreking op
26 juni a.s. Ook de definitieve uitslag van de MKBA is nu
bekend en wordt in de besluitvorming meegenomen
(afspraak in het coalitie- akkoord bestuur gemeente
Meierijstad). Al met al dus nog een “wedstrijd” die gaande
is.

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

Kaas soufflé € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
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
De voortgang (“speelmomenten in de wedstrijd”) ziet
(zien) er als volgt uit:
-begin mei: de resultaten van de MKBA worden aan de
gemeente bekend gemaakt
-10 mei:
speciale bijeenkomst van de klankbordgroep
(alle betrokkenen in Veghel), waarin
de uitslag van de MKBA wordt gepresenteerd;
-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
voorkeurstarief en geeft dit als advies mee
aan Gedeputeerde Staten
-voor de zomervakantie: Gedeputeerde Staten stelt het
voorkeursalternatief vast.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 15 mei 13.30 uur: kaarten
Dinsdag 16 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 16 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 16 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 16 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 17 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 18 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 18 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 18 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 18 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 19 mei 13.30 uur: Bridgen

EDAH MUSEUM
Het adres van het Edah museum is:
Oostende 167
5701SM Helmond
Tel: 0492 475871/06 41191491
Deelnemers worden om 09.45 uur hier verwacht.

Telefoonnummer:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

KAARTEN
Uitslagen van 4 mei:
Jokeren:
1. Rieky v.Zutphen
205 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
55 pnt
2. Martien v.Zutphen
50 pnt.
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
-62 pnt.
Loterij:
Lenie Henst
Harry v.Zutphen
Uitslagen van 8 mei:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers 107 pnt.
2. Mien Ketelaars
112 pnt.
Rikken:
1. Karel Bekkers
146 pnt
2. Bert Vissers
132 pnt.
3. Piet v.d.Hurk
92 pnt.
4. Henk v.d.Ven
77 pnt.
Poedelprijs:
Lenie Henst
–62 pnt.
Loterij:
Anneke v.d. Braak
Riek v. Sleuwen
Bridgeuitslagen ZBC’01 dinsdag 2 Mei 2017
Lijn A:
1 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
2 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3 Clasien Nolle & Trudy Smulders
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
5. Bert Kanters & Diny Kanters
Lijn B:
1 Hein de Wit & Jo de Wit
2 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
3 Maria Rijken & Maria Rooijakkers
4 Anneke Jans & Maria Pepers
5 Tonny Rijkers & Ben v.d. Steen
KBO bridge Vrijdag 5 mei 2017
Lijn A:
1 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
2 Cees v. Hout & Riet v. Hout
3 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
4 Toon Gevers & Tonnie Kivits

A.S. Vrijdag en Zaterdag
Moederdagtip:
Roomcroissants met aardbei
Aardbeivlaaitje groot of klein
Diverse Chocolaatjes (b.v. Hartjes
0413-210337
06-57794321

Openingstijden

gesloten
8.30 – 12.30 u
gesloten
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
8.30 – 12.30 u
gesloten

We zien u graag terug in onze winkel!
Pastoor Clercxstraat 46 Zijtaart
(5) Ad Vervoort & Nellie Vervoort
(5) Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
Lijn B:
1 Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
2 Jos Peters& Maria Peters
3 Chris v. Helvoirt & Christien v, Helvoirt
4 Jan Rijkers & Petra v.d. Hurk
(5) Liesbeth v. Dijk & Maria Rijken
(5) Mien Vermeulen & Tonnie Rijkers
68,65%
58,23%
53,02%
51,04%
50,52%
63,13%
59,38%
52,08%
51,04%
48,13%

66,15%
63,02%
56,77%
53,65%

48,96%
48,96%
62,50%
54,17%
50,00%
48,75%
45,00%
45,00%

BILJARTEN KBO Zijtaart 4 mei 2017
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
Willy Henst
28 32 - Cor Coppens
22 31
Frans v Leuken
44 45 - Rien Kemps
32 41
Mies Gibbels
35 39 - Christ v Helvoirt 19 13
Willy vd Berkmortel 25 30 - Tonn Verbruggen 24 28
Rien v Tiel
29 37 - Frans vd Broek
19 24
Tonnie v Uden
31 34 - Cor v Zutphen
61 71
Jan Rijkers
16 17 - Piet vd Hurk
38 13
Toon Nelissen
32 32 - Frans v Leuken
44 62
Mies Gibbels
35 28 - Wim vd Sanden 43 58
Willy Henst
28 21 - Tonn Verbruggen 24 17
Tonnie v Uden
31 37 - Jan vd Oever
18 13
Toon Cissen
61 92 - Wim vd Sanden 43 25
Uitslag wedstrijd nederlaagtoernooi Odiliapeel dd 1 mei j.l.
Odiliapeel - KBO Zijtaart 95,2% - 142,4% = totaal
+47.2%.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr.33

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 14 mei: Moederdagtocht, pauze in Poeldonk ‘Van
Orrikes’, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 17 mei: Appeltern ‘De Tuut’, pauze in Megen
‘Op de Poort’, 93 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd 10 mei 2017
WEC JO19-1
VOW JO19-1
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
VOW Jeugd 13 mei 2017
ASV'33 JO19-1 VOW JO19-1
VOW JO17-1
vrij
VOW JO15-1
vrij
uittoernooi
SVSH VOW JO15-2
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1
thuistoernooi
VOW JO11-2
thuistoernooi
VOW JO11-3
thuistoernooi
uittoernooi
Boerdonk VOW JO9-1
uittoernooi
DVG VOW JO9-2
VOW JO9-3M vrij
VOW MO19-2 vrij
VOW MO15-1 thuistoernooi
VOW MO15-2 thuistoernooi
VOW MO13-1 thuistoernooi
VOW MO11-1 thuistoernooi
VOW Senioren 11 mei 2017
19:15u VOW VR2
WEC VR1
VOW Senioren 13 mei 2017
17:15u VOW Veteranen
Erp
VOW Senioren 14 mei 2017
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14:30u SCI 1 VOW 1
11:00u Boekel Sport 5 VOW 3
11:00u DVG 6 VOW 4
14:30u ST VOW/WEC VR1 SES VR1
10:00u WHV VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN

14:30u

VOW Jeugd 6 mei 2017
Liessel JO19-1
VOW JO19-1
4
Rhode JO11-2
VOW JO11-1
8
VOW JO11-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-9
VOW JO9-1
Irene JO9-2
0
Boskant JO9-2G
VOW JO9-2
1
Gemert JO9-7
VOW JO9-3M
1
Nooit Gedacht MO19-1 VOW MO19-2
1
Rhode MO11-1
VOW MO11-1
10

9:30u
9:30u
9:30u
9:15u

VOW Senioren 6 mei 2017
VOW Veteranen
Avanti '31
VOW Senioren 7 mei 2017
VOW 1
DVG 1
VOW 2
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW 4
Handel 4
Avesteyn VR1
ST VOW/WEC VR1

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

1
2
47
1
0
0
5
1

5-2
0-1
3-2
4-1
1-1

VOW-DVG (0-0) 0-1
13:30u
13:30u
13:30u
13:30u

7 mei 2017
Verjongd VOW laat zich gelden, maar verliest onnodig.
Voor de VOW mannen stond vandaag de belangrijke en
lastige thuiswedstrijd tegen de 'koploper' DVG op het
programma. Door verschillende oorzaken ontbraken vandaag
Tom vd Oever, Bart vd Laar, Ruud van Asseldonk en Michel
Tielemans. Mede daardoor het debuut in de basis van A junior
Sander Vos. Hij deed dit zeer verdienstelijk.
De eerste minuten een agressief en goed voetballend VOW.
DVG werd vast gezet op eigen helft en kwam niet in het spel
voor. Na zo'n 10 min kantelde de wedstrijd en was het steeds
vaker DVG dat het initiatief nam in de wedstrijd. Het balletje
ging makkelijk van voet naar
voet, maar VOW kwam zelden
echt in gevaar. En daar waar
DVG toch 2x vrij kwam in de 16
meter, wist onze Niek het gevaar
te pareren. Op de counter weet
ook VOW zich een kansje te
creëren. Echter ontbrak de
scherpte bij de voorzet van onze
aanvoerder Rick vd Linden
zodat Pim van Riel niet vrij kon
inschieten.
In de tweede helft een meer
gelijkwaardig spelbeeld. VOW
stond goed en gaf de eerste 20
minuten geen kans weg. Echter,
bij de eerste beste kans voor
DVG in de tweede helft is het
meteen wel raak. Via de verre
hoek weet een aanvaller van
DVG onze Niek te verschalken.
0-1. Hierna wisselde DVG
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meteen verdedigend om de voorsprong te consolideren. VOW
werd sterker en sterker en weet zich een 100% kans te creëren.
Bart vd Oever speelt Pim van Riel volkomen vrij in de 16
meter en zijn 'kogel' spat uiteen op de vuisten van de keeper
van DVG. Hierna nog diverse schermutselingen voor de neus
van de keeper van DVG, maar helaas geen doelpunten deze
middag voor VOW. In de 89'ste nog een mooi moment in de
wedstrijd; Niek van Zutphen krijgt zijn verdiende
publiekswissel in de laatste thuis wedstrijd van het jaar. Niek
gaat volgend seizoen op een hoger niveau bij Heeswijk zijn
klasse etaleren. Jorg Gibbels werd zijn vervanger.

Door deze nederlaag is VOW nog immer niet volledig vrij van
zorgen in de 4'de klasse I. Een gelijkspel bij concurrent SCI is
voldoende voor verlenging van het verblijf in deze klasse. Een
prestatie om trots op te zijn met deze jonge groep. Hopelijk
wordt het team wederom als in Vorstenbosch gesteund door
velen trouwe supporters. Ook willen we tevens onze pupil van
de week Lars Brugmans (zoon van de Puines) bedanken voor
zijn bijdrage vandaag.
© Jeroen Bosch & Jordy V Boxtel

VOW 70 jaar 26 mei t/m 28 mei:
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 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: VOW 1 - RTL 7 Sterrenteam
15:45 uur - ......... uur: Afsluiting feestweekend drive in
discotheek Robbie & Williams
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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Door moestuintjes weer een geslaagde
MATCH!
Vrijwilligster Anneke (50
jaar): “Ik kreeg bij mijn
plaatselijke supermarkt van die
leuke, kleine moestuintjes
mee. Harstikke leuk, maar mijn kinderen zijn het huis uit en
om dat nou alleen te doen…”. Toevallig zag ze in diezelfde
supermarkt, een flyer van MATCH liggen. Hierop stond dat
er vrijwilligers gezocht werden om wekelijks iets leuks te
doen met kinderen, die wat extra aandacht en gezelligheid
kunnen gebruiken. Het kunnen alledaagse of speciale
activiteiten zijn. Anneke dacht: “1 plus 1 = 2!” en ze vond
een geweldige match met Casper (8 jaar)! De moestuintjes
zijn inmiddels allemaal gezaaid en de eerste groene stengels
zijn opgekomen. Casper: “Ik vind het heel leuk met
Anneke. We doen leuke dingen samen en ze is ook heel
grappig”. Ook Anneke is blij dat ze contact met MATCH
gezocht heeft. “Ik vind het echt geweldig om Casper iedere
week die broodnodige ontspanning te kunnen geven. Ons
contact doen de ontwikkeling en het zelfbeeld van Casper
zichtbaar goed. Hij fleurt op door de exclusieve aandacht en
ik geniet er ook van. We leren bovendien veel van elkaar.”
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Vrijwilligersproject MATCH is een
maatjesproject voor jongeren tussen 6
en 18 jaar. Match koppelt een kind of
jongere, voor wie ontspanning en
plezier maken niet vanzelfsprekend is,
aan een volwassen vrijwilliger. Match
zorgt dat de koppels goed bij elkaar
passen door goed te matchen op
persoonlijkheid en wederzijdse
interesses.
Dit mooie project wordt uitgevoerd
door Oosterpoort, een instelling voor
jeugd- en opvoedhulp in de regio
noordoost Noord-Brabant.
Medewerkers van Oosterpoort bieden
vrijwilligers zorgvuldige voorbereiding
en begeleiding. Ze zorgen ervoor dat
een matchvrijwilliger gesteund wordt
waar nodig en er niet alleen voor staat.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Match is dringend op zoek naar meer
enthousiaste vrijwilligers (18+) uit
Zijtaart en omgeving die net als Anneke
een kind wat extra aandacht, steun en gezelligheid kunnen
bieden. Mensen die benieuwd zijn of Match ook wat voor
hen zou kunnen zijn, kunnen telefonisch of per e-mail
contact opnemen, maar zijn ook van harte welkom op de
volgende informatie avond.
Deze wordt gehouden op maandag 22 mei van 19:30 21:00 uur in de Bibliotheek van Veghel aan de Markt 1.
Een matchbegeleider en een vrijwilliger vertellen meer over
dit bijzondere project.
Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org/match of
bel (0412) 46 53 00.

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar
op 1 jan 2017 ):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Best of Seven
Afgelopen donderdag is de 4e ronde gespeeld in de Best of
Seven biljarten.
De partij tussen Cor vd Hurk (90 car) en Mark Verbruggen
(120 car) was een moeizame partij, waar het bij beide
spelers niet echt wilde lukken. Het werd ook de langste
partij tot nu toe. Mark had 32 beurten nodig om met 120-75
van Cor te winnen.
Hans van Erp (90 car) had tegen Cor v Zutphen (90 car)
heel wat minder beurten nog. Hoewel Cor tot de 13e beurt
(stand 46-51) goed kon volgen, wist Hans in de partij met
90-64 in 18 beurten naar zich toe te trekken.
Wie van Ruud Cissen (120 car) wil winnen, moet van
goede huize komen. Martien Verbruggen (100 car) wist nog
wel even dicht bij een verrassing te komen. Na 20 beurten
was het 88-78. Maar in de volgende beurt liet Ruud met een
slotserie van 32 caramboles zien dat met hem dit jaar niet
valt te spotten.
De stand na de 4e ronde is:
1 Ruud Cissen
6 pnt
Mark Verbruggen
6 pnt
3 Hans v Erp
4 pnt
4 Toon Verbruggen
3 pnt
5 Cor v Zutphen
2 pnt
Martien Verbruggen 2 pnt
7 Cor vd Hurk
1 pnt
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 – Cor v Zutphen 90 car
21.15 uur Ruud Cissen 120 car – Hans v Erp 90 car
22.30 uur Toon Verbruggen 120 car – Mark Verbruggen
110 car
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TV Zijtaart

KTC Kermistoernooi

Inschrijven
Clubkampioenschappen
Enkel en Mix

Leden van TV Zijtaart kunnen zich nog steeds inschrijven
voor het kermistoernooi. Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar. Inschrijven via een mail
naar KTC@tvzijtaart.nl of via het inschrijfformulier op het
prikbord.

Beste seniorleden van TV Zijtaart.
Er kan weer worden ingeschreven voor de
clubkampioenschappen enkel – mix 2017. De
clubkampioenschappen lopen van maandag 19 juni 2017
t/m zondag 2 juli 2017. Inschrijven is mogelijk voor enkel
en mix in de categorie 5 t/m 8/9 en een open categorie 50+.
Via www.toernooi.nl kan men zich inschrijven in de
verschillende categorieën. Inschrijven is mogelijk tot en
met maandag 5 juni 2017.

Uitslagen Externe Competitie
Heren 50+ - T.V. Oosterplas 1
Heren vrijdagavond - LTV Best 4

3-1
3-1

T.V. Son en Breugel 2 - Dames Donderdag
Dames Vrijdag - Tennisvereniging TeVeR 1
T.C. Boekel 1 - Dames Zaterdag

3-1
2-2
1-3

T.V. De Korrel 2 - Mix 1
T.V. De Lissevoort 2 - Mix 2

1-1
2-0

Eerste selectie wedstrijd!
Afgelopen weekend was de eerste selectie van het
zomerseizoen in Mariaheide. Een mooie en goed
georganiseerde wedstrijd! Bij de pony’s was er een 2e prijs
voor de knappe nieuwe combinatie Claire Vermaes met
Sunrise in de D-B. Bij het springen nam Merel Kriek met
Wodan in de klasse D-M de eerste prijs mee naar huis! Bij
de paarden was er in een volle ring een knappe 5e plaats
voor Loes van Asseldonk in de klasse Z! Glenn van de Ven
nam in de klasse M de 3e prijs mee naar huis, terwijl hij ook
in de klasse Z nog eens foutloos rond sprong. Diverse
ruiters en amazones behaalden een winstpunt! Gefeliciteerd
allemaal! Op naar de volgende selectie!
Uitslagen:
Pony’s dressuur:
Claire Vermaes met Sunrise D-B: 2e plaats met 192 punten
Milou Kemper met Diamond C-B: 5e plaats met 191,5
punten
Lieke Blokx met Castenrayseweg’s Ballerina WNE: 8e
plaats met 187 punten
Ise Kemper met Nazo E-B: 7e plaats met 186 punten
Lieke Blokx met Orchid’s Luzette D-L2: 6e plaats met
60,83%
Noa Spoorenberg met Dreamgirl D-L2: 7e plaats met
60,67%
Shirly van Dijk met Coralino CP E-M1: 60,17%
Springen:
Merel Kriek met Wodan D-M: 1 e plaats
Paarden dressuur:
Loes van Asseldonk met Fitzroy Z: 5e plaats met 64,26%
Silvia Endevoets met Cacharel M1: 5e plaats met 65,17%
Lobke van Popering M2 61,17%
Springen:
Glenn van de Ven met Ziezo M: 3e plaats
Vorige week hebben Shirly van Dijk met Coralino CP en
Lieke Blokx met Orchid’s Luzette in Boxtel deelgenomen
aan een wedstrijd. Shirly haalde hier een mooie 1e plaats in
de E-M1 met 198 punten! Lieke werd 1e in de klasse D-L2
met 205 punten! Gefeliciteerd meiden!

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Dag allemaal,
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

Hadden we dat toen maar geweten…
Een stel met wat lichte relatieproblemen die ook zijdelings
te maken hadden met samengestelde gezinnen, waren na
twee gesprekken eigenlijk al praktisch klaar. Er zou nog
een vervolg zijn over enkele maanden ter afronding. Ze
vertelden tussen neus en lippen dat ze erg veel last hadden
gehad met allerlei afspraken rondom een omgangsregeling
met de kids, omdat een van de ex-partners continue dwars
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lag. Tja, en je kunt het elkaar ontzettend moeilijk maken.
Uren hadden ze zitten zweten bij de computer om een
mailtje aan de ex-partner zodanig op te stellen dat deze niet
weer zou ontploffen, elk woordje afwegend op een
goudschaaltje. Regelmatig hadden ze hun advocaat om
adviezen gevraagd, maar daar kregen ze alleen puur
juridische antwoorden. Ze hadden wat vragen waar ze
destijds geen raad mee wisten en ik gaf direct enkele
oplossingen uit de losse pols. (Overigens gaat dit niet altijd
zo gemakkelijk, maar soms wel…)
Ook bij de huisarts hadden ze wel eens hun nood geklaagd
over de communicatieproblemen met de ex-partner. Die
haalde dan ook de schouders op. Ze konden evt. wel een
gesprek hebben met de psycholoog, als ze dat wilden. Een
keer hadden ze dat gedaan, maar dat had ook weinig zin
gehad.
En al die tijd zwoegden ze op hun mailtjes, op hun reacties,
op de reacties die dáár dan weer op kwamen, zonder te
weten dat ze bij mij om hulp hadden kunnen vragen. Want
juist omdat ik zo vaak met dergelijke zaken te maken heb,
kan ik kleine tips geven die wonderen doen in de
communicatie met exen, zonder dat je jezelf geweld hoeft
aan te doen.
Natuurlijk kan ik de ex-partner niet veranderen, maar als je
zelf anders communiceert, dan beïnvloedt je daarmee ook
de reactie van de ander. Actie is tenslotte reactie.
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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