KERMIS ZIJTAART
Kermis in Zijtaart is vier dagen lang plezier voor jong en oud. Van vrijdag 19 tot en met
maandag 22 mei 2017 staat de kermis weer op het plein. Met de komst van diverse leuke
kermisattracties en diverse nevenactiviteiten belooft de kermis ook dit jaar weer een
gezellig evenement te worden.
Op vrijdagavond begint de kermis met een traktatie. De kinderen en de jeugd (niet alleen
uit Zijtaart), die om 19.00 uur aanwezig zijn, krijgen een gratis kaartje voor een van de
attracties. Voor de ouders en andere bezoekers is er gratis koffie en thee. Voor het gratis
kaartje is het wel de bedoeling dat men ook om 19.00 uur aanwezig is.
Tijdens de kermisdagen staat er nog meer op het programma. Op vrijdagavond is er een
mountainbike streetrace ten bate van Duchenne. Op zaterdagmiddag is er de fietscross voor
de kinderen van de basisschool. Op zondag is er in het centrum vanaf 10.00 uur de
vlooienmarkt van carnavalsvereniging De Reigers. Tijdens de kermisdagen zijn ook
Eethuis De Reiger en café-zaal Kleijngeld open en is daar op culinair en muzikaal gebied
het een en ander te beleven.
Met deze activiteiten heeft Zijtaart gegarandeerd weer een paar gezellige kermisdagen.
Blijf op de hoogte
Houdt www.zijtaartkermis.nl in de gaten. Like de Faceboekpagina van Zijtaart en ben als
eerste op de hoogte van het laatste (kermis)nieuws.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 mei 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan en Bets van Zutphen-van Nunen: Frits en Sien van Nunen-van Schaijk
en overl.familieleden: Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanw.trouwdag): Pater Harry van de
Ven (vanw.verjaardag): Overl.ouders van Zutphen-van Asseldonk
Donderdag: 25 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag, buitenviering bij de Mariakapel, Pater
van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Tiny van der Linden: Harry van den Berkmortel (vanw.verjaardag):
Overl.ouders van den Berkmortel-Claes en overl.familieleden: Harrie van Sleuwen
(vanw.verjaardag): Overl.fam. van Sleuwen en van den Elzen, hier en in Canada.

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
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mei is dit naar de binnenzijde van het Dorpshuis
overgebracht. De Rabobank had toegezegd een duidelijk
melding hiervan te publiceren in Zijtaarts Belang van
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
vorige week en dat zowel Dorpsraad als bestuur Dorpshuis
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
hiervoor niets hoefden te doen. Het is echter gebleken, dat
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
die publicatie niet is aangeleverd en dat was erg vervelend.
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
Afgelopen weekend ontvingen we her en der nogal wat
477 39.
opmerkingen over het verplaatsen en bereiken van het
pinautomaat o.a. omdat het agendapunt is geweest op onze
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
openbare vergadering van 5 april jl. Daarom hebben we de
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
Rabobank meteen verzocht deze week wel voor een
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
duidelijke publicatie te zorgen. Zie hiervoor elders in deze
06-22496798.
editie.

BELANGETJES

NIEUWS van de DORPSRAAD 17 mei 2017
Situatie N279
Mogelijk hebben al veel inwoners van Zijtaart het
krantenartikel gelezen in Brabants Dagblad van afgelopen
vrijdag of de informatie gezien op kliknieuws. In dit artikel
stond o.a. dat de Dorpsraad en Werkgroep nog niet hebben
gereageerd op de ontwikkelingen die zich nu in Veghel
voordoen. Dit is echter niet juist, want de berichtgeving
door de verslaggever is gebaseerd op de bijeenkomst van de
klankbordgroep van woensdag 10 mei jl. Tijdens die
bijeenkomst hebben zowel Werkgroep als Dorpsraad
aangegeven, dat de resultaten van de rapporten van de MER
(Milieu Effecten Rapportage) en van de MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) duidelijk
aangeven, dat een omleiding nutteloos en veel te duur is.
Het gemeentebestuur heeft echter nog een derde onderzoek
laten uitvoeren, waardoor er tijdens de bijeenkomst van de
klankbordgroep een nieuwe optie is ontstaan. Vandaar dat
als kop boven het artikel staat vermeld “Korte omleiding in
beeld”. Wij hebben hierop gereageerd, dat er voor Zijtaart
steeds het enige alternatief acceptabel is: rechtdoor op het
bestaande tracé door Veghel met aanpassingen waar nodig.
Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat dit voor een
aantal groeperingen in Veghel nog geen gelopen race is.
Werkgroep en Dorpsraad houden zich aan het alternatief,
dat als voorlopig advies door de stuurgroep is vastgesteld.
Het onderwerp blijft de komende weken nog heel actueel;
we houden Zijtaart op de hoogte van de ontwikkelingen.
De voortgang ziet er als volgt uit:
-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.
Pinautomaat in het dorpshuis Het Klooster
Afgelopen weekend werd men verrast met het verplaatsen
van het pinautomaat van de Rabobank. Op donderdag 11

Extra bijeenkomst toekomstige woonkansen
Op dinsdag 20 juni houden we een extra bijeenkomst
(zoals al eerder aangekondigd) voor een eerste bespreking
met belangstellende Zijtaartse inwoners over het
ontwikkelingen van een nieuw uitbreidingsgebied voor
woningbouw in Zijtaart. Nader bericht hierover volgt over
een paar weken.
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Binnen pinnen in het Dorpshuis
In Zijtaart kunt u sinds 11 mei jl. pinnen bij de nieuwe
Rabobank geldautomaat in het Dorpshuis aan de
Pastoor Clercxstraat. Deze vervangt de geldautomaat
die voorheen aan de buitenzijde van het gebouw
bevestigd was. De verhuizing naar binnen vindt plaats
vanwege veiligheidsredenen.
Hierdoor blijft pinnen in Zijtaart
mogelijk.
De nieuwe geldautomaat is
beschikbaar tijdens de
openingstijden van het Dorpshuis.
U kunt binnen pinnen van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur en
zaterdag tussen 8.45 en 10.45 uur.
In principe kan men tijdens de openstelling van het
dorpshuis altijd komen pinnen.
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BYTZ – Cabrio Bios
Vrijdagavond 12 mei jl. hebben we een geslaagde Cabrio
Bios gehad. Vanaf het Dorpsplein zijn de tieners met
verschillende cabrio’s een rit gaan maken. Na deze rit
werden de cabrio’s binnen gereden, had ieder zijn plekje
gevonden en werd er een echt movie-gevoel gecreëerd.
Foto’s van
deze avond
zijn te
vinden op
onze
facebookp
agina.
Wij willen
de chauffeurs en eigenaren van de cabrio’s enorm bedanken
voor hun medewerking aan deze avond. Tevens willen we
familie van Berlo bedanken dat we gebruik mochten maken
van hun locatie. Mede dankzij jullie hulp is het een
geslaagde avond geworden met een mooie opkomst van de
tieners. Bedankt daarvoor!

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

Viandel € 1,80 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

Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

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

Vogelwandeling Het Lijnt
Zondag 21 mei 2017
vertrek 6.00 uur
Voor a.s. zondag 21 mei staat een voorjaarswandeling
op het programma in Het Lijnt. Na een rustperiode in
de winter begint de natuur weer wat meer kleur te
krijgen. Alle dieren worden actiever en veel planten en
bomen komen in bloei. We kunnen katjes van wilgen
en elzen zien en veel vogels bouwen een nest of
hebben zelfs al jongen die gevoerd moeten worden. ’s
Morgensvroeg, zodra het licht begint te worden, zijn
ze actief en wordt er volop gefloten.
Om te bekijken welke vogels en andere dieren er
allemaal actief zijn in het bos, gaan we zondag 21 mei
zelf kijken. Dan willen we er natuurlijk ook vroeg bij
zijn. Zorg daarom dat je om 6:00 uur aanwezig bent
bij Het Klooster. We
vertrekken daar met de fiets
naar Het Lijnt.

Uitslagen Externe Competitie

Heren 50+ - T.V. Asmunt 1
2-2
Heren vrijdag - De Peppelieren 2
2-2
T.V. Wettenseind 2 - Dames Donderdag
2-2
Dames Vrijdag - T.V. Wettenseind 1
2-2
T.V. De Balledonk 1 - Dames Zaterdag
4-0
Mix 1: Vrij
Mix 2 - Gemertse L.T.V. 2
1-1
TV Zijtaart meets VOW
Op vrijdagavond 14 juli organiseert de Kleine Toernooien
Commissie een toernooi met Leden van TV Zijtaart en
Tip: www.beleefdelente.nl
leden van VOW. Het is de bedoeling dat er koppels
Kijk live mee in de
gevormd gaan worden tussen spelers van de Tennisclub en
verschillende nestkastjes van o.a. de kerkuil, koolmees en
van de Voetbalclub. Nadere informatie volgt nog via een
ijsvogel. Bij de kerkuilen komen op dit moment een voor
flyer in de kantine van VOW en het Paviljoen op het
een de eieren uit. De koolmezen groeien als kool en vliegen Tennispark. Noteer vast in de agenda: 14 juli Tennis
net als de ijsvogels alweer bijna uit.
meets Soccer!
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Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag wedstrijden
onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 11-05-2017
Cor v Zutphen
61 59 - Toon Nelissen
32
Op Vrijdag 19 mei vind voor de 4de keer de M.T.B.
Willy vd Berkmortel 25 41 - Willy Henst
28
Streetrace van Zijtaart plaats.
Jan vd Oever
18 17 - Rien Kemps
32
Er wordt een mooie route uitgezet voor de jeugd en de Mies Gibbels
35 33 - Frans v Leuken
44
volwassenen. De route kan je al een beetje bekijken op Piet vd Hurk
38 35 - Wim vd Sanden 43
you tube Mtb Streetrace Zijtaart. Donderdag wordt
Rien v Tiel
29 28 - Cor Coppens
22
30 19 - Tonn Verbruggen 24
begonnen met de opbouw. We zijn dan ook erg blij dat Toon Opsteen
Toon Cissen
61 63 - Tonnie v Uden
31
we voor donderdag en vrijdag weer veel vrijwilligers
28 26 - Willy Henst
28
hebben, omdat er veel moet gebeuren. Maar bezoekers Jan de Wit
Frans
v
Leuken
44
30
Piet
vd
Hurk
38
hebben we natuurlijk ook nodig. Dus kom allen kijken.
Mies Gibbels
35 39 - Cor v Zutphen
61
18.30 uur begint de jeugd
Jan de Wit
28 27 - Willy vd Berkmortel 25

Vrijdag 19 mei gaat het weer gebeuren

19.00 uur de Fun klasse
20.00 uur de wedstrijdrijders

SPORTAGENDA

Namens de organisatie van Duchenne Heroes

W.T.C. Zijtaart

KBO

Zondag 21-mei vertrek 8:30 uur Kempenroute
pauze Driesprong Netersel, 93km

AGENDA:
Maandag 22 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 23 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 23 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 23 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 23 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 24 mei 13.30 uur: Keezen
Donderdag 25 mei: Hemelvaart
Vrijdag 26 mei: Bridgen

Woensdag 24-mei vertrek 8:30 uur Strabrechtseheide
pauze Heeze “De Zwaan”, 87km

Kaarten:
Uitslagen van 11 mei:
Jokeren:
Rikken:
Poedelprijs:

1. Mientje Raaijmakers
1. Marjo Vissers
2. Jan v.Zutphen
Annemieke v.d.Linden

81 pnt.
94 pnt
51 pnt.
–60 pnt.

Uitslagen van 15 mei:
Jokeren:
Rikken:

Poedelprijs:
Loterij:

1. Rieky v.Zutphen
2. Mien Ketelaars
1. Marjo Vissers
2. Martien v.Zutphen
3. Harrie v.Zutphen
4. Lenie Henst
Jan v.Asseldonk
Karel Bekkers

123 pnt.
101 pnt.
88 pnt.
84 pnt.
67 pnt.
56 pnt.
– 42 pnt.

VOW Jeugd 17 mei 2017
VOW JO11-1
Gemert JO11-2
19:00u
ST Vianen Vooruit/HBV MO15-1 VOW MO15-1 19:00u
VOW Jeugd 18 mei 2017
Lierop JO15-1
VOW JO15-1
19:00u
VOW MO11-1
Margariet MO11-3
19:00u
VOW Jeugd 20 mei 2017
Handel JO19-1
VOW JO19-1
14:30u
VOW JO17-1
vrij
VOW JO15-1
thuistoernooi
13:30u
VOW JO15-2
thuistoernooi
13:30u
VOW JO13-1
vrij
uittoernooi RKSV Boxtel
VOW JO11-1
VOW JO11-2
vrij
uittoernooi Boskant VOW JO11-3
VOW JO9-1
thuistoernooi
9:30u
VOW JO9-2
thuistoernooi
9:30u
VOW JO9-3M
thuistoernooi
9:30u
VOW MO19-2
vrij
uittoernooi Blauw Geel
VOW MO15-2
uittoernooi Blauw Geel
VOW MO15-1
uittoernooi Blauw Geel
VOW MO13-1
uittoernooi Blauw Geel
VOWVMO11-1

37
14
29
38
21
15
22
33
31
20
51
17
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VOW Jeugd 23 mei 2017
ONDO JO15-1
VOW JO15-1
19:30u
VOW Senioren 20-5-2017
17:00u
Blauw Geel'38/JUMBO VOW Veteranen
VOW Senioren 27-5-2017
16:30u
VOW Veteranen
DAW
VOW Senioren 3-6-2017
16:30u
VOW Veteranen
TOERNOOI

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 8 mei 2017
S.V. Brandevoort JO13-2 VOW JO13-1
VOW Jeugd 9 mei 2017
Boskant JO17-1
VOW JO17-1
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 15 mei 2017
VOW JO19-1
Milheezer Boys JO19-1

2

3

4

3

4
1
6
10
0
0

0
7
3
0
3
2

0

7

Vrijdag 19 mei
vanaf 22.00 uur
Kermis
met zanger Wim Heijmans
Bij Eethuis de Reiger

V.O.W. Senioren
Voorlopig zijn dit de laatste uitslagen de competities zijn
afgelopen. Wij feliciteren ST VOW/WEC VR1 met het
behaalde kampioenschap en uiteraard zijn we blij met het
klasse behoud van VOW 1
V.O.W. Senioren 11 mei 2017
VOW VR2
WEC VR1
4-2
V.O.W. Senioren 13 mei 2017
VOW Veteranen Erp
4-1
V.O.W. Senioren 14 mei 2017
SCI 1
VOW 1
1-0
Boekel Sport 5
VOW 3
5–2
DVG 6
VOW 4
3-5
ST VOW/WEC VR1 SES VR1
4-3
WHV VR1
VOW VR2
2 - 11

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.

Entree : GRATIS
Zaterdag 27 mei:
19:00 uur- 20:25 uur: jubileumwedstrijd 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: VOW 1 - RTL 7 Sterrenteam
15:45 uur - ......... 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).

Motor toertocht MCV 24 mei
Woensdagavond 24 mei a.s. organiseert MCV weer de
eerste avondrit van dit seizoen.
De rit start om 19:00 uur vanaf D'n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. De rit is ca 120 km
zodat we voor het donker wordt weer terug zijn. Mooie
gelegenheid om lekker stukje te toeren zonder een hele dag
weg te zijn. Iedereen met een motor is welkom. Heb je
navigatie en wil je meerijden stuur een mail naar
info@motorclubveghel.nl en we sturen je de route.
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Ook willen we namens heren 1, ons dames elftal feliciteren
met het behalen van het kampioenschap.
15 mei 2017
Via deze weg willen wij als begeleiding alle supporters, de
VOW handhaaft zich knap rechtstreeks in de 4de klasse
Orange Army, onze vlagger Henk, verzorger Peter en
I ondanks terechte nederlaag bij SCI.
keeperstrainer Gerard danken voor hun ondersteuning dit
Vandaag stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het
seizoen. Mede dankzij jullie hebben we ons rechtstreeks
programma uit bij SCI. Een gelijkspel zou voldoende zijn
gehandhaafd. BEDANKT !!!!
voor lijfsbehoud op eigen kracht. Een gelijkspel zat er
vandaag echter geen moment in. VOW begon erg slap aan
@ Jeroen Bosch en Jordy van Boxtel
het cruciale duel en had zomaar na 5 minuten met 2-0
achter kunnen staan. Het vizier van de voorwaartsen bij SCI AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar):
stond echter nog niet op scherp. Na 7 minuten was het
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
alsnog wel raak; een penalty wordt onberispelijk binnen
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
geschoten en zo staat het 1-0 voor de thuisploeg. Hierna
blindelings kunt vinden.
kreeg VOW het initiatief opgedrongen, maar veel verder als 1 Bij de Pinautomaat van de Rabobank, Dorpshuis
Zijtaart
veelvuldig balverlies, verkeerde keuzes en een schotje op
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
doel van Stan van der Heijden (maakte zijn debuut in de
Vonders De Bresser
basis) kwam VOW niet.
(op de hoek van kleedlokaal aan de kant van het
In de rust een 'donderspeech' van trainer Jordy van Boxtel.
Tennispark)
Mede door vele omzettingen in het team wist VOW in de
2de helft beter van zich af te bijten. Zo kwamen Paul van de 3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Rijt en good old Ruud centraal op het middenveld te spelen Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
waardoor er toch wat meer lijn en dreiging in het spel
kwam van VOW. SCI beperkte zich tot counteren en VOW Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
zocht naar de bevrijdende 1-1. Helaas misten Stan van de
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Linden, Mark van de Crommert en Ruud van Asseldonk
van net buiten de 16 meter de precisie in hun afwerking en
aan de andere kant redde Niek de laatste 5 minuten ook 2x
1 op 1. Eindstand 1-0. Tot grote opluchting van heel
Zijtaart kwam direct na het laatste fluitsignaal goed nieuws
vanaf de andere velden en zodoende blijft VOW
rechtstreeks gehandhaafd in de 4de klasse I.
Al met al een puike prestatie van de jonge ploeg met
allemaal Zijtaartse jongens. Een seizoen waar goede
wedstrijden werden afgewisseld met moeizame en leerzame
wedstrijden. Maar door een prima collectief, veel inzet en
bij vlagen vooral in thuiswedstrijden goed voetbal heeft
men toch een prestatie geleverd waar VOW trots op mag
zijn.

SCI - VOW 1-0 (1-0)

Voor volgend seizoen moeten we helaas afscheid nemen
van de routiniers Michel Tielemans en Ruud van
Asseldonk. Zij hebben besloten om op een lager niveau
binnen de club te gaan acteren. Heren; bedankt voor een
mooi seizoen. Verder gaat Niek van Zutphen zijn
kwaliteiten onder de lat in Heeswijk laten zien. Een gemis
voor VOW, maar een prachtige kans voor deze jonge en
talentvolle keeper.
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scoren, maar zakte gaandeweg de partij weg. Na 29 beurten
was de winst met 120-72 voor Ruud.
De laatste partij van de avond was zoon Mark (110 car)
tegen vader Toon Verbruggen (120). Mark ging heel sterk
van start met een serie van 24 caramboles in de 2e beurt,
maar Toon wist met een serie van 20 caramboles direct te
reageren. Dat was ook de enige keer dat Toon in de buurt
van Mark wist te komen. Mark wilde (en gaf ook) een
duidelijk signaal af, dat hij in de finale thuis hoort. Na 18
beurten was het 110-65.

De stand na de 5e ronde is:
1 Ruud Cissen
8 punten
Mark Verbruggen
8 punten
3 Hans v Erp
4 punten
Van 9.30 uur tot 10.30 uur hebben we in het Dorpshuis een 4 Cor v Zutphen
4 punten
training en mag je mee komen doen met de majoretten. We 5 Toon Verbruggen
3 punten
zullen een nieuwe dans gaan oefenen en deze zullen we aan 6 Martien Verbruggen 2 punten
het einde van de training laten zien. Iedereen mag komen
7 Cor vd Hurk
1 punt
kijken naar dit bijzondere optreden met onze eigen leden en
hun vriendinnen.
Donderdag a.s. gaat de biljartstrijd tussen de 7 hoogste
Lid worden?
spelers van Zijtaart verder.
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
De volgende wedstrijden staan dan op het programma:
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
20.00 uur: Ruud Cissen 120 car – Cor v Zutphen 90 car
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten
leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je
21.15 uur: Mark Verbruggen 110 car – Martien Verbruggen
opgeven als lid van fanfare St. Cecilia Zijtaart waar de
100 car
majoretten een onderdeel van zijn.
Hopelijk zien we jou op zaterdag 20 mei!!
22.30 uur: Toon Verbruggen 120 car – Hans v Erp 90 car
Sportieve groet van de majoretten,
Anne-Marie van Dinter Marjan van Asseldonk
Tel. (06) 109 771 38
tel. (06) 424 988 93
mvandinter@home.nl
marjanvanasseldonk@home.nl

Geef je skelter niet mee met de
vlooienmarkt,
je zou hem zomaar nodig
kunnen hebben tijdens de
24uur van Zijtaart.

Best of Seven
Afgelopen donderdag is de 5e ronde gespeeld in de Best of
Seven biljarten en lijken de finalisten bekend te zijn. Zowel
Ruud Cissen en Mark Verbruggen hebben 8 punten en zijn
hooguit nog te evenaren door Toon Verbruggen en Hans v
Erp.
De avond begon met de wedstrijd tussen Cor vd Hurk en
Cor v. Zutpen (beiden 90 car). Cor vd Hurk wist al snel een
voorsprong op te bouwen, maar Cor v. Zutphen wist
halverwege de partij zijn achterstand te verkleinen en in de
21e beurt met een serie van 29 caramboles zelfs op
voorsprong te komen. In de 26e beurt ging de winst met 9088 naar Cor v Zutphen.
In de partij van Ruud Cissen (120 car) tegen Hans v Erp (90
car) had Ruud het vooral moeilijk met zichzelf. Puntjes die
in andere partijen makkelijk werden gemaakt, gingen nu net
mis. Hans wist in de 1e helft van de partij nog goed te
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ST VOW-WEC Vrouwen 1 kampioen 4e klasse

Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 21 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers
weer haar jaarlijkse vlooienmarkt.
Deze vlooienmarkt is in de Pastoor
Clercxstraat tussen Café zaal
Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De
verkoop van de vele waardevolle
spullen start om 10.00 uur en duurt
tot 14.30 uur. Er wordt geen entree
gevraagd, dus is er ook geen controle
bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven
om alles rustig klaar te kunnen
zetten, blijft het terrein tot 10.00 uur
voor alle publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen
bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen ophalen en
wel op de volgende dagen.
Donderdag 18 mei vanaf 18.00 uur:
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal,
Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge en Lage Biezen.

Kampstraat, Bresser, Boskamp, Grootveld en
Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten, diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, wastafels en bankstellen worden
door de carnavalsvereniging niet meegenomen. Toch blijft
er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar wat
voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens aan
boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk, curiosa,
bloemen enz. enz.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 21 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers

Vrijdag 19 mei vanaf 18.00 uur:
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd
Heijden richting Zondveldstraat,
Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Het
Gerechtd, Heisteeg, Erpsesteeg,
Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Weievenseweg, Biezendijk,
Logtenburg, Laarsweg, Kempkes.
Zaterdag 20 mei vanaf 09.00 uur:
Centrum Past. Clercxstraat,
Rudebroeck, De Voortstraat, Mr.
Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past.
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Vanaf
15:00

Zaterdag 20 mei Jeugdfietscross.
Op zaterdag 20 mei 2017 is het
weer tijd voor de jaarlijkse WTC
Zijtaart Jeugdfietscross.
De fietscrosswedstrijden worden
gehouden op het paarden- en
ponyoefenterrein “De Leinse
Hoefslag” aan de Leinserondweg
te Zijtaart.
Graag nodigen wij iedereen uit om onze jeugdige
fietscrossers te komen aanmoedigen.
We rekenen op goed weer.
Tevens wordt er een loterij gehouden waarbij als hoofdprijs
een splinternieuwe professionele crossfiets is te winnen.
Verder zijn er diverse andere leuke prijzen.

Dagprogramma
tijd
Vanaf
13:30

Vanaf
14:15

17 mei 2017 – 24 mei 2017

leeftijd

onderdeel

meisjes

3-5

jongens

3-5

meisjes

6-7

meisjes

3-5

jongens

3-5

meisjes
meisjes
jongens
meisjes
Prijsuitreiking

6-7
3-5
3-5
6-7
3-5
3-5
6-7

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 1
Groep 2
Herkansing 1
Herkansing 2
Herkansing 1
Herkansing 2
Herkansing 1
Finale
Finale
Finale
meisjes
jongens
meisjes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

jongens

6-7

meisjes

8-9

jongens

8-9

jongens

6-7

meisjes
jongens

8-9
8-9

jongens
meisjes
jongens

6-7
8-9
8-9

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Herkansing 1
Herkansing 2
Herkansing
Herkansing 1
Herkansing 2
Finale
Finale
Finale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

meisjes
jongens

10-12
10-12

meisjes
jongens

10-12
10-12

meisjes
jongens
Prijsuitreiking

10-12
10-12
6-7
8-9
8-9
10-12
10-12

Loterij
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Wedstrijd 1
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Wedstrijd 2
Herkansing 1
Herkansing 2
Wedstrijd 3
Finale
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3-4-5 jaar meisjes
groep
oranje
1 101 Pien van Asseldonk 102 Elze Hooijmans
103 Nina van Nuland
104 Emma van Genugten
121 Anna van Gennip
2 105 Janna van Lankvelt 106 Maud Gevers
107 Jill Barten
108 Esmee van Tiel
3 109 Dieke van Eert
110 Loïs van de Donk
112 Inge van den Broek 113 Merel Vissers
114 Emma Rietbergen
Nummer 1 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 herkansingen naar de finale
5 meisjes in de finale.

"Zijtaarts Belang"
3-4-5 jaar jongens
groep blauw
1 102 Tijm Embregts
104 Thymo van de Laar
2 106 Zine Bouferrich
108 Ravi de Wildt
3 110 Jelte van Eert
112 Jorn Bergenhuizen

Jaargang 26 nr.34

103
105
107
109
111
113

Jesse van Dijk
Ruben Rietbergen
Joep van Asseldonk
Sven van der Aa
Filip Oblizajek
Viggo Vissers

Nummer 1 rechtstreeks naar de finale
2 herkansing
Nummers 1 herkansingen naar de finale
5 jongens in de finale.
6-7 jaar meisjes
groep oranje
1 115 Iza Jagers
117 Floor van Asseldonk
2 118 Liza van Genugten
120 Maud van Asseldonk

116 Iris van Nuland
119 Esmee van Asseldonk

Nummers 1 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing Nummer 1 herkansing naar de finale
3 meisjes in de finale.
6-7 jaar jongens
groep blauw
1 101 Loek Hooijmans
102 Mees Embregts
103 Raf Verhoeven
104 Guus van Laarhoven
105 Robin Coppens
2 106 Guus van Nunen
107 Tren Hoefnagel
108 Jordy van de Laar
109 Pim van der Linden
110 Kai Hokke
3 111 Bram Swinkels
112 Jan Timmers
113 Jurre van Laarhoven 114 Sam Bergenhuizen
115 Luuk van den Broek 116 Floris van Gennip
Nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen Nummers 1 herkansingen naar de finale
8 jongens in de finale.
8-9 jaar meisjes
groep oranje
1 101 Vera van Lankvelt
102 Isis Hoefnagel
103 Fleur van Moorsel
104 Anne Timmers
2 105 Lindy van Genugten 106 Sara Swinkels
107 Anke Adriaans
Nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de finale
1 herkansing
Nummer 1 herkansing naar de finale
5 meisjes in de finale.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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8-9 jaar jongens
groep oranje
1 112 Ties van Eert
113 Raf Hokke
114 Jacco Hurkmans
115
2 117 Mas Verkampen
118 Yannick Hurkmans
119 Bram van Asseldonk 120 Matthy Padilla
3 121 Mats van den Berkmortel 122 Jaap van der Linden
123 Finn van de Donk
Nummer 1 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 herkansingen naar de finale
5 jongens in de finale
10 jaar en ouder meisjes
groep blauw
1 116 Nynke Broens
117 Mara van der Heijden
3 ritten de 1 punt de 2 2 punten etc
Na 3 ritten minste punten is winnaar
10 en ouder jongens
groep blauw
1 101 Bram van de Ven
102 Tijme Verhoeven
103 Teun van de Hurk
2 105 Alwin Broens
106 Sjoerd van der Linden
107 Luuk van Asseldonk 108
3 109 Luc Brugmans
110 Sem Verhoeven
111 Stijn van Kessel
Nummer 1 rechtstreeks naar de finale
2 herkansingen
Nummers 1 herkansingen naar de finale
5 jongens in de finale
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PieterBrueghelHuis opent officieel haar
deuren voor het publiek
Na maandenlang verbouwen
opent het PieterBrueghelHuis aan
de Middegaal komend weekend zijn deuren voor
genodigden en het publiek. Op vrijdag 19 mei zijn diverse
betrokken burgers en organisaties uitgenodigd voor de
officiële opening die tussen 14.00 en 16.00 uur plaatsvindt.
Tijdens de Open Dag op zaterdag 20 mei kunnen inwoners
van Veghel en omgeving tussen 10.00 en 16.00 uur een
kijkje komen nemen in het PieterBrueghelHuis. Er is deze
dag van alles te doen en te beleven; toegang is gratis. Om
10.30 uur wordt de foto-expositie "Inzoomen op het leven
van mensen met dementie" officieel geopend door
wethouder Eus Witlox. Na alle feestelijkheden is iedereen
vanaf 22 mei van harte welkom op deze bruisende plek.
Een plek voor een goed gesprek, een kop koffie, een leuke
activiteit of een bijzondere ontmoeting; alles wat zorgt voor
geluk en een fijne tijd.
Open Dag voor iedereen
Tussen 10.00 en 16.00 uur staan de deuren van het
PieterBrueghelHuis open voor het publiek. Zij kunnen deze
dag kennismaken met de verschillende activiteiten die
plaatsvinden in het PieterBrueghelHuis. Zo kunnen
bezoekers een potje biljarten of mijmeren bij oude foto’s
van Veghel in de huiskamer. In de keuken komen o.a.
heerlijke geuren vrij tijdens een workshop cupcakes maken.
Creatieve talenten kunnen ontdekt worden in het atelier
waar verschillende vrijwilligers klaarstaan om te helpen. Er
is ook van alles te doen voor mensen met handige of groene
vingers of die graag even tot rust komen tijdens een
kennismakingsles Tai Chi of mindfulness. Maar ook voor
mensen die graag een bijdrage willen leveren als
vrijwilliger en benieuwd zijn wat ze voor het
PieterBrueghelHuis kunnen betekenen. Kortom, iedereen is
welkom om een bijdrage te leveren aan deze prachtige dag!

Gratis workshops!!!!!!!!!
Op zondag 21 mei van 10.00-17.00 is er een open dag bij
schilderatelier Jacqueline
Klein Breteler. Om kennis
te maken met haar lessen
zijn er de hele dag gratis
workshops, oa een
glinsterende druppel,
lekkere losse tulpen, een
glanzend oog, huidskleuren
mengen en we gaan buiten
het prachtige landschap rondom het atelier schilderen. Dit
lijkt allemaal moeilijk, maar met een beetje hulp kunt U het
ook, ook als U nog nooit geschilderd heeft. Dus kom het
proberen en ga naar huis met een mooi schilderijtje.
Natuurlijk is er deze dag ook volop informatie over de
schilderlessen en kun je je inschrijven. “Hier leer je echt
schilderen.” is een uitspraak die je veel kunt horen onder de
cursisten van Jacqueline. Beginners en gevorderden
schilderen aan hun eigen werkstuk (instromen kan dus
altijd). Je krijgt individueel begeleiding waardoor je telkens
weer nieuwe technieken leert om steeds beter zelfstandig
een mooi schilderij te kunnen maken. Er wordt met
strippenkaarten gewerkt, dus kun je niet dan betaal je niet.
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Iedereen van harte welkom in het atelier en op een heerlijk
terras met uitzicht over de tuin en weilanden.
Locatie atelier:
Pastoor Clercxstraat 109, Zijtaart. 0652625274
www.jacquelinekleinbreteler.exto.nl/facebook

Uit liefde voor onze vader…...
Zelden spreek ik met kinderen, omdat het meeste op te lossen is
zonder dat ik de kinderen daarbij nodig heb. In dit geval waren er
de nodige problemen tussen de vrouw en haar stiefkinderen. Het
ging om grote kinderen 14, 15 en 16 jaar, 2 zonen, 1 dochter.
Mevrouw had zelf ook 2 kinderen in dezelfde leeftijdscategorie.
Deze konden goed overweg met hun nieuwe stiefvader.
De natuurlijke moeder van de stiefkinderen was uit hun leven
vertrokken, er was nauwelijks en dan nog alleen maar telefonisch
contact. Zij hadden bij hun vader veel eigen verantwoordelijkheid
gekregen en dit vertrouwen ook nooit beschaamd. De kinderen
van mevrouw waren weliswaar ongeveer even oud maar nog echt
“kinderen”. Ze hadden besloten om iedereen over één kam te
scheren, dat was immers het eerlijkst. Goed bedoeld, maar voor
de kinderen van deze vader niet passend.
Zij mochten ineens heel veel dingen niet meer die ze vroeger na
overleg wel mochten. En natuurlijk werd hun stiefmoeder
daarvoor verantwoordelijk geacht. Vader hield zich op de
achtergrond, ook al was hij het niet altijd met bonusmoeder eens.
Hij wist ook geen betere oplossing. De communicatie tussen
mevrouw en haar bonuskinderen was ondertussen slecht.
In het gesprek met vader en diens kinderen vertelde de oudste
zoon (helemaal in tranen) dat ze zo blij waren geweest toen vader
weer gelukkig was met deze nieuwe vriendin. En dat ze uit liefde
voor hun vader heel lang niets hadden laten merken van hun
ongelukkige gevoelens. Maar dan ze op deze manier het liefst zo
snel mogelijk weg wilden van het gezin, hoewel ze met de
kinderen van mevrouw goed konden opschieten.
Ze begrepen niet waarom ze steeds het gevoel hadden dat ze alles
verkeerd deden, dat ze zich niet op hun gemak voelden, bekeken
en dachten dat mevrouw een hekel aan ze had. Dat was allemaal
niet het geval, deze bonusmoeder had haar uiterste best gedaan
om het ook voor deze kinderen gezellig te maken.
In een samengesteld gezin moet er veel duidelijker worden
gesproken, en gelijke monniken gelijke kappen lijkt misschien
eerlijk, maar dat hoeft het niet altijd te zijn.

MEGA VLOOIENMARKT UDEN
HEMELVAARTSDAG donderdag 25 Mei
Het evenement zal worden georganiseerd in een prachtig, sfeervol
park : Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH te Uden. Het
park is gelegen nabij de Volkelseweg. De Reddingsbrigade Uden
heeft in totaal zo’n 120 leden. Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het
concreet uitvoeren van beveiligings-werkzaamheden, waaronder
in het waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over een
aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatiemiddelen. De opbrengst van de vlooienmarkt zal
aangewend worden voor de aanschaf van extra oefen-materiaal.
Zo kan men dan praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of rondom het water.
Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en steun
de Reddingsbrigade Uden.
De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt 2.50
Euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang.
Parkeren rondom het terrein is gratis.
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In het centrum van Zijtaart
van 10.00 tot 14.30 uur
(tot 10.00 uur blijft het terrein
voor kopers en het publiek gesloten)

