Best of Seven
Op donderdag 8 juni a.s. om 21.00 uur is de finale van de Best of Seven biljarten. Ruud
Cissen is al zeker van een finaleplaats. De 2e finalist zal bekend zijn na de wedstrijden die
a.s. donderdag 1 juni nog moeten worden gespeeld. Wordt het Hans v Erp of toch Mark
Verbruggen?
Vanaf 20.00 uur staan in café Kleijngeld de volgende partijen op het programma:
20.00 uur Toon Verbruggen (120 car) – Cor v Zutphen (90 car)
21.15 uur Ruud Cissen (120 car) – Cor vd Hurk (90 car)
22.30 uur Martien Verbruggen (100 car) – Hans v Erp (90 car)
De stand na de 6e ronde is:
1 Ruud Cissen
10 pnt
Mark Verbruggen
8 pnt
3 Hans v Erp
6 pnt
4 Cor v Zutphen
4 pnt
5 Martien Verbruggen 4 pnt
6 Toon Verbruggen
3 pnt
7 Cor vd Hurk
1 pnt

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 4 juni 1e Pinksterdag 9.30 uur Pater van Delden (Vivace)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo;
Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Senna van der Heijden;
Overl.ouders van den Hurk-van den Nieuwenhuizen, Jan, Mien en Bert; Jan van der
Linden, zijn echtgenotes, Henrica van Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie;
Jaargetijde Graard en Jaantje van de Ven-van Sleuwen; Jaargetijde Vincent Kremers;
Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien; Jaargetijde Hans van Zoggel;
Marietje van der Linden-van Schaijk; Marion Jonkers-van Zoggel; Mies en Anneke van
Zoggel-van der Linden; Jaargetijde Willem en Mia Jonkers-van Boven; Ties van Zutphen.
Maandag: 5 juni 2e Pinksterdag 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.
Mededeling:
Zondag 4 juni 1e Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de
Nederlandse Missionarissen gehouden. Dankzij uw bijdrage kan deze stichting vele
missionarissen een steun in de rug geven. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
MOV-werkgroep

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
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BELANGETJES

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

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.

Situatie N279: Zijtaart vraagt om duidelijkheid.

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.

31 mei 2017

In deze belangrijke materie komen nu een aantal zaken in
een stroomversnelling. Dit vanwege de situatie dat Veghel
een eigen alternatief heeft ontwikkeld en vanwege de
uiterlijke datum van 26 juni 2017 waarop de Stuurgroep
het definitieve advies vaststelt richting de provincie.

Voor de Dorpsraad en voor de werkgroep “Geen omleiding
N279” staan de volgende activiteiten op de rol:
--afgelopen week hebben wij een uitgebreide mail
verzonden naar gedeputeerde Christophe van der Maat.
Hij heeft namens de provincie zitting in de stuurgroep, die
Beste mensen,
op 20 april jl. een voorlopig advies heeft uitgebracht met
een gunstig uitgangspunt voor Zijtaart: een omleiding van
Na 17 jaar in Veghel te hebben gewerkt, ga ik per 17
de N279 bij Zijtaart heeft geen enkele meerwaarde. In ons
juni a.s. in Den Bosch aan de slag als wijkagent.
schrijven aan dhr. Van der Maat hebben wij nogmaals
Ik heb altijd met liefde en plezier in deze gemeente
verwezen naar onze argumentatie bij de ingediende
gewerkt en heb veel geleerd als wijkagent van Eerde,
zienswijze. Tot nu toe hebben we nog geen antwoord
Zijtaart en de bedrijventerreinen. Echter nu kwam de
ontvangen.
--we hebben om een extra gesprek met wethouder
kans voorbij en heb ik in april gesolliciteerd op een
Harrie van Rooijen aangevraagd; dit is aanstaande
vacature en ben ik daar aangenomen. Ik woon zelf met
mijn gezin in Rosmalen, dus ook privé is het fijn dat ik donderdag 1 juni.
voortaan op de fiets naar mijn werk kan en dichter bij --er komt een extra bijeenkomst van de
klankbordwerkgroep in Veghel; deze is op 6 juni a.s.
huis werk.
--twee dagen later (8 juni) is er in de raadzaal van het
Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de fijne
voormalig gemeentehuis in Sint-Oedenrode een openbare
contacten en samenwerking in de afgelopen jaren!
inloopavond waarin de laatste situatietekeningen worden
Zijtaart is een mooi dorp en ik wens jullie dan ook veel gepresenteerd over o.a. de aanpassingen in Veghel.
succes met het behoud van jullie dorp, met basisschool -in de vergadering van de gemeenteraad op 22 juni wordt
uiteraard en zo min mogelijk overlast van de
het voorkeursalternatief vanuit Meierijstad vastgesteld.

omleiding N279.
Mijn functie wordt middels een landelijke vacature de
komende zomer ingevuld. Wanneer mijn opvolger
daadwerkelijk begint in Veghel is nog niet bekend,
maar t.z.t. zal ik hem (of haar) alles overdragen en zal
hij/zij zich introduceren.

Groetjes, Danielle Michiels
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De extra besprekingen zijn nu aan de orde, omdat Veghel
een alternatief wil inbrengen in de bijeenkomst van de
Stuurgroep op 26 juni a.s.; men is nu dus druk bezig met
allerlei voorbereidingen!
Vanuit Zijtaart hebben wij duidelijkheid gevraagd
aangaande de “halve omleiding”, die het college in hun
voorstel aan de raad heeft uitgewerkt. Zoals wij daarin
kunnen constateren, komt er een ontsluiting van
bedrijventerrein Doornhoek naar de overkant van het kanaal
op de huidige N279. Maar waar die oversteek komt en hoe
de ligging is op het bedrijventerrein en dus niet ernaast, is
voor ons nog onduidelijk. Aanstaande donderdagmiddag
weten we meer daarover. Daarna zullen we concrete
informatie verstrekken.
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Portie bitterballen € 2,75
Tot zover deze mededelingen; zie ook onze website
www.dorpsraadzijtaart.nl
Dorpsraad Zijtaart

Ruitersport Zijtaart – meerdere
overwinningen op de selectiewedstrijd
De derde selectiewedstrijd voor de Brabantse
kampioenschappen werd de afgelopen dagen gereden in
Heeswijk-Dinther. Op donderdag waren de ponyruiters aan
de beurt en wederom vielen meerdere ruiters van ponyclub
de Reigertjes in de prijzen! Claire Vermaes wist met haar
pony Jolly Jumper heel knap een 3e en 1e plaats te behalen
met 196,5 en 206 punten in de klasse B-B! Lisa Heesakkers
met Sweet Chili behaalde in de klasse B-B de 4e prijs met
191 punten en haalde in de tweede proef netjes een
winstpunt. Ise Kemper met Naza viel wederom in de
prijzen en haalde een 3e plaats in de klasse DE-B met 204
punten in een deelnemersveld van maar liefst 28 ruiters!
Ook voor Ise was er een winstpunt voor de tweede proef.
Door Sophie van der Vorst, Noa Spoorenberg Lieke Blokx
en Milou Kemper werden er ook nog winstpunten gehaald,
wat ook supergoed is natuurlijk!
Met springen werd er knap een 2e prijs gewonnen door
Floor van der Vorst met Balluci in de klasse D-BB.

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
Noa Spoorenberg, Merel Kriek en Lisa Heesakkers hadden
helaas een balkje in hun klasse, maar toch goed gereden!
Zaterdag waren de paarden aan de beurt. Silvia Endevoets
met Falkland T haalde netjes 2 winstpunten in de klasse L1.
Indira Jussen met haar paard Quaresta Z verdiende ook een
winstpunt in de klasse L1.
Niet alleen op de selectiewedstrijd werden er prijzen
gewonnen. Nynke Broens met haar nieuwe pony
Tondupark Ebony wist op haar allereerste wedstrijd in
Uden een 1e en een 2e plaats te behalen met 186 en 183,5
punten in de klasse C-B Heel goed om meteen zo te
starten!!

Binnen pinnen in het Dorpshuis
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
U kunt dus pinnen van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur en zaterdag
tussen 8.45 en 10.45 uur.
Ook kan men tijdens de openstelling van het
dorpshuis bij extra activiteiten altijd komen
pinnen.
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KBO

Fietsen op dinsdagavond met de KVB

AGENDA
Dinsdag 6 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 6 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 6 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 6 juni 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 7 juni 13.30 uur: Keezen
Donderdag 8 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 8 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 8 juni 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 8 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 9 juni 13.30 uur: Bridgen

Nu de avonden wat langer zijn, gaan we weer iedere
dinsdagavond fietsen. We starten op 6 juni en verzamelen
om 19.00 uur bij de kerk. Deelname is gratis, de kosten van
een consumptie onderweg zijn voor eigen rekening. We
fietsen in de maanden juni, juli en augustus. Ook oud-leden
van de KVO zijn van harte welkom.

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 23mei 2017
ONDO JO15-1
VOW JO15-1

8

1

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Woensdag 31 mei: Heusden Vestingstad, pauze in ‘De
Pannenkoekenbakker’, 96 km, vertrek 8.30 uur.
Zaterdag 3 juni: Berg en Dal, Pauze in Groesbeek, vertrek
8.00 uur.
Zondag 5 juni: Leenderstrijp, Pauze in Soerendonk
‘Woetz’, 90 km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 31-5-2017
VOW JO13-1 thuis
WEC JO13
VOW Jeugd 3-6-2017
VOW JO13-1 thuistoernooi

19:00u
10:00u

De ballonvaart van deze week is gevallen
op lotnummer 05060.
Wil de winnaar zich melden bij de
Fietsenwinkel tel.: 352203

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 26 nr.36

31 mei 2017 – 7 juni 2017

pagina 5

TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie:
Heren 50+ - T.V. Son en Breugel 1
De Kienehoef 1 - Heren Vrijdagavond

2-2
1-3

Dames Donderdag - T.V. Nijnsel 2
2-2
T.V. De Lissevoort 1 - Dames Vrijdag 0-4
T.C. Volkel 2 - Dames Zaterdag
1-3
Bericht voor de leden van TV Zijtaart
Zondag 18 juni is het weer Zijtaart
biedt meer. Als club willen we hier
natuurlijk graag bij aanwezig zijn
om onszelf te laten zien! Dit kunnen
we niet doen zonder de inzet van
onze eigen leden en we willen
daarom ook vragen of er mensen
zijn die ons willen helpen die dag.
Wie wil ons helpen? Het mag natuurlijk ook voor een
kortere tijd zijn, alle hulp is welkom. Wil je je aanmelden,
laat het weten via info@tvzijtaart.nl
Kermistoernooi geslaagd
Dinsdagavond 23 mei was de kermis in Zijtaart ondertussen
al afgelopen. Op de tennisbanen van TV Zijtaart was het
deze avond nog erg druk. Het jaarlijkse kermistoernooi,
georganiseerd door de KTC, stond weer op het programma.
Het weer was goed, het toernooi was met 32 deelnemers
helemaal vol en de sfeer was erg goed. Er werden leuke
wedstrijden gespeeld en het plezier stond hierbij voorop.
Elke deelnemer mocht deze avond drie wedstrijden spelen.
Aan het einde kreeg iedere deelnemer een lekkernij mee in
de vorm van een zuur- of kaneelstok.
Uiteindelijk waren het Jan Dortmans, Hans van Zuijlen, Els
v.d. Berg en Ineke Raaijmakers die de meeste punten
hadden vergaard. Vanuit de KTC feliciteren wij hen
natuurlijk van harte. Terugkijkend op dit toernooi kunnen
we zeggen dat het een zeer geslaagde avond was.

Vaderdag zondag 18 juni
Zoals andere jaren ook
nu weer gratis loten bij
alle ondernemers van
de Z.O.V.
Vraag er naar!
Er zijn leuke prijzen te
verdienen o.a.
Reischeque twv €
500,-, enkele
ballonvaarten en
Dinerbon.
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25 jaar Fietsenwinkel Zijtaart
Wij willen iedereen bedanken voor
hun komst en deelname aan deze
happening. Bedankt voor de kado’s ,
bloemen en leuke giften.
Uw aanwezigheid waarderen wij heel
bijzonder.
Nu gaan we weer verder met
aanbiedingen van fietsen, onderdelen
en alle artikelen uit onze mooie
winkel.
Kom gerust eens aan en laat U
voorlichten wat voor U het beste is.
Nogmaals DANK.
Mirjan – Peter en de kinderen.

KELDONKSE vlooienmarkt zondag 11
juni van 10.00 uur tot 14.00 uur
Ook dit jaar organiseert Stichting AttrAktief Keldonk een
rommelmarkt op zondag 11 juni vanaf 10.00 uur tot 14.00
uur. Hieronder vindt u het inschrijfformulier, zodat u de
gelegenheid krijgt om deel te nemen aan deze
rommelmarkt. Deze markt is dus geen braderie, maar een
kleinschalige vlooienmarkt met een maximum van 30
kramen. Andere suggesties in overleg
met de evenementen commissie.
Kraamhuur met bovenzeil of
standplaats € 20,00 per kraam /
standplaats
Elke extra kraam of standplaats €
15,00 per kraam /standplaats
Het is verboden eet- of drinkwaren te
verkopen!
Eventueel stroomverbruik € 5,00
De inschrijving sluit bij 30 kramen
en 10 standplaatsen dus meld je
tijdig aan !
Inschrijfformulier verkrijgbaar bij
secretariaat van Stichting AttrAktief
Keldonk Frans Kuijpers, Kuilven 30,
5469 GB Keldonk.
Tel: (0413) 21 13 47 /( 06) 134 639 25
of email: franskuijpers@hotmail.nl
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Zondag 25 juni lancering Stichting Griefbusters! mensen kijken, terwijl ik naar de tolk moest luisteren. Dat
Praktische hulp na overlijden van een dierbare! vond ik heel moeilijk, want voor mij was dat compleet

onlogisch.
Maar ik begon ook steeds beter te begrijpen hoe lastig het is
om in een wereld te wonen waar je niet hoort, terwijl horen
(en praten) normaal is. Hoe begrijpelijk het is dat wij zelden
met mensen geconfronteerd worden die niet horen. Je zou
bijna kunnen zeggen dat zulke mensen een totaal ander
leven leiden, ook al zijn ze nog zo normaal. Natuurlijk
zoeken ze elkaar op, want dan is er geen barrière in de
communicatie. Zo had ik het nog nooit bekeken.
Maar ook om relatietherapie te ondergaan waarbij allerlei
details ook nog een doventolk aanwezig is!! Daar is pas
moed voor nodig! Veel mensen vinden het al lastig om
relatietherapie te ondergaan, omdat ze bij mij (figuurlijk)
“met de billen bloot” moeten. En nu is er ook nog iemand
bij, die ook een inkijkje krijgt in jouw relatie.
Gelukkig heb ik het stel goed kunnen helpen.

Onkruid wieden, een band plakken, samen je administratie
op orde brengen, een potje koken, of een lamp ophangen.
“Vaak horen we dat mensen die een dierbare verloren
hebben altijd maar weer vrienden en familie moeten vragen
voor allerlei praktische klussen”, aldus Tineke, vanuit haar
praktijk. Juist voor deze mensen zou het zo fijn zijn om
eens bij te praten met een goede vriend zonder tussendoor
allerlei klusjes te moeten doen. Daarom sloegen Annette en
Inge van New Mourning en Tineke van Praktijk
Verliesbegeleiding de handen ineen en geven zij op zondag
25 juni om 13.00 uur het startsein voor Stichting
Griefbusters. Een uniek initiatief, speciaal voor inwoners
van gemeente Meierijstad en omgeving.
Stichting Griefbusters
Met een zomerse picknick organiseren we op zondag 25
juni de kick-off voor de stichting in het weiland aan de
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Weievenseweg 37 in Sint Oedenrode. Vanaf 12.00 uur
starten we met de picknick, die ongeveer tot 15.00 uur gaat Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
duren. Heb jij een dierbare verloren en zou je graag naar de tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
picknick willen komen, meld je dan aan door een mail te
sturen naar info@griefbusters.nl.
Natuurlijk zijn we ook op zoek naar vrijwilligers,
Zorg en Welzijn Zijtaart
mensen die het leuk vinden om naast hun werk iets
extra’s te doen.
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916
Griefbusters is op zoek naar vrijwilligers die hun handen uit
de mouwen willen steken. (Meierijstad en omgeving).
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
Mogen ze op jou rekenen?
Nieuwsgierig geworden, kijk dan op onze site
www.griefbusters.nl

Relatietherapie als je niet kunt horen…
Je hebt het meestal niet in de gaten hoe ontzettend
invaliderend het moet zijn als je doof bent. Nu ken ik wel
enkele mensen die doof zijn (of praktisch doof) en dacht ik
wel dat ik het wist. En toch… je denkt er pas echt over na
als je ermee geconfronteerd wordt.
Mevrouw meldde zich via de mail en vroeg of ik wilde
werken met een doventolk omdat beide partners doof
waren. Dat leek me geen bezwaar. Ze wilde een afspraak
maken en ik stelde enkele data en tijden voor. Die data
waren bezwaarlijk. Dus schreef zij weer enkele voorstellen
die bij mij niet konden. En zo ging het elke keer op en neer.
Ik zuchtte voor mezelf uit: “bél dan toch even…!!”
Natuurlijk hadden ze geen telefoonnummer gegeven anders
had ik zelf even gebeld. Er niet bij stilstaand dat deze
mensen geen telefoon kunnen horen….. Dat was
confrontatie nummer 1.
Uiteindelijk kwam men, samen met de tolk. De tolk ging
naast mij zitten. Ik moest wel even wennen. Ik was geneigd
om naar de tolk te kijken, want die vertaalde uiteraard wat
men via gebaren overbracht. Maar juist de blik van mensen
(dat heb ik geleerd) kan heel veel verraden van wat men
écht denkt en wat niet gezegd wordt. Dus ik moest naar de
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Penaltybokaal
VOW voor 09 en 011
Zondag 4 juni wordt het voetbalseizoen en het 011 kamp
afgesloten met de penaltybokaal. Tijdens deze middag
zullen de spelers van J09-1, J09-2, J09-3M, J011-1, J011-2,
J011-3 en M011-1 de penalty’s schieten op de
(jeugd)keepers van VOW. Aan het einde van de dag zal het
sportteam en de sportman/sportvrouw van het jaar bekend
gemaakt worden.
Programma:
13.00 uur Leiders, leidsters, spelers en speelsters
aanwezig
(die niet meegaan op het 011 kamp)
13.15 uur Afsluiting 011 kamp
13.30 uur Start penaltybokaal
2e voorronde voor de 09
Latje trappen voor dames en heren vanaf 12 jaar
2e voorronde voor de 011
Finales voor dames en heren vanaf 12 jaar d.m.v.
penalty’s
Finales 09 en 011
16.00 uur Bekendmaking sportteam en
sportman/sportvrouw van het jaar
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden

vanaf 12 jaar kunnen ook dit jaar meedoen met “latje
trappen”. De kosten voor deelname bedragen € 1,00 p.p. en
deze bijdrage komt ten goede aan de jeugd van VOW.
Tot ziens op zondag 4 juni!
Groeten van het jeugdbestuur VOW

