Solidariteitsmaaltijd Vastenactie 2018
Op donderdag 8 maart wordt in het Fiorettio-college, Muntelaar 4, 5467 HA Veghel voor
de 6e keer door MOV groep Franciscusparochie een Solidariteitsmaaltijd geserveerd.
“Een maaltijd met een doel”
De Solidariteitsmaaltijd is gezellig samen zijn en eten voor een goed doel. Dit jaar staat het
landelijke project “Gaan waar niemand gaat in Zambia” centraal. Deze maaltijd brengt ons
in de vastentijd daar, waar de mensen, groot en klein, het met veel minder moeten doen.
Het campagneproject is in Mbala, een district in het uiterste noorden van Zambia, aan de
grens met Tanzania. Het is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld
weekinkomen tussen € 0,00 tot € 6,90 per huishouden. De hiv/aids epidemie die dertig jaar
geleden uitbrak, heeft de armoede verergerd en grote invloed op de familiestructuren.
In Mbala werken de zusters van de Heilige Harten. De zusters ‘gaan waar niemand gaat’ en
zij ‘doen wat niemand doet’. De zusters gaan sinds eind jaren ’80 de sloppenwijken in om
te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het ‘Households in Distressprogramma’ dat we dit jaar via Vastenactie steunen.
Tijdens de Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere maaltijd worden aangeboden. Sprekers
over de Vastenactie projecten en muziek omlijsten het geheel.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom . Neemt u wel uw eigen bord, bestek en beker
mee.
Aanvang: 18.00 uur (de zaal is open vanaf 17.30 uur). Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Dus meldt u zich snel vóór 28 februari aan via:
Email: mov-veghel@live.nl
Telefonisch: 36 55 52 of 34 20 83
Kosten: € 12,50 per persoon. Opbrengst gaat in zijn geheel naar het project.
“U komt toch ook ??? De families in Mbala, Zambia rekenen op U “
Hartelijke groeten van de MOV-groep Franciscusparochie

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 25 februari 10.30 uur 2e zondag v.d. Vasten Woord- en Communieviering
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan Nikkelen; Piet van den Tillaart (vanw.verjaardag); Piet en Henrica van
den Tillaart- van den Tillaart en kleinzoon Paul; Frits en Sien van Nunen- van Schaijk en
overl.familieleden; Piet en Martina Vervoort- van Kessel; Jaargetijde Pastoor van de Kant;
Jaan Schepers- van Nunen (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers- van Nunen en zoon
Jos; Tony van Cuijk- van den Broek (nms. Broer Adriaan);
Harrie van Asseldonk en zoon Noud; Overl.ouders van der Linden- van der Asdonk.

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
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
Vervoersdienst Zijtaart

36.58.61
35.22.32
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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: 06-15276074.
Gevonden: Een gouden ring op het kerkhof
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

Te Huur:
Vanaf medio april.

Woning Pastoor Kampstraat 15,
5465 RR Zijtaart.
Info: 06 - 512 906 14.
Potgrondactie voor Zijtaarts jeugdcarnaval!

De jeugdcommissie van CV
de Reigers en leden van
vriendengroep Kneup komen
Gevonden: Op zondagmorgen 11 februari een
ook dit jaar weer huis aan
fietssleutel op de hoek bij Kleijngeld, terug te halen bij huis om potgrond te
Raaijmakers Drukwerk
verkopen. De opbrengst van
de actie komt volledig ten
Verloren: Op het kerkhof een gouden ring s.v.p. terug goede aan de Zijtaartse carnaval, specifiek voor de jeugd.
bezorgen bij Raaijmakers Drukwerk.
Op zaterdag 3 maart vanaf 13.30 uur komen wij langs alle
huizen in Zijtaart om potgrond te verkopen. U kunt de
potgrond ook bestellen en betalen bij M. van der Heijden
Zijtaart, zodat we de potgrond bij u thuis
AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar ): Autocentrum
kunnen bezorgen als u zeker wilt zijn van uw potgrond.
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
We hebben ervoor gekozen (evenals voorgaande jaren) om
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
de wat duurdere, maar kwalitatief goede potgrond van
blindelings kunt vinden.
Legro te verkopen.
De prijs voor een zak van 50 liter potgrond is € 4,00;
1 Aan de zijkant van het Dorpshuis Zijtaart
3 zakken voor € 10,00.
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via e-mail;
Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de
potgrondzijtaart@hotmail.com.
kant van het Tennispark)
Vermeld uw naam en adres en we brengen de potgrond
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
graag naar u toe (binnen 15 km rond Zijtaart). Alles wordt
Lankvelt
uiterlijk 10 maart geleverd.
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Ook kunt u bellen naar Autocentrum M. van der Heijden
Asseldonk
Zijtaart, die ons tijdens de actie ondersteunt: (0413) 36 33
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
74. Mimi en Anne helpen u graag!
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 21

21 febr. 2018 – 28 febr. 2018

pagina 3

KBO Zijtaart vertoont natuurfilm
De komende filmmiddag 26 februari staat in het teken
van een fascinerend tweeluik van de BBC waarin talloze
exotische en bijzondere dieren voorbij komen.
De zon geeft het ritme aan voor het
leven op aarde. Voor elk dier is de
dag gevuld met gevaar en kansen.
Dieren hebben strategieën
ontwikkeld om elk moment te
benutten in de cyclus van onze
planeet.
24 Hours on Earth laat zien hoe één
dag zich voltrekt in het dierenrijk
op aarde.
Bij zonsopgang klinkt een bizar
koor: de withandgibbons in de
Thaise jungle beginnen massaal te
roepen om elkaar te waarschuwen
voor vijanden en om vrouwtjes te
lokken. Het snelste dier op aarde,
het jachtluipaard, gebruikt de
ochtend om te jagen, terwijl de lammergier de opstijgende
hitte op de grond gebruikt om voedsel te vinden. Bij
zonsondergang ziet de wereld er heel anders uit.
Vleermuizen komen met de duizenden tegelijk uit grotten
om op insecten te jagen.
Zeedraken doen een dans van
verleiding in het schemerlicht
in het Australische rif. In het
duister besluit een groep
leeuwen om op jacht te gaan.
Met hun nachtvisie hebben ze
een sterke troef, maar de volle maan kan roet in het eten
gooien. Een dag in het leven van de dieren op aarde zit vol
verrassingen en gevaren!
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 26 februari 2018
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

Hallo Allen,
Wij zijn al weer druk bezig
met de voorbereidingen van
de VOW Mudrun op zondag
8 april. De inschrijvingen
gaan al richting de 300
deelnemers en er kunnen er
nog meer bij. De meesten van
de ingeschreven deelnemers komen van buiten Zijtaart,
vanuit geheel Nederland en zelfs België. Ook met dit
evenement laten we weer zien waartoe Zijtaart in staat is en
zetten we ons weer mooier op de kaart.
Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn wij
nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met

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

Satérol € 2,40 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
opbouwen van het parcours op vrijdag 6 en zaterdag 7 april.
Maar ook zijn we op zoek naar mensen die op zondag 8
april bij de obstakels een oogje in het zeil willen houden en
mee willen opruimen op zondag en maandag 9 april. Het
zou heel fijn zijn als jullie ons hierbij willen helpen en er op
deze manier samen met ons een geslaagde activiteit van
maken. Graag horen we van je wanneer je tijd hebt om erbij
te zijn!
Opgeven kan bij John de Wit 06 - 101 842 65 of Petra van
Gorkum 06-57 70 05 11
Mocht je mee willen doen, inschrijven kan ook nog via:
vow.mudrun@hotmail.com
Groetjes commissie Mudrun VOW

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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KBO
AGENDA
Maandag 26 februari 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag
27 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
27 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
27 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
27 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 28 februari 13.30 uur Keezen
Donderdag 1 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 1 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 1 maart 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 1 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
2 maart 13.30 uur Bridgen
Kaarten: Uitslagen van 15 februari.
Rikken :
Pieta v.Riel
Harrie v.d.Acker
Annie v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Casteren
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Loterij:
Mien Ketelaars

116 pnt.
90 pnt
80 pnt.
- 39 pnt.
138 pnt.
59 pnt.
41 pnt.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie d.d. 15-2-2018
Frans vd Broek 19 19 - Toon Nelissen
33 32
Wim vd Sanden 41 33 - Piet vd Hurk
35 40
Andre Schepers 34 27 - Cor Coppens
23 17
Toon vd Oever 29 15 - Ad vd Heijden
16 14
Frans v Leuken 44 39 - Tonnie v Uden
32 41
Wim Kremers 26 25 - Willy vd Berkmortel 25 26
Rien v Tiel
29 21 - Tonn Verbruggen
24 18
Hans v Erp
69 61 - Toon Cissen
58 39
Wim vd Sanden 41 24 - Chris v Helvoirt
18 16
Mies Gibbels
35 34 - Jan de Wit
26 17
Cor v Zutphen 60 51 - Frans vd Broek
19 32
Toon Opsteen 29 24 - Willy Henst
24 20

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 24 februari 2018

thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
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V.O.W. Senioren 22 februari 2018
19:30u
RKVV Keldonk 2
VOW 2
V.O.W. Senioren 24 februari 2018
16:00u
VOW-Veteranen
PVV
16:00u
VOW VR30+2
EVVC VR30+1
V.O.W. Senioren 25 februari 2018

14:30u
14:00u
10:00u
11:00u
11:00u

WEC 1
Nooit Gedacht 4
Boskant 4
VOW 4
VOW VR1

VOW 1
VOW 2
VOW 3
HVCH 15
DBS VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 17 februari 2018

BILJARTEN Biljartclub KBO Zijtaart

uit
thuis
thuis
uit
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Mierlo Hout JO19-2 VOW JO19-1
15:00u
VOW JO17-1
Rood Wit'62 JO17-2 14:30u
VOW JO15-1
Irene JO15-1
13:00u
ST Keldonk/Boerdonk JO15-1G VOW JO15-2 13:00u
wordt bij RKSV Boerdonk gespeeld
VOW JO13-1
FC de Rakt J013-2 11:30u
Margriet JO13-8M VOW JO13-2M
10:00u
VOW JO11-1
Heeswijk JO11-4
9:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-7 VOW JO11-2 10:30u
VOW JO9-1M Blauw Geel'38/JUMBO JO9-11
10:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-5 VOW JO8-1 10:30u
rhode J07-2
VOW J07-1
10:30u
VOW MO17-1
Hapse Boys MO17-1 13:00u
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VOW MO15-1 13:00u
Nulandia MO11-1
VOW MO11-1
11:15u

sv TOP JO19-3 (kunstgras) VOW JO19-1
VOW JO17-1
Heeswijk JO17-1
EVVC JO15-1
VOW JO15-1
VOW JO15-2
vrij
VOW JO13-1
VOW MO15-1
VOW JO13-2M
vrij
VOW JO11-1
RKVV Erp JO11-3
VOW JO11-2
vrij
VOW JO9-1M
Keldonk JO9-3
VOW JO8-1
vrij
VOW J07-1
Blauw Geel J07-3
FC de Rakt MO17-1 VOW MO17-1
VOW MO15-1
VOW JO13-1
VOW MO11-1
vrij

afgelast
1-2
3-0
6-2
2-2
7-1
? -?
1-4
2-6
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V.O.W. Senioren 17 februari 2018
Mierlohout
VOW-Veteranen
VOW VR30+2
Prinses Irene VR30+1

4-4
7-0
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beelden te zien van de bosuil, steenuil, kerkuil, ooievaar en
zeearend.
Later zullen ook de ijsvogel, koolmees en misschien nog de
slechtvalk te bezichtigen zijn.

V.O.W. Senioren 18 februari 2018
VOW 1
Cito 1
1-5
OPENING EXPOSITIE ATELIER
VOW 2 RKVV Keldonk 2
Uitgesteld tot 22 februari
BIJZONDER ONTMOETEN
VOW 3
Mariahout 5
2-0
Elke zaterdagochtend is in het Pieter BrueghelHuis aan het
Boekel Sport VR1
VOW VR1
1-2
Middegaal in Veghel het Atelier Bijzonder Ontmoeten
Blauw Geel '38 combinatie VOW VR2
Uitgesteld
geopend. Een atelier waar mensen met hun mantelzorger
samen gezellig creatief bezig zijn. Dat ze een
ZIJTAARTSE geheugenprobleem hebben, slechtziend zijn of wellicht een
JEUGDNATUURVERENIGING andere beperking hebben, maakt daar niets uit. De
deelnemers maken werkelijk prachtige werkstukken in
verschillende technieken. Van 24 februari tot en met 17
Nestkasten maken
maart presenteren zij de resultaten van weer een jaar hard
zaterdag 24 februari 14.00 uur werken op een expositie in het Pieter BrueghelHuis. Deze
expositie wordt op zaterdag 24 februari om 10.30 uur
officieel geopend en daarbij is iedere belangstellende van
Als het winter is dan kunnen de dieren rondom het huis wel harte welkom.
wat hulp gebruiken. Voor de vogels kunnen we zorgen dat
Creatieve Werkmap
hun vet reserves op peil blijven door vetbollen op te
hangen, een snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een appel In het Atelier Bijzonder Ontmoeten kunnen de deelnemers
tekenen en schilderen, boetseren en enkele andere
neer te leggen. Als je dat vlak bij ’n raam doet kun je ze
ruimtelijke technieken beoefenen. Als dat nodig is, bieden
ook nog eens mooi bekijken. Maar in de winter kunnen
vrijwilligers de nodige hulp, zodat er altijd een werkstuk
vogels ook altijd ‘n goede schuilplaats gebruiken. Nu het
gemaakt wordt dat gezien mag worden. Om mensen in staat
langer licht wordt, gaan veel vogels al op zoek naar ’n
plaats om straks hun jongen groot te brengen. En een goede te stellen ook thuis of in een zorginstelling een mooi
werkstuk te kunnen maken, is een Creatieve Werkmap
schuilplaats is misschien ook ’n goede plaats om ’n nest
gemaakt. Kunstenares Janine de Goey maakte 15 prenten,
bouwen.
die op een groot formaat stevig papier zijn gedrukt en
verzameld in een map. Tijdens de opening van de expositie
Nestkasten kun je ook zelf maken. Daarom gaan we op
zaterdag 24 februari naar Timmerbedrijf vd Linden. Zorg wordt deze Creatieve Werkmap officieel gepresenteerd.
Daarna zijn de complete map of de losse kleurprenten te
dat je om 14.00 uur bij het Klooster bent met ’n goede
koop bij het Pieter BrueghelHuis. Dankzij steun van de
fiets!
Stichting Dementievriendelijke Meierijstad en Boek- en
Dan gaan we gezamenlijk op de fiets naar het
Kantoorboekhandel Schellen kan een exemplaar van de
industrieterrein in Veghel.
map gratis ter beschikking gesteld worden aan verzorgingsZit je in groep 6, 7 of 8 en wil je dit jaar nog lid worden van en verpleeghuizen in Meierijstad.
de Jeugdnatuurvereniging, neem dan contact op met Cinda
van Asseldonk 06-41 96 97 34 / 0413268551, dan kun je aanstaande zaterdag
met ons mee!
Tip: www.beleefdelente.nl
Dag en
nacht
meegluren
in een
vogelnest
Ook dit jaar
volgt de
Vogelbescherming weer verschillende
vogels in en bij hun nest met behulp
van webcams. Wie naar de site
www.beleefdelente.nl gaat, kan zien
hoe de vogels een nest bouwen, met
elkaar flirten, eieren leggen en
uitbroeden en vervolgens hun jongen
grootbrengen. Op dit moment zijn al
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Jumbo Muziekfestival Majorettes
op zondag 25 februari
Op zondag 25 februari a.s. vindt opnieuw het Jumbo
Muziekfestival plaats voor majorettes van St. Cecilia
Zijtaart en de Wiebert uit Uden. In het Dorpshuis van
Zijtaart worden 40 majorettes verwacht die gaan deelnemen
aan drie verschillende workshops.
Het festival vindt plaats onder supervisie van de
Muziekkring Veghel en wordt dit jaar georganiseerd door
Zijtaart. Het belooft net als andere jaren weer een leuke en
leerzame dag te worden die tevens als doel heeft de meiden
kennis te laten maken met meerdere vormen van cultuur en
sport. Zo zullen zij een dansworkshop krijgen en wordt er
een workshop slagwerk gegeven. Natuurlijk kan een
workshop twirlen niet ontbreken. Na de workshops wordt er
gezamenlijk geluncht en vanaf 13.30 uur start de
slotuitvoering. Tijdens deze slotuitvoering zullen de
majorettes naast hetgeen zij deze dag geleerd hebben ook
hun eigen shows presenteren. Publiek is hierbij van harte
welkom in Dorpshuis “het Klooster”. De zaal is vanaf 13.15
uur geopend en de toegang is gratis. Zoals steeds wordt het
festival mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Jumbo
Supermarkten.

Vorig jaar waren de tickets voor de familierun op zaterdag
(de FamilyColorBuffelrun) en de Buffelrun op zondag
razendsnel uitverkocht. Ruim 3 maanden van te voren was
er géén enkel ticket meer te krijgen. Dit jaar lijkt het erop
dat het nog sneller gaat. Vanaf het moment dat de lijnen
open gingen vlogen de tickets de deur uit. Natuurlijk zijn er
voor zaterdag 1500 en voor zondag 2000 tickets
beschikbaar maar toch blijkt de vraag weer enorm.

VERKOOP BUFFELRUN 2018
VAN START!

Na 2 dagen waren de eerste startvakken al volledig
uitverkocht en tot op heden zijn er al ruim 1000 tickets de
deur uit. Wil jij daarom nog verzekerd zijn van kaartjes
Boerdonk – Traditioneel start de kaartverkoop van voor dit unieke evenement in 2018? Wacht dan niet te lang
de Buffelrun op de eerste maandag na de carnaval. en verzamel je teamgenoten om mee te doen.

Ook dit jaar weer! De lijnen zijn open gegaan op
maandag 19 februari 2018 om 18.00 uur precies.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.
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Finale Openveldfeest
bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse podium voor
beginnende bands, organiseert dit jaar de
11e editie van de Openveldfeest
bandwedstrijd. In vier rondes strijden 12
bands om twee plaatsen voor dit Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur, zang,
dans en muziek.
De finale is zondagmiddag 25 februari met
de bands Killed by Martians, Pulse,
Ramskop, Scarlet Rose en Season Crow.
In een sfeervolle zaal met een
professionele geluidsinstallatie, grootbeeld
videoscherm en een wervelende lichtshow
kunnen de groepen podiumervaring
opdoen en zich aan het grote publiek
voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes
en proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00 uur in het Jeugd en
Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat en de entree is
gratis. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op
breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

Korte dansproeverijen voor kinderen
vanaf 4 jaar!
Vanaf 19 februari start
Phoenix Cultuur met
enkele korte cursussen
dans voor kinderen vanaf
4 jaar. Door middel van
een proeverij maken kinderen van diverse leeftijden
kennis met minidans, djembé en beweging of moderne
dans.

De drie proeverijen zijn bij uitstek geschikt om op jonge leeftijd
kennis te maken met dans. Voor de allerkleinsten is er
bijvoorbeeld de proeverij minidans 4+, waar al dansend de
fantasie wordt geprikkeld en kinderen de eerste basistechnieken
leren. Ook wordt er aandacht geschonken aan houding en
muzikaliteit. De korte cursus djembé & beweging, voor kinderen
van 9 en 10 jaar, is een mooie combinatie van dans, muziek en
zang. Kinderen krijgen speelse bewegingsopdrachten, zingen
samen liedjes en mogen natuurlijk de Afrikaanse trommel
bespelen. De proeverij moderne dans 10+ is een vorm van
theaterdans en meer gericht op techniek en expressie. Kinderen
vanaf 10 jaar leren hierbij muziek en dans op hun eigen manier
naar buiten te brengen.
De proeverijen worden verzorgd door professioneel dansdocente
Yvonne den Dekker, die al jarenlang ervaring heeft als docente en
choreografe in moderne en klassieke dans voor kinderen,
jongeren en volwassenen.
De proeverijen minidans
4+, djembé & beweging
en moderne dans 10+
starten aanstaande
maandag 19 februari op
de CHV Noordkade.
Meer informatie en
aanmelden kan via de
website
www.phoenixcultuur.nl
en voor vragen tel. 0413
– 782010.

Pinnen in het
Dorpshuis
De geldautomaat is
beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden
van het Dorpshuis.
En bij extra activiteiten
in het dorpshuis.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 21

21 febr. 2018 – 28 febr. 2018

pagina 8

De Zijtaartse Toneelvereniging
Diagnose: Niet meer te redden!

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar die zin hebben om te
gaan voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 7 maart
2018 deelnemen aan 3 gratis proeftrainingen.
Graag vóór de start van de trainingen je aanmelden (naam
en geboortedatum) bij (voorkeur via e-mail):
Henriëtte Swinkels, tel.
(0413) 47 95 99
Email: jeugdbestuur@vow.nl
De proeftrainingen zijn op
woensdagavond 7, 14 en 21
maart 2018 van 18.00 –
19.00 uur. Indien je nog
vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Henriëtte
Swinkels.
Graag tot ziens bij de trainingen van VOW!
Sportieve groeten van het Jeugdbestuur VOW
Adres: Sportpark De Vonders, De Bresser 27-29, 5465 PW
Zijtaart

Tijdens en na carnaval was het een
drukte vanjewelste in het ZTVstreekziekenhuis.
Met name de operatiekamers van
Dokter Hunk waren iedere dag
volgeboekt.
Vraag blijft: waren er zoveel
operaties of wilde iedereen zich weleens door Dokter Hunk
laten nakijken??...
Maar ook nu nog hebben Broeder Sebastiaan en
hoofdzuster De Vries hun handen vol aan alle dubieuze en
excentrieke patiënten. Zelfs de geringe ervaring van
aanstaande stagiaire Annabel is dan ook van harte welkom.
Wilt u zien welke patiënten zich 17 en 18 maart zullen
melden bij de receptie van dit ziekenhuis, of wilt u
solliciteren? Voor meer informatie check
de flyers en posters die deze week zullen verschijnen in de
regio. Het personeel van het ZTV-streekziekenhuis heet u
van harte welkom!
• Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 • Diagnose: Niet
meer te redden! • Auteur Rob van Vliet • Regisseur
Jeroen van den Boom • Het Klooster te Zijtaart • Zaal
open 19.30 uur • Aanvang 20.00 uur •
Kaarten à € 7,50 nu verkrijgbaar
via zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com / Uitpunt
Veghel Marian v.d. Acker (0413) 36 62 66

IVN VEGHEL, IVN UDEN en IVN
Bernheze organiseren natuurcursus
Op woensdag 4 april start een nieuwe korte natuurcursus
van het IVN Veghel in samenwerking met IVN Uden en
IVN Bernheze. De cursus bestaat uit 3 binnenlessen op de
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het IVN lokaal,
De Langedonk 1 in Veghel. De 4 excursies zijn meestal op
de zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
In deze voorjaarscursus wordt aandacht besteed aan
thema’s van het voorjaar zoals: ontluikend groen, takken en
bomen, waterkringloop, amfibieën en vogels.
De excursies gaan naar bekende en minder bekende
natuurgebieden in oost Brabant, zoals Dommeldal, ‘t
Hurkske, Kasteel Heeswijk en Aa-broeken.
De docenten zijn enthousiaste IVN-gidsen die veel in de
natuur te vinden zijn. In een ontspannen sfeer valt van hen
en elkaar veel (bij) te leren.
De kosten bedragen € 30,00 (leden IVN € 20,00), inclusief
lesmaterialen en koffie.
U kunt zich aanmelden vóór 20 maart via email:secretariaat@ivn-veghel.nl. of via de website:
www.ivn-veghel.nl
Binnenlessen: 4 april, 18 april, 9 mei
Excursies: 8 april, 22 april, 13 mei en zaterdag 26 mei.
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- vraag aan de ander hoe hij/zij dit ziet.

Hoe spreek ik iemand ergens op aan? (5 tips over
assertiviteit)
Het wordt nogal eens als onvriendelijk gezien om iemand
aan te spreken op gedrag wat je niet waardeert. En ik geef
het toe: het is ook lastig en je kunt nooit weten of de ander
het verdraagt.
In het zakenleven gebeurt het zelden: men praat elkaar naar
de mond en alleen als men écht gezworen vijanden is, gaat
men het niet uit de weg. Maar dan is het vaak weer zó
agressief dat het leidt tot langdurige hostiliteit, er volgt een
koude oorlog. Bij ambtenaren heb ik nogal eens gezien dat
er alleen achter iemands rug gesproken wordt over dingen
die niet bevallen, waardoor nogal eens een pesterige sfeer
ontstaat. Natuurlijk geldt dit niet voor alle ambtenaren en
ook in andere groepen komt het voor. Iemand rechtstreeks
aanspreken is nu eenmaal moeilijk en het is begrijpelijk dat
je frustraties af en toe kwijt wilt. Dat is lang niet altijd een
teken van kwaadwillendheid.
Beide situaties lossen echter niets op en zijn soms ronduit
schadelijk. Maar als je mensen op een verkeerde manier
aanspreekt, heb je een conflict. Daar zit niemand op te
wachten. Aan de andere kant is het leven niet zonder
risico’s. Het ligt er ook nogal aan of je iemand gaat
aanspreken op bepaald gedrag, of dat je iemand aanspreekt
op iets waar hij/zij niets aan kan doen. Ook de gevoeligheid
van de persoon, het onderwerp, de aard van de melding, de
aanwezigheid van derden en andere omgevingsfactoren
spelen een rol. Over het algemeen kan gezegd worden dat je
in principe je waardering uitspreekt in gezelschap en kritiek
onder vier ogen. Er zijn soms redenen om het anders te
doen, maar meestal is dit aan te bevelen. Daarnaast heb ik
de volgende tips:
- kondig aan dat je iets gaat zeggen wat betrokkene
mogelijk niet leuk vindt;
- spreek voor jezelf (ik-boodschappen);
- haal er geen andere dingen bij (geen oude koeien);
- formuleer de kritiek indien mogelijk als een wens;

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

WINTERWANDELING op zondag 25
februari, voor iedereen die een dierbare mist
Mariska van Vliet Uitvaartzorg
organiseert ook in 2018 wandelingen
voor iedereen die een dierbare verloren
heeft. De eerste wandeling is de
winterwandeling op zondag 25 februari.
In 2017 nam Mariska van Vliet voor het
eerst het initiatief om wandelingen te
organiseren voor mensen die een dierbare
verloren zijn. Mensen die op zoek zijn
naar herkenning, naar een manier om hun
gemis en verdriet te kunnen delen. Het
initiatief werd positief ontvangen en in de loop van het jaar
ontstond een mooie, gevarieerde groep mensen, zowel
mannen als vrouwen, van jong tot oud, die veel steun vond
in deze manier van samenzijn.
In 2018 krijgen de wandelingen daarom een vervolg. Er
zijn vier nieuwe wandelingen gepland. In ieder seizoen is er
een nieuwe wandeling. De volgende data zijn gepland:
• Winterwandeling op zondag 25 februari
• Lentewandeling op zondag 15 april
• Zomerwandeling op zondag 1 juli
• Herfstwandeling op zondag 7 oktober
De eerste wandeling is dus a.s. zondag. De samenkomst is
om 9.30 uur bij De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp.
Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje
koffie of thee na afloop. Vooraf aanmelden is niet verplicht,
maar wel fijn. Je kunt een e-mail sturen naar
mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar (0413) 32 25
27. Als je geen vervoer hebt, kun je dit laten weten.
Mariska probeert dan te regelen dat je met iemand kunt
meerijden.
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Samsamveghel.nl breidt zich uit met het
Vriendschapsplein
Als buurtbewoners
kunnen we veel voor
elkaar betekenen,
met elkaar doen, er
voor elkaar zijn.
Precies waar
SamSam Veghel
voor staat. De één is
een fantastische
oppasmoeder, de
ander repareert moeiteloos kranen. De één is een groot
talent in tuinonderhoud, de ander kan een heerlijke maaltijd
op tafel zetten. Iedereen is wel ergens goed in, heeft een
talent of kwaliteit die je kunt delen met een ander. SamSam
Veghel is een plek waar vraag en aanbod samenkomen en
we een beroep kunnen doen op onze burenvriendelijkheid.
Nu is het tijd voor een uitbreiding en doen we een oproep
om SamSam ook te gaan gebruiken in jouw zoektocht naar
ontmoeting, gezelligheid, het delen van jouw hobby of het
samen doen van een activiteit. Wil je bijvoorbeeld een
avond naar de bioscoop, een dagje naar de dierentuin, een
wekelijks rondje wandelen of het starten van een
spelletjesclub? Maak dan een advertentie aan op
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www.samsamveghel.nl onder de noemer aanbod, categorie
vriendschapsplein. Anderen kunnen reageren op jouw
aangemaakte advertentie en meedoen met jouw activiteit.
Zorg ervoor dat je de advertentie niet meteen afsluit na de
eerste reactie, zodat meerdere mensen kunnen reageren.
Geïnteresseerd in de mogelijkheden van SamSam en/of
behoefte aan ontmoeting? Kom dan naar onze wekelijkse
inloop in het PieterBrueghelHuis. Drink samen met ons een
kop koffie of thee en wij denken met jou mee.
Vanaf 1 Maart 2018:
Elke dinsdag van 13.00-15.00 uur
Donderdag van 10.00-12.00 uur
Of de eerste dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur.
Locatie: PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 te Veghel
Daarnaast zoeken we ook nog vrijwilligers die graag de
ander wil helpen in de zoektocht naar contact.
Tot dan!!
Esther de Bie
06-14342433 / esther.debie@ons-welzijn.nl
Ingrid Smit
06-83981578 / ingrid.smit@ons-welzijn.nl

