BIN Zijtaart: verslag eerste loopronde
Maandag 5 maart heeft BIN Zijtaart een eerste ronde gelopen door Zijtaart. De groep,
bestaande uit de wijkagent voor Zijtaart, Henk van der Bruggen, twee vrijwilligers namens
BIN Meierijstad, Helmut Henst namens de dorpsraad en vier vrijwilligers namens BIN
Zijtaart, verzamelde zich tegen half acht in het dorpshuis. Na een korte inleiding vanuit
BIN Meierijstad, ging Henk verder in op veiligheid en inbraakpreventie. Vervolgens zijn
we, voorzien van zaklampen en herkenbaar aan reflecterende hesjes op pad gegaan. Tijdens
deze loopronde werden bewoners vrijblijvend geattendeerd op mogelijke risico’s en/of
mogelijkheden voor diefstal, inbraak, enz. Alles zichtbaar vanaf de harde weg/het openbare
gebied. Het doel was het creëren van meer bewustheid onder bewoners over de genoemde
risico’s.
Hieronder wat zaken die we, lopend door Zijtaart, aangetroffen hebben:
Een losse autoradio, zichtbaar op een voorstoel van een auto
Dichte tassen, zichtbaar in een auto
Niet of nauwelijks verlichte brandgangen, zowel door de wijken als langs de achterkant van
percelen.
Niet afgesloten poorten aan de achterkant van percelen
Makkelijk toegankelijke achtertuinen
Open toegangspoorten van beide kerkhoven
Een niet afgesloten fiets bij het dorpshuis
Een niet afgesloten auto aan de straat
Daar waar mogelijk hebben we inwoners direct geattendeerd
op hetgeen we aantroffen.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 11 maart 10.30 uur 4e zondag v.d. Vasten Diaken v.d.Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Bert Kanters en zoon Tonny; Harrie van der Heijden; Harrie van de Wijgert;
Piet en Bertha van de Rijt- Verhoeven; José Schepers- van Meel (vanw.verjaardag); Johan
Versantvoort en zoon Riny
Dopen:
12.00 uur Jesse: zoon van Stephan en Karin Peters- Henst
12.45 uur: Taeke: zoon van Peter en Vanessa van Asseldonk- d'Arnaud Gerkens

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
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
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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Na de loopronde is de avond onder het genot van een kop
koffie namens de dorpsraad, afgesloten met een korte
nabespreking. We kijken terug op een zinvolle avond,
waarin veel informatie is uitgewisseld. Een avond die zeker
een vervolg gaat krijgen. Bijvoorbeeld in het najaar,
fietsend door het buitengebied.
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Inschrijven JAZ-dagen 2018

Er wordt bij de gemeente gewerkt aan nieuwe
waarschuwingsborden, meer informatie volgt. De bij BIN
Zijtaart aangesloten buurten/verenigingen ontvangen
binnenkort foldermateriaal en buurtpreventiestickers.

De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn
alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden
op 14 augustus t/m 16 augustus.

Meer informatie is te vinden op www.bin-meierijstad.nl.
Voor aanmelden (of meer informatie) mail je naar:
binzijtaart@hotmail.com. Liefst gelijk met gegevens van 1
a 2 contactpersonen voor deelname in de app-groep. We
zien uw reactie graag tegemoet.

Het thema dit jaar is “Uit de kunst”

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.

Ponyclub De Reigertjes Zijtaart
geeft eieren voor uw geld!
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor weer niet naar de
winkel! De leden van Ruitersport Zijtaart komen op de
dagen vóór Pasen bij u aan de deur met 10 eieren en vers
spek. De kosten hiervoor zijn € 5,00. Met dit geld
ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van
Ruitersport Zijtaart. De
ponyrijdende leden zullen u
dankbaar zijn, omdat zij van dit
geld kunnen genieten van een
ponykamp, een
spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Wij zijn blij om als club op
deze manier ons steentje bij te
kunnen dragen aan deze
jeugdactiviteiten, en u krijgt
dus ook de mogelijkheid!

Wil jij samen met ons avonturen beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart?

Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de
inschrijfochtend
op woensdag 21 maart om 8.30u – 9.00u
of de inschrijfmiddag op dinsdag 27 maart
om 15.30u -16.00u
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom,
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren worden in de week van 12 maart op
school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen die géén persoonlijke
uitnodiging hebben gehad mogen zichzelf inschrijven!
Het JAZ-team

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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Wie wil iemand uit Zijtaart
helpen?
Steeds vaker wordt er van ons burgers
gevraagd om iemand binnen de familie of
kennissen te helpen, het zogenoemde
mantelzorgen. Als bestuur van de KBO
hebben we nu een concrete vraag
gekregen of we mee willen denken om iemand die
deelneemt aan het Eetpunt, te helpen. Wij zeggen altijd als
men geen vervoer heeft, geef het door dan kijken wij of we
het kunnen oplossen. Nu ligt er het verzoek om op dinsdag
en donderdag een mevrouw met behulp van een rolstoel te
rijden naar het Eetpunt en
na afloop ook weer thuis te
brengen. Wat houdt het in?
Om 11.30 uur mevrouw
thuis ophalen en naar het
Dorpshuis brengen en om
13.00 uur het omgekeerde,
het is op korte loopafstand.
Als er meerdere mensen
zich aanmelden kunnen we een rooster opstellen, want het
hoeft niet per se bij één persoon te liggen. Zijn er mensen
bereid ons maar zeker die mevrouw te helpen, zodat zij
gezellig samen met anderen de maaltijd bij het Eetpunt kan
nuttigen?
Voor vragen en/of aanmelden kun je terecht bij Cor van
der Aa (0413)36 68 58 of mail cpjvdaa@gmail.com
En wij nemen vervolgens contact op en gaan er mee aan de
slag!

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

Croket € 1,50 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

begrippen en enkele ethische kwesties die verband houden
met
de laatste levensfase. Wat betekenen die begrippen, wat
CURSUS “RONDOM OVERLIJDEN” IN
zijn
de wettelijke regels en hoe gaan verschillende
ZIJTAART
instanties daar mee om? Op de vierde bijeenkomst legt een
Op zes woensdagochtenden van
verpleegkundige uit wat de thuiszorg in de laatste
9.30 tot 11.30 uur in april en mei
levensfase aan terminale zorg en begeleiding kan bieden
verzorgt ONS welzijn in
voor mensen die thuis verzorgd willen of moeten worden.
samenwerking met KBO Zijtaart
In de vijfde les bespreekt een uitvaartverzorgster over de
informatieve cursus waarin allerlei thema’s rond overlijden, verzorging van het afscheid welke verschillende
uitvaart en rouwverwerking aan de orde komen. De cursus mogelijkheden zijn er om het laatste afscheid op een
is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die hierin
persoonlijke manier vorm te geven. De zesde en laatste
geïnteresseerd zijn. De lessen voor minimaal 8 en maximaal bijeenkomst is op 9 mei gepland en die staat in het teken
12 deelnemers worden gegeven in dorpshuis Het Klooster
van afscheid, verlies en rouwverwerking; ook hier weer
te Zijtaart. Deelname kost € 20 en inschrijven kan tot en
veel informatie over deze onderwerpen door iemand die
met 18 maart bij ONS welzijn. Dat kan telefonisch op
daar beroepshalve mee bezig is.
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur: 088-3742525 of via het
informatief
e-mailadres thijs.braam@ons-welzijn.nl
De cursus heeft een informatief karakter. Het doel van de
zes thema’s
lessen is niet om diepgaande discussies te voeren over
De eerste bijeenkomst op 4 april heeft als thema “orde op
bijvoorbeeld ethische kwesties. “Het doel van deze cursus
zaken”. Een medewerker van een bank spreekt met de
is om mensen te informeren over mogelijkheden, over
deelnemers over de vraag of je alles hebt geregeld wat je
voorzieningen, over regelgeving,” aldus Thijs Braam, die
tevoren wilt en kunt regelen. De les behandelt de simpele
vanuit ONS welzijn de cursus zal leiden. Elke les wordt dan
vraag of er een adressenlijst is, maar laat deelnemers ook
ook verzorgd door iemand die er voor zijn werk dagelijks
nadenken over de vraag of ze voor zichzelf kunnen zorgen, mee bezig is. “De deelnemers krijgen de informatie dus
als ze alleen achterblijven. Erfenissen, testament,
eigenlijk uit de eerste hand,” besluit Thijs Braam. “De
levenstestament en andere zaken waaraan de notaris te pas deelnemers kunnen nu alle vragen en onduidelijkheden
komt, komen in de tweede les aan de orde. In de derde les
voorleggen aan een deskundige. Wie meer informatie over
krijgen de deelnemers informatie over allerlei moeilijke
de cursus wil kan contact opnemen met ONS welzijn.
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KBO Zijtaart vertoont Georgia Rule!
Deze maand hebben we gekozen voor
een film uit 2008 met enkele oude
bekenden van het witte doek, een film
met een goed verhaal en super
geacteerd! Op maandag 12 maart
draaien we Georgia Rule!
De regisseur van Pretty Woman en
Runaway Bride keert terug met een
heerlijke hartverwarmende komedie
waarin Lindsay Lohan, Jane Fonda en Felicity Huffman de
sterren van de hemel spelen. Lily
(Huffman) heeft wat te stellen
met haar rebellerende
tienerdochter Rachel (Lohan).
Om de dwarse meid wat
discipline bij te brengen neemt
ze haar mee naar de plek
waarvan ze ooit zwoer dat ze er
nooit terug zou keren: het huis
van haar moeder Georgia
(Fonda).
Eén zomer lang wonen deze drie
vrouwen onder één dak. Door
Rachels opstandigheid, Lily’s drankmisbruik en Georgia’s
strenge huisregels komen de spanningen al snel tot een
kookpunt. Maar de zaken nemen een opzienbarende
wending wanneer Rachel een geheim onthult…
De film valt in de categorie komedie maar heeft zeker ook
een trekken van een drama!
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.

7 maart 2018 – 14 maart 2018
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Wanneer: maandag 12 maart 2018
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te
kunnen kopen
Kosten: Gratis

Komt u ook gezellig
meekijken?
KBO
Bridge uitslagen ZBC’01
Dinsdag 27 februari 2018
Lijn A:
1 Mien Verhoeven en Jaqueline Brus
2 Cees van Hout en Riet van Hout
3 Hilly van Bosbeek en Ria Swinkels
4) Anneke Jans en Maria Pepers
4) Jo v.d. Tillaart en Jo Verhoeven
Lijn B:
1 Harrie van Berlo en Rina van Berlo
2 Piet Reijbroek en Toos Reijbroek
3 Maria Rooijakkers en Fien Rooijakkers
4 Chris v. Helvoirt en Christien v. Helvoirt
5) Albert v.d. Hurk en Petra v.d. Hurk
5) Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts
KBO bridge.Vrijdag 2 maart 2018
Lijn A
1 Annie v.d. Hurk en Lida van Houtum
2 Ad Koevoets en Riet Koevoets
3) Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven
3) Piet van Schaijk en Mari v.d. Steen
3) Ad Vervoort en Nellie Vervoort
Lijn B:
1 Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d. Hurk
2 Harrie van Berlo en Rina van Berlo
3 Jana v.d. Acker en Harrie v.d. Acker
4
Mien Vermeulen en Nellie Phillipsen
5 Mien Verhoeven en Mien Vissers
Kaarten:
Uitslagen van 1 maart
Jokeren :
Mien Ketelaars
Rikken:
Bert Vissers
Annemieke v.d. Linden
Mieke v. Uden
Poedelprijs: Marjo Vissers
Loterij:
Lenie Henst
Uitslagen van 5 maart.
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Jo v. Boxmeer
Poedelprijs: Ad v. Cuijk
Rikken:
Marjo Vissers
Pieta v. Riel
Poedelprijs: Mieke v. Boxmeer
Loterij:
Rieky v. Zutphen

59,17%
57,50%
54,58%
52,08%
52,08%
60,42%
59,58%
56,67%
51,67%
50,00%
50,00%
62,50%
56,77%
52,60%
52,60%
52,60%
59,03%
58,33%
57,64%
51,39%
50,00%

115 pnt.
150 pnt.
79 pnt.
49 pnt.
-32 pnt.
108 pnt.
97 pnt.
32 pnt.
187 pnt.
100 pnt.
– 85 pnt.
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De uitslagen van speelronde 13 en 14 zijn als volgt::
Maandag 19 februari :
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie St
Rudebroeck
- Krijtenburg
42 – 48
Oedenrode A - Zijtaart d.d. 26-02-2018
Grootveld/Corsica
Het
Einde
vd
Straat
60 – 38
M. vd Vorstenbosch 66 67 - Toon Cissen
60 54
- Leins./Hoolstraat
40 – 60
Wim Wijnen
32 22 - Wim vd Sanden 43 35 Rond de Bulte
- Jekschotstraat
53 – 54
Mart. Vervoort
25 21 - Frans v Leuken 42 35 Den Doornhoek
46 – 62
Jan Foolen
25 21 - Tonnie v Uden
31 37 Het Begin vd Straat - Rond de Kerk
Maandag
26
februari
:
Wim v Breugel
25 17 - Toon Opsteen
27 34
48 – 57
Mart. Verkuijlen
23 16 - Cor Coppens
21 14 Het Einde vd Straat - Rudebroeck
Rond
de
Kerk
Leins./Hoolstr.
50
– 51
Renee Wisse
21 16 - Jan vd Oever
19 40
- Grootveld/Corsica
48 – 56
Harrie Bekkers
21 16 - Jan Rijkers
15 14 Jekschotstraat
- Het Begin v.d. Str.
56 – 45
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart Krijtenburg
Rond de Bulte
- Den Doornhoek
39 – 48
d.d. 28 februari 2018
Toon Opsteen
29 23 - Jan de Wit
26 29
Willy vd Berkmortel 25 14 - Rien v Tiel
29 25 Tussenstand na 14 speelronden :
1 Den Doornhoek
744 punten
Rien Kemps
32 33 - Frans vd Broek 19 10
2 Jekschotstraat
744 punten
Toon Nelissen
33 25 - Tonn Verbruggen 24 30
3 Krijtenburg
743 punten
Tonnie v Uden
32 20 - Cor Coppens
23 25
4 Rond de Kerk
722 punten
Wim vd Sanden
41 38 - Toon Cissen
58 85
5 Rond de Bulte
722 punten
Jan de Wit
26 21 - Willy Henst
24 20
6
Leins./Hoolstraat
720 punten
Rien Kemps
32 11 - Willy vd Berkmortel 25 19
7
Het
Einde
v.d.
Straat
720 punten
Tonn Verbruggen
24 24 - Frans vd Broek 19 14
8 Grootveld/Corsica
713 punten
Toon Cissen
58 43 - Toon Nelissen
33 57
9 Rudebroeck
707 punten
Jan Rijkers
15 10 - Wim vd Sanden 41 17
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart 10 Het Begin v.d. Straat 705 punten
d.d. 1 maart 2018
Toon Cissen, wedstrijdleider
Frans vd Broek 19 15 - Rien v Tiel
29 29
Jan Rijkers
15 24 - Toon Nelissen
33 37
Tonnie v Uden 32 30 - Frans v Leuken
44 59
Cor Coppens
23 20 - Andre Schepers
34 24
Jan vd Oever
18 25 - Willy Henst
24 29
Ad vd Heijden 16 26 - Toon Opsteen
29 28
Wij zijn al weer druk bezig
Hans v Erp
69 72 - Willy vd Berkmortel 25 35
met de voorbereidingen
Toon Cissen
58 47 - Wim vd Sanden
41 64
van de VOW Mudrun op
Tonn Verbruggen 24 25 - Wim Kremers
26 24
zondag 8 april. De
Jan de Wit
26 21 - Toon vd Oever
29 26
inschrijvingen gaan snel op
Willy Henst
24 14 - Tonnie v Uden
32 21
dit moment en zitten al boven het aantal van afgelopen jaar
en er kunnen er nog meer bij. De meesten van de
Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.
ingeschreven deelnemers komen van buiten Zijtaart en
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
allemaal zo goed mogelijk te laten
verlopen, zijn wij nog op zoek naar
vrijwilligers die ons willen helpen met
opbouwen van het parcours op vrijdag 6
en zaterdag 7 april. Maar ook 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 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 - 577
005 11

Biljartclub KBO Zijtaart

Hallo Allen,
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Mocht je mee willen doen, inschrijven kan ook nog via:
vow.mudrun@hotmail.com
Zie onder voor de nog beschikbare starttijden:

7 maart 2018 – 14 maart 2018
14:30u Nulandia 1
12:00u Avanti'31 4
12:00u Blauw Geel'38/JUMBO 11
11:00u VOW 4
11:00u VOW VR1
11:00u VOW VR2

pagina 6
VOW 1
VOW 2
VOW 3
EVVC 5
Woezik VR2
WEC VR1

SPORTUITSLAGEN
Groetjes commissie Mudrun VOW

VOW Jeugd alle wedstrijden van zaterdag 3 maart 2018
zijn afgelast

SPORTAGENDA

VOW Senioren 3 en 4 maart 2018
Afgelopen weekend zijn al de te spelen wedstrijden afgelast
door de KNVB

VOW Jeugd zaterdag 10 maart 2018
NLC'03 JO19-1
VOW JO19-1
DVG JO17-1
VOW JO17-1
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 VOW JO15-1
VOW JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8
VOW JO13-1 Schijndel/DE WIT JO13-5
FC de Rakt JO13-4M
VOW JO13-2M
VOW JO11-1
Mariahout JO11-2G
Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-5 VOW JO11-2
VOW JO9-1M
Milheezer Boys JO9-3G
VOW JO8-1
Ollandia JO8-1G
VOW JO7-1
Rhode JO7-1
VOW MO17-1
S.V. Brandevoort MO17-1
DVG MO15-1
VOW MO15-1
Achilles Reek MO11-1 VOW MO11-1
VOW Senioren 10 maart 2018
17:00u Udi
VOW-Veteranen
16:30u VOW VR30+1
Someren VR30+1
17:00u Erp VR30+1
VOW VR30+2
VOW Senioren 11 maart 2018

15:00u
14:30u
13:00u
13:00u
11:30u
10:00u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u
10:30u
13:00u
13:00u
11:00u
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-SAMEN FIETSEN – SAMEN WANDELEN –
SAMEN PRATEN - SAMEN WANDELEN –
SAMEN FIETSEN –

Afgelopen jaren hebben we als MOV-groep tijdens de
vastentijd de estafettewandeling van kerk naar kerk
georganiseerd.
Dit jaar willen we een nieuwe uitdaging aangaan.
Wij nodigen u uit om op zondag 11 maart 2018 op de fiets
te stappen.
Met elkaar fietsen we dan naar het Damiaancentrum in St.
Oedenrode waar om 13.30 uur de koffie/thee voor ons klaar
staat.
Na de koffie gaan we een wandeling maken in de bossen,
tuinen of de prachtige omgeving van het centrum. Tijdens
deze wandeling spreken we “te pas” over wat
consuminderen voor ons betekent.
Degenen die moeilijk ter been zijn kunnen in het
Damiaancentrum blijven, en ook van gedachten wisselen
over het thema consuminderen.
Terug in het Damiaancentrum bespreken we (met een kopje
koffie/thee) onze ervaringen, verhalen of meningen met
elkaar.
Rond 15.30 uur sluiten we af en fietsen we weer terug.
Bij slecht weer kunnen we met de auto naar het
Damiaancentrum rijden.

DOE OOK MEE:
Neem contact op met Cor van de Wetering
corvandewetering@kpnmail.nl tel. 365552
Meld u s.v.p. vóór 7 maart aan.
U krijgt dan te horen hoe laat én waar de
fietsers starten.
Voor de gastvrijheid van het Damiaancentrum wordt
een kleine bijdrage gevraagd,
of een pak koffie voor de voedselbank.
locatie

GESPREK TE PAS
Stichting Damiaancentrum Nederland
Schijndelseweg 46
5491 TB Sint-Oedenrode

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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Ruitersport Zijtaart

7 maart 2018 – 14 maart 2018

pagina 8

dressuurwedstrijd in Liempde in de klasse D-B met haar
pony Gaby een 3e prijs bij de eerste proef met 184 punten
en bij de tweede proef won ze zelfs de 1e prijs met 189
punten!! Knap gereden!

Succes op de Brabantse teamkampioenschappen
Nadat het team met Thomas, Nynke, Milou, Lisa, Sjoerd en
Claire in december de selectiewedstrijd had gewonnen,
mochten ze afgelopen zondag deelnemen aan de Brabantse
teamkampioensschappen in Schijndel. Ter voorbereiding
werd wekelijks hard getraind op het viertal rijden. Ook
werden er mooie vestjes aangeschafd, waarmee ze zich al
duidelijk konden onderscheiden van de overige teams en ze
er lekker stoer bij liepen. Na een week heel koud
winterweer, waren veel pony’s wat fris en hadden er veel
zin in. Dit leidde er toe dat vooral bij de individuele
dressuur, maar ook bij het viertal hier en daar wat
strubbelingen waren omdat de pony’s wat te enthousiast
werden. Bij het springen was dit volledig onder controle en
werden de laatste punten binnengehaald, genoeg voor een
4e plaats!! Al met al was het vooral weer een hele gezellige
dag ruitersport en 4e van Brabant worden is een hele mooie
prestatie!!
Verder werden er nog prijzen gewonnen door Robin en
Anouk. Anouk Blokx won met haar nieuwe paard Apashia
in Uden in de klasse B de eerste prijs met 207.5 punten. Dit
was haar eerste wedstrijd met dit nieuwe paard, dus een
mooie start is gemaakt! Robin van Vugt won bij een

“Diagnose: Niet meer te redden!” Of
toch wel?
Nog iets meer dan een week heeft hoofdzuster de Vries
van
het ZTV-streekziekenhuis de tijd om haar ziekenhuis op
de
rit te krijgen. De inspectrice mevrouw den Blijker heeft
zojuist schriftelijk laten weten dat zij 17 en 18 maart
een
bezoek zal brengen aan het ZTV-ziekenhuis.
Om het tekort aan personeel te verdoezelen zal stagiaire
Annabel deze dagen haar best doen om het verplegend
personeel te helpen. Broeder Sebastiaan zal waar mogelijk
haar begeleiden, maar hij heeft zijn handen al vol aan de
eigenwijze patiënten. Zo is er de volkse Gonda die dwars is
van de regels die gelden in het ziekenhuis en met behulp
van haar buurvrouw Ria het haar toch aan niets laat
ontbreken. En dokter Hunk heeft de komende weken zijn
dubbele agenda weer vol staan met dubieuze operaties zoals
het ‘verwijderen van moedervlekjes’ bij een welgestelde
Française. Ook het weekend van 17 en 18
maart zullen er weer nieuwe patiënten
inchecken. Hopelijk weten zij zich wel te
gedragen gedurende de inspectie.
We zullen het zien…
“Diagnose, niet meer te redden!” wordt
17 en 18 maart gespeeld in MFA Het
Klooster,
Past. Clercxstraat 50 te Zijtaart. Beide
avonden opent de zaal om 19.30 en start
de voorstelling om 20.00 uur.
Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij
Marian v.d. Acker, tel. (0413) 36 62 66/
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com
en
UITPUNT VEGHEL.
Regisseur Jeroen van den Boom /
Auteur Rob van Vliet
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Assertiviteit is ook goed voor je relatie
en je gezin!
Ook bij relatieproblemen komt assertiviteit (of liever het
gebrek daaraan) vaak aan de orde.
Meestal denken mannen dat zij best assertief zijn, omdat zij
zeggen waar het op staat. Soms doen ze dat inderdaad op
een assertieve manier, maar vaak zie je mannen eerder de
agressieve manier van hun grens aangeven. Een partner
zegt: “ik vind het vervelend om ’s avonds nog alle glazen en
kopjes op te moeten ruimen….wil iedereen zijn of haar
eigen spullen in de vaatwasser zetten?” Maar wat gebeurt
er vaak in dezelfde situatie? Mevrouw zucht diep en zegt
“Ik zal de rotzooi wel weer opruimen!”. De rest van het
gezin voelt vaak de irritatie die hieruit spreekt, beseft
misschien ook wel dat men zelf de rommel had kunnen
opruimen, voelt zich schuldig en zegt (meestal) niets. Het
hele gezin heeft er last van: mevrouw die zich als slaafje
behandeld voelt, maar ook de overige gezinsleden zijn niet
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blij. Het is nl. een verwijt waar je niet op kunt reageren.
Daarom is het goed als je niet wacht tot het een irritatie is,
maar gewoon de mededeling doen dat je graag wilt dat men
helpt. Want meestal is het geen onwil om de spullen niet op
te ruimen….men heeft het soms niet eens gezien! Of
misschien was men wel van plan de boel op te ruimen.
Relatieproblemen maar ook diverse andere problemen
hebben ook vaak veel te maken met de manier waarop men
communiceert. Vandaar dat ik op 22 maart een
themabijeenkomst organiseer .

Woensdag 14 maart 2018

Hoofdprijs € 250,En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!

VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart
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Stand buurtkeezen ronde 6.
Er heeft zich deze ronde
een gedoodverfd winnend
team aangemeld:
Rudebroek 2 met een
schitterend puntentotaal
van 28! Ruim 5 punten per
speelavond, een constante
score dus. Maar is de race
gelopen? Natuurlijk niet:
er kunnen punten gehaald
worden tot de laatste ronde op vrijdag 6 april.
Eindstrijd.
Kanshebbers voor de hoge prijzen zijn er
voldoende. Zoals ook deze ronde is gebleken kan
een team zomaar zes punten binnenslepen. Als de
komende kampioen te weinig scoort, dan maken
Keez erger je niet, Krijtenburg 3, Vier terug, De
Veraatjes en ook Buurman en buurman nog prima
kansen om een mooie prijs en eeuwige roem te
verwerven. Het wordt weer spannend als vanouds.
Zijtaarts Kampioenschap Keezen. Vrijdag 20 april.
Het aantal aangemelde teams loopt al tegen de 70!
Dat belooft dus een warme, zo niet hete Keez
avond te worden! “Zes!” is flink bezig met de
voorbereidingen om deze kampioenschapsavond
tot een succes te maken voor alle deelnemers.
Natuurlijk kan slechts één team de ware kampioen
worden, maar àlle teams kunnen uitzien naar een
super gezellige speelavond met gelijke kansen
voor iedereen. Aanmelden kan nog steeds:
zeszijtaart@gmail.com of tijdens de speelavond.
Laatste mogelijkheid: zondag 15 april 2018.
24.00u.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AED in Zijtaart 24 uur
bereikbaar

32
33
34

Wij adviseren u om eens te kijken waar de
AED’s hangen, zodat u in een noodsituatie deze
apparaten blindelings kunt vinden.

35
36

1

Aan de buitenmuur van Dorpshuis
Zijtaart
langs pad naar ingang dorpshuis

2

VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen),
Sportpark De Vonders De Bresser
(op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)

3
4

37
38
39
40
41
42
43
44

Naam
Rudebroek 2
Keez Erger je niet
Krijtenburg 3
Vier terug
Vanderaatjes
Buurman &
Buurman
De Akkertjes
Rudebroek 1
Buurvrouw en
Buurvrouw
Rond de Bulte (1)
De Boschnutjes
De Pasopperkes
Rudebroek 3
Grootveld 2.0
H3
Krijtenburg 2
M&M vd
Doornhoek
Party Chicks
Meester vd
Venstraat
Bosrecht
BeautyKeez
PEP Team
Kampstraat
Krijtenburg 1
Boskamp
Klets en Klats
Krijtenburg 4
De Blondjes
De Straot
Burgjes
Leinserondweg/
Hoolstraat
Krijtenburg 5
Rudebroek 4
Pater
Vervoorstraat
Pi & PO
Keslaerstraat Zuid
Maan
Keez & Cootje
Kletskeezen
Keslaerstraat
Soffelt (1)
Soffelt 2
De Keslearstraot
Keezekoninginnen

Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda
van Lankvelt
Biezendijk 33, woning Marco van Asseldonk

5
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Spel
18
18
18
18
18
18

Winst
14
13
13
12
12
12

Verlies
4
5
5
6
6
6

Score
28
26
26
24
24
24

Punten
339-313
341-308
342-323
340-286
347-320
347-327

18
18
18

11
11
10

7
7
8

22
22
20

343-323
339-334
332-316

18
18
18
18
18
18
18
18

10
10
10
10
10
10
10
9

8
8
8
8
8
8
8
9

20
20
20
20
20
20
20
18

339-327
344-339
336-332
336-332
325-321
314-320
333-340
342-331

18
18

9
9

9
9

18
18

338-329
329-324

15
18
18
18
18
15
18
18
18
18
18
15

9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7

6
9
9
9
9
7
10
10
10
10
10
8

18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
14

266-261
324-321
333-336
326-333
316-328
283-264
331-332
325-339
320-335
317-333
313-343
288-279

18
14
18

7
7
7

11
7
11

14
14
14

321-324
255-260
326-337

18
18

7
7

11
11

14
14

331-344
324-339

18
18
18
18
15
15
15
18

6
6
6
6
5
5
5
4

12
12
12
12
10
10
10
14

12
12
12
12
10
10
10
8

322-333
325-339
326-341
320-348
261-278
245-275
250-284
313-329

Gemeentewerf Doornhoek 3740, (bij
ambulance post)

6
Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek
(Keldonk)

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 23

De FietsenWinkel Zijtaart heeft
weer een geweldige prijs in
ontvangst mogen nemen .
De Tweewielerwinkel van het jaar
2018 van de Meierijstad.
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dealer van Van Raam fietsen. U kunt altijd naar
vragen wat de mogelijkheden zijn.
Ook de DUO-fiets zoals we die in Zijtaart van uit
de gemeente hebben (waar gelukkig heel veel
mensen gebruik van maken) wordt door ons
onderhouden.

We staan altijd voor u klaar. Als u met stukken
staat kunt u altijd bellen . We halen u op en geven
Vorig jaar van Veghel en nu van de gehele
indien nodig een leenfiets mee. U kunt gewoon uw
Meierijstad . We zijn super trots op deze oorkonde ding doen (werk, school enz.) terwijl wij de fiets
We willen iedereen bedanken die op ons gestemd repareren .
heeft en we blijven ons best doen om dit waar te
Als de klant tevreden is en er blij van word dan
maken . Als dealer van Sparta en Batavus en
zijn wij dat ook .
Loekie hebben we een mooi assortiment in huis
om iedereen, van klein tot groot, te kunnen
Ik wens iedereen een heel fijn fietsjaar toe en we
bedienen . Het assortiment gaat van kinderfiets
zien jullie graag in de winkel .
(zelfs loopfietsjes) tot de schoolfietsen , luxe
Bedankt .
fietsen , sportieve fietsen. Maar ook van
bijvoorbeeld driewielers. Verder zijn we
Groeten ; Mirjan van De FietsenWinkel Zijtaart.
specialisten in elektrische fietsen en zijn we ook
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