Slotronde Buurtkeezen vrijdag 6 april 20.00 uur Het Klooster.
Buurtkeezentoernooi vrijdag 20 april 19.00 uur Het Klooster.
Spannende laatste ronde van de Zijtaartse buurtkeezen competitie.
Het wordt weer een spannende avond voor de bovenste zes (!) teams. Wie er met de eer
vandoor gaat, is moeilijk te voorspellen. Een kleine fout kan al fataal zijn! De zes punten
van deze avond bieden de laatste kans aan Keez erger je niet, Krijtenburg 3, Vier terug, De
Veraatjes en Buurman&buurman om het begeerde kampioenschap te behalen. Natuurlijk is
Rudebroeck 2 de grote kanshebber met de huidige eerste plaats. Maar hun tegenspelers
zullen extra alert zijn en er alles aan doen om te winnen van een mogelijke kampioen!
Spannend en uitputtend dus. Alle andere teams spelen ook de gebruikelijke 3 rondes. Het
spel is en blijft gewoon gezellig en leuk om te doen. Dus, tot vrijdagavond!
Buurtkeezentoernooi vrijdagavond 20 april. Let op: aanvang 19.00 uur.
Het toernooi kent een geweldige bezetting. Het aantal deelnemende teams loopt al tegen de
65! Samen met de organisatie zullen zo'n 140 mensen een prachtige avond beleven in ons
dorpshuis. Noodzakelijkerwijs moeten we voor het eerst de groep wel verdelen over twee
zalen.
Inschrijven.
Er kunnen nog steeds teams opgeven: uiterlijk tot 15 april 24.00 uur. Liefst via het
mailadres: zeszijtaart@gmail.com. Ook tijdens de komende buurtkeezenavond is
inschrijven mogelijk. Als er teams zijn die het spel, voorafgaande aan het toernooi, eens een
keer willen spelen, dan zijn ze komende vrijdagavond van harte welkom.
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 april 10.30 uur Eucharistieviering Pater Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van Lankvelt- van der Linden en dochter Bertha; Bert en
Tonnie van Bakel- van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Christ Rooijakkers; Bert Kanters
en zoon Tonny; Harrie van de Wijgert; Arie Opheij; Jaargetijde Anna Rovers- van den
Biggelaar; Toon van den Acker; Riek van de Wetering en overleden familie.

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 06-46.59.59.16
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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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.

‘De Goede Doelen Week”
komt er weer aan
In week 15 ontvangt u onze brief en de retourenveloppe. Op
dinsdag 17 en woensdag 18 april a.s. komen onze
collectanten dan weer bij u langs om de retourenveloppe op
te halen.
Deze week geven we aandacht aan de volgende goede
doelen.

Diabetes Fonds:
Diabetes steelt de gezondheid en toekomst van 1,2 miljoen
Nederlanders. Zij leven met de dreiging van blindheid en
uitval van hart en nieren. Dat vinden we onacceptabel.
Ga mee op avontuur tijdens de
Daarom activeren we particulieren en bedrijven om samen
JAZ-dagen!
diabetes aan te pakken. Dat doen we met vrijwilligers en
Inmiddels zijn de inschrijfmomenten voor de JAZ-dagen
betaalde medewerkers. Het Diabetes Fonds werkt aan
2018 geweest.
genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder
Dit heeft ons tot nu toe ruim 110 deelnemers opgeleverd die dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen
graag avonturen willen gaan beleven tijdens de JAZ dagen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen
in Zijtaart. Natuurlijk zijn we daar al heel blij mee, maar dat met iedereen die ons daarbij helpt!
mogen natuurlijk nog veel meer kinderen worden!!
Voor degene die niet aanwezig konden zijn of het vergeten
zijn sturen wij deze herinnering.
Wil je mee doen met de JAZ-dagen geef je dan uiterlijk
vóór 08 april op bij Debby v/d Braak (Zondveldstraat 20a,
0413-375234). De benodigde formulieren kun je vinden op
www.Zijtaart.nl.
Naast de aanmeldingen voor de kinderen hebben wij
natuurlijk ook vrijwilligers nodig.
Dus ben jij die groepsleider, spelbegeleider, creatief
persoon, fotograaf, frietgezin, nachtwaker of sjouwer die
we zoeken?!? Geef je dan nu op voor de JAZ-dagen 2018!
Hopelijk zien we nog vele inschrijfformulieren en
vrijwilligerslijsten tegemoet.
Alvast Bedankt.
Het JAZ-team

Zijtaart, bedankt!
Namens de ponyruiters van ponyclub De Reigertjes willen
wij de inwoners van Zijtaart hartelijk bedanken! U heeft
massaal eieren met spek gekocht en daarmee is de actie
weer zeer geslaagd verlopen! Hopelijk heeft u genoten van
de scharreleieren van Mari Vervoort en het spek van Ad
van Kessel. En natuurlijk van de wikkel van Druko die het
Paaspakket opfleurde.
Sponsors, vrijwilligers en inwoners, zonder jullie zou dit
niet gelukt zijn, bedankt!
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Hartstichting:
De Hartstichting wil dat meer mensen een hartstilstand
overleven. We steken daarom veel geld in onderzoek en
zetten ons ervoor in om jong en oud te leren reanimeren.
Ook steunt de Hartstichting activiteiten die ervoor zorgen
dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving.
Belangrijke thema’s zijn: wetenschappelijk onderzoek,
levens redden bij een hartstilstand, hartgezonde toekomst
voor de jeugd, voorlichting en steun aan patiënten, gezonde
scholen, reanimatieonderwijs op school, stoppen van
kindermarketing en verbeteren van voedingsmiddelen.

Jantje Beton:
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen
inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer
speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare
kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen
bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en
bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds
minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste
onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje
Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

KWF Kankerbestrijding:
Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven er zo'n 45.000
mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in
Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor
kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF
Kankerbestrijding. De strijd tegen de ziekte kanker begint
met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het
ontstaan van kanker is vaak het gevolg van niet te

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

Gehaktstaaf € 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
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
beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom.
Maar voor ongeveer 35% (dit verschilt per kankersoort) is
het ontstaan van kanker wél te beïnvloeden door
blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de
grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. Onze
ambitie is een rookvrij Nederland. Daarnaast stellen we
kennis beschikbaar voor de risicofactoren zonnen, voeding,
bewegen, overgewicht en alcohol. En financieren en
faciliteren we kansrijke ontwikkelingen in het
preventieonderzoek.

Longfonds:

Voor de meeste mensen is ademhalen heel gewoon. Toch
zijn er meer dan 1 miljoen mensen in Nederland met een
longziekte. En voor hen is ademhalen een terugkerende of
voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen
winnen. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en
gezonde longen, voor en met iedereen. We maken
onderzoek mogelijk, we pakken vieze lucht aan en we doen
er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We
komen op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor
iedereen die dat misschien ooit wordt.
Volgende week worden de enveloppen huis-aan-huis
verspreid door onze vrijwilligers.
Bij deze alvast heel hartelijk dank aan: Willie van
Asseldonk, Cor v.d. Wetering, Elmie Versantvoort,
Annelies Weterings, Jan v.d. Oever, Rieky v.d. Laar, Maria
v.d. Aa, Monique Zoete, Peter Jonkers, Joke van Zutphen,
Hetty v.d. Tillaart, Sjaan van Zutphen, Willy Henst, Nellie
van Tiel, Marjan Kandelaars, Lonneke v.d. Burght en Rita
Raaijmakers.
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Biljartclub KBO Zijtaart

KBO
AGENDA
Maandag 9 april 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 9 april 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 10 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 10 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 10 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 10 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 11 april 13.30 uur Jaarvergadering
Donderdag 12 april 09.00 uur Wandelen
Donderdag 12 april 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 12 april 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 12 april 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 13 april 13.30 uur Bridgen

Kaarten
Uitslagen van 29 maart:
Rikken :
Tiny v.Kasteren
Bert Vissers
Poedelprijs:
Lenie Henst Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Loterij:
Jan v.Zutphen

4 april 2018 – 11 april 2018

113 pnt.
100 pnt
82 pnt.
169 pnt

Herhaalde oproep KBO Zijtaart
Onze leden hebben al een
uitnodiging ontvangen voor de
jaarvergadering van woensdag 11
april a.s. om 13.30 uur in het
dorpshuis.
Naast de gebruikelijke punten van de
agenda als opening - vaststellen
verslag
jaarvergadering 2017 - financieel
verslag - verslag kascommissie bestuursverkiezing mededelingen en rondvraag,
vragen wij speciale aandacht voor
het onderwerp van onze
gastspreker Niek van Boven. Hij
is manager risicobeheersing van
de Brandweer Brabant-Noord.
Zijn verhaal gaat over een heel
actueel onderwerp:
Veel ouderen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd
zelfstandig thuis wonen. Behalve deze ouderen zelf
signaleren ook hun mantelzorgers en de hulpdiensten
zoals ambulance, brandweer en politie dat deze trend
gepaard gaat met een verhoogd risico voor hen om
slachtoffer te worden van onveilige thuissituaties, zoals
brand, inbraak en valincidenten. Hij zal aandacht
besteden aan de veiligheid en zelfredzaamheid van
ouderen in zelfstandige woonsituaties, dus de situatie die
wij ouderen zelf steeds vaker zullen ondervinden. Hoe
kwetsbaar zijn wij als ouderen bij het uitbreken van een
brand?
Dus, leden van de KBO Afdeling Zijtaart, het bestuur roept
u op te komen luisteren op deze middag en doe er uw
voordeel mee!

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Breugel B d.d. 26-03-2018
Toon Cissen
60 41 - Frans Sanders
40
Frans v Leuken 42 51 - Albert Thomassen
31
Mies Gibbels
38 24 - Harrie vd Lippe
31
Tonnie v Uden 31 39 - Ad Versantvoort
27
Toon Opsteen 27 20 - Peter Verstappen
25
Wim Kremers 25 20 - Peter v Haandel
25
Cor Coppens
21 22 - Theo v Kuijk
24
Jan vd Oever
19 19 - Noud v Eck
20

54
25
25
34
29
15
21
18

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 29-03-2018
Chris v Helvoirt
18 15 - Mies Gibbels
35 42
Andre Schepers
34 37 - Tonnie v Uden
32 24
Toon Cissen
58 87 - Willy vdBerkmortel 25 24
Ad vd Heijden
16 18 - Willy Henst
24 17
Frans v Leuken
44 48 - Toon Opsteen
29 16
Toon Nelissen
33 3 - Rien Kemps
32 47
Hans v Erp
69 68 - Tonn Verbruggen 24 32
Chris v Helvoirt
18 19 - Wim Kremers
26 24
Andre Schepers
34 32 - Jan vd Oever
18 20
Willy vdBerkmortel 25 27 - Wim vd Sanden 41 32
Mies Gibbels
35 22 - Rien v Tiel
29 21
Ad vd Heijden
16 12 - Cor Coppens
23 15
Frans vd Broek
19 14 - Wim vd Sanden 41 49
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 8 april 2018 Vertrek
om 8:30 uur Tocht Rondje Den
Bosch Pauze Den Heuvel Plaats
Vught Afstand 80km
Woensdag 11 april 2018
Vertrek om 9:00 uur Tocht
Kapellentocht Pauze
Kringloopwinkel Plaats Oirschot
Afstand 70km
VOW Jeugd 7 maart 2018
Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 VOW JO19-1
15:00u
VOW JO17-1
WEC JO17-1G
14:30u
VOW JO15-1
S.V. Brandevoort JO15-5
13:00u
VOW JO15-2
ST Keldonk/Boerdonk JO15-1G 13:00u
VOW JO13-1
Erp JO13-3
11:30u
VOW JO13-2M
vrij inhaal/ vriend ?
Nijnsel/TVE Reclame JO11-2 VOW JO11-1
9:45u
VOW JO11-2
vrij inhaal/ vriend ?
VOW JO9-1M
Sparta'25 JO9-4
10:30u
Sparta'25 JO8-2
VOW JO8-1
10:30u
SCMH J07-1
VOW J07-1
10:30u
Olympia'18 MO17-1
VOW MO17-1
15:00u
Margriet MO15-1
VOW MO15-1
13:00u
VOW MO11-1
vrij inhaal/ vriend ?

VOW senioren 5 april 2018
20:00

Helvoirt VR1

VOW VR1

VOW senioren 7 april 2018
17:00
16:00
17:00

BlauwGeel
VOW VR30+1
VOW VR30+2

VOW-Veteranen
Lierop VR30+1
VCO VR30+1

VOW senioren 8 april 2018
14:30
10:30
11:00
10:00

VOW 1
VOW 2
VOW 3
Avanti'31 9

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 28 maart 2018
VOW JO11-1

Irene JO11-1

Blauw Geel '38/JUMBO MO17-1 VOW MO17-1

2
4

5
1

1

0

2
8
0

2
4
11

VOW Jeugd 31 maart 2018
VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
VOW JO15-2
VOW JO13-1
VOW JO13-2M
Ollandia JO11-1
Avanti'31 JO11-4G

vrij
Mariahout JO17-1
vrij
vrij
vrij
vrij
VOW JO11-1
VOW JO11-2
Erp JO9-3
vrij
vrij
vrij
vrij

VOW JO9-1M
VOW JO8-1
VOW JO7-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
VOW MO11-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO11-1 2

VOW senioren 29-3-2018
EVVC VR2

VOW VR2

0-2

VOW senioren 31-3-2018
FC Schadewijk 1
UDI'19/CSU 10
DVG 5
VOW 4

VOW-Veteranen
FC Uden

8-2

VOW senioren 2-4-2018
VOW 1

RKKSV 1

2 -3

1
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Schotse Hooglanders worden
los gelaten in Vressels bos

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.

Op dinsdag 10 april om 10.00 uur laat
Staatsbosbeheer vijf Schotse
Hooglanders los in het nieuwe
begrazingsgebied in Vressels bos. De
koeien grazen dit jaar rond de vennen en
in het bos om de open verbindingen
tussen de vennen in stand te houden.
Hierdoor kunnen dieren die afhankelijk
zijn van zonlicht en heide, zich beter
verplaatsen tussen onder meer de
Hazenputten en Oude putten. Het
landschap wordt hierdoor ook
afwisselender en meer open. Vressels
bos telt in totaal zo’n 300 hectare. Het
begrazingsgebied waar de koeien lopen,
is 32 hectare groot.

De uitslagen van speelronde 15 en 16 zijn als volgt:
Maandag 12 maart:
Rudebroeck
- Den Doornhoek
62 – 55
Grootveld/Corsica
- Rond de Kerk
60 – 46
Leins./Hoolstraat
- Het Einde vd Straat
65 – 53
Jekschotstraat
- Krijtenburg
59 – 48
Het Begin vd Straat - Rond de Bulte
46 – 54
Maandag 26 maart:
Het Einde vd Straat
Rond de Kerk
Den Doornhoek
Rudebroeck
Rond de Bulte

-

Krijtenburg
Jekschotstraat
Het Begin vd Straat
Leins./Hoolstraat
Grootveld/Corsica

Tussenstand na 16 speelronden:
1 Jekschotstraat
868 punten
2 Den Doornhoek
862 punten
3 Krijtenburg
853 punten
4 Leins./Hoolstraat
838 punten
5 Rond de Bulte
827 punten
6 Grootveld/Corsica
821 punten
7 Het Einde v.d. Straat 821 punten
8 Rudebroeck
815 punten
9 Het Begin v.d. Straat 813 punten
10 Rond de Kerk
810 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

48 – 62
42 – 65
63 – 62
46 – 53
51 – 48

FOTO : Staatsbosbeheer, Janneke de Groot

Iedereen is welkom
Het vrij laten van de koeien vindt plaats op de kruising van
de Ostayweg en de Stokvenweg, bij de nieuwe kraal.
Tijdens het vrij laten is iedereen welkom. Diverse
boswachters zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Qua dieren gaat het om vijf ossen van ongeveer één jaar
oud. Zij zullen tot en met oktober in het gebied grazen.
Hierna wordt bekeken hoe de resultaten zijn en of dit ras
volgend jaar weer wordt ingezet. Er wordt ook gedacht aan
het inzetten van heidekoeien vanaf 2019.
Aanvullend begrazing met heideschapen
De Schotse Hooglanders zijn zeer geschikt voor de
begrazing in Vressels bos omdat ze zelfredzaam zijn en
grote pollen pijpenstrootje en andere lange grassen goed af
kunnen vreten. Hierdoor kunnen dopheide en struikheide
zich ontwikkelen. Ook creëren de hoefafdrukken en de
uitwerpselen zogeheten microbiotoopjes voor insecten,
veenmossen en soms ook kikkers. Aanvullend wordt elk
jaar in het groeiseizoen met een kudde Kempische
heideschapen ook buiten het raster begraasd om openheid te
creëren en natuurlijke overgangen van bos naar heide. Het
bos buiten het raster blijft voornamelijk bos.
Veiligheid voor mens en dier
In gebieden waar dieren als paarden, runderen of schapen
grazen, geldt altijd een aanlijngebod. In het belang van de
loslopende grazers, maar óók in het belang van uw hond.
Daarnaast is het belangrijk dat recreanten 25 meters afstand
houden van de koeien. In het gebied staan ook borden die
de bezoekers hierop attenderen.
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Alzheimercafé in Veghel:
"Ik heb hulp nodig, waar moet ik zijn?"
Wegwijs in een woud van regelingen en hulp
Mensen met dementie krijgen vroeg of laat te maken met zo
veel regelingen en organisaties dat die niet op de vingers
van drie handen te tellen. Door de komst van de Wet
Langdurige Zorg is er veel veranderd op het gebied van
zorg en welzijn. Op dinsdag 17 april wordt in het
Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in
Veghel informatie verstrekt over de veranderingen. Veel
taken zijn van de rijksoverheid overgeheveld naar de
gemeente, de zorgverzekeraar of de Wet Langdurige Zorg.
Een deskundige legt globaal uit welke regelingen er nu zijn
en waar mensen terecht kunnen voor zorg en hulp. De
deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open en
de toegang is gratis voor iedereen die iets met dementie
heeft.
veel vragen
Het idee achter alle veranderingen is, dat mensen die hulp
nodig hebben eerst een beroep moeten doen op hun eigen
netwerk; familie, vrienden, buren en vrijwilligers
inschakelen. Maar als er echt professionele hulp nodig is, is
die nog steeds beschikbaar. De overheidsmaatregelen
hebben grote gevolgen voor veel voorzieningen. Het is
bijvoorbeeld lastiger om een indicatie voor huishoudelijke
hulp of dagbesteding te krijgen. Ook het aanvragen van een
Persoonsgebonden Budget (PGB) en de uitbetaling daarvan
is een stuk ingewikkelder geworden.
Mensen worden geconfronteerd met veel vragen. Hoe zit
het nu met de eigen bijdrage en vervoerskosten naar
dagbesteding? Kan iemand die op de wachtlijst staat voor
een zorgcentrum al naar de dagbesteding? Is daar dan ook
persoonlijke verzorging en moet daar een eigen bijdrage
voor betaald worden? In het Alzheimercafé is er uitgebreid
gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van het
algemene informatiegedeelte kunnen bezoekers hun
persoonlijke situatie voorleggen aan de beroepskrachten die
elke maand aanwezig zijn.

Op 20 April is er een sponsor diner op de
Doornhoek 3 bij Autosalon Doornhoek voor
Stichting Bombo
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Raadhage Makelaardij sponsort
jeugdafdeling VOW
Afgelopen week is bekend geworden dat VOW een extra
sponsoring heeft ontvangen voor haar jeugdafdeling. De
sponsorcommissie van VOW is er in geslaagd om voor de
jeugdafdeling van VOW zomerjacks te kopen, geschonken
door Raadhage Makelaardij. Een lang gekoesterde wens
van het jeugdbestuur gaat in vervulling om naast de
aanwezige winterjassen ook zomerjacks aan de leider(ster)s
ter beschikking te kunnen stellen. Raadhage Makelaardij uit
Veghel, met als directie Jan-Pieter van den Hurk wil met
deze sponsoring aangeven dat ze VOW een warm hart
toedragen. Raadhage Makelaardij is bij VOW geen
onbekende; al meerdere jaren ondersteunen ze VOW.

Vorige week zaterdag zijn de eerste jassen, na een
dankwoord en bloemen van de voorzitter van de
sponsorcommissie Cor van der Aa, gericht aan Jan-Pieter
van den Hurk, overhandigd aan de jeugdafdeling van
VOW.
Het bestuur, jeugdbestuur en de sponsorcommissie willen
Raadhage Makelaardij nogmaals bedanken voor dit
spontane initiatief.
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Voor de klussendienst
is geen klus te klein
“Ach, je kent ze wel, die kleine
karweitjes van hooguit twee uur,
waarvoor je de vakman niet kunt
laten komen. Je kunt het zelf niet
doen en er is niemand in je
omgeving die je ervoor kunt
vragen. Voor die karweitjes in en
om het huis is de Klussendienst van
ONS Welzijn destijds opgericht.”
Aan het woord is sociaal werker
Thijs Braam, de coördinator van de
Klussendienst in de regio Boekel,
Uden, Veghel, Erp en Heeswijk,
Dinther en Loosbroek. Vrijwilligers
gaan een halve dag per week bij
mensen klusjes doen die dat zelf
om een of andere reden niet
kunnen. Die vrijwilligers zijn
mensen met twee rechterhanden,
die veel zelf klussen en geduld
hebben. “Hoewel het vrijwilligers
zijn, moeten de klanten wel betalen voor de klussen,” zegt
Thijs Braam. “Onze klussenmannen gaan met een
bestelwagen vol gereedschap van ONS Welzijn op pad en
de tijd die ik er aan besteed om hen te ondersteunen, moet

ook betaald worden,” zo legt hij uit. “Voor € 7,00 komt de
klussenman een half uur werken en daarna betaalt de klant
€ 3,50 per kwartier.” Wie kleine karweitjes heeft op het
gebied van elektra, loodgieterswerk, timmerwerk of een
klein schilderkarweitje, kan de Klussendienst bellen op
nummer( 088) 374 25 25. De telefoniste van ONS Welzijn
noteert de contactgegevens van de beller en de klus in het
kort en geeft die door aan de Klussendienst. Binnen een
week belt die terug om samen met de klant de klus te
plannen. Een klus opgeven kan ook via het e-mailadres
klussendienst@ons-welzijn.nl. Op datzelfde e-mailadres
kunnen ook klussenmannen en –vrouwen zich aanmelden.
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Toen moeder en haar partner in
mijn praktijk kwamen, bleek
dat Hans zich ergerde omdat
hij steeds de afwijzing van
Mechteld voelde. Na het eerste
gesprek met het hele gezin
ging het stukken beter. Na een
jaar kwam ik Mechteld tegen.
Ze vertelde dat het allemaal
veel beter was, en dat ze nu
goed kon opschieten met Hans.
Ze kregen meer begrip voor
elkaars weerzin tegen de
veranderingen die met de
komst van Hans een feit
werden. En alleen al doordat
ze elkaar begrepen, werden de
conflicten minder.
Ook meer weten of
Samengestelde Gezinnen?

Voor iedereen toegankelijk.

Stiefvader als indringer
“Ik ervaar mijn stiefvader als een indringer. Hij kan het
wel niet zo bedoelen, maar hij bemoeit zich steeds met ons.
Ik ben hem zat!” Deze noodkreet kwam van het 17-jarig
meisje Mechteld, waarvan de ouders 3 jaar geleden
gescheiden waren.
Eerst had moeder een tijdje met haar kinderen alleen
gewoond, en hadden ze een nieuw evenwicht gevonden na
de scheiding. Maar toen Hans in beeld kwam veranderde
alles. Hij trok al snel bij hen in, en het huis was daar
eigenlijk niet erg geschikt voor. Dat
betekende dat Mechteld haar grote
slaapkamer moest afstaan, omdat dit de
slaapkamer voor moeder en haar vriend
werd. Maar dat was het niet alleen.
Moeder was altijd soepel omgegaan met
het gedrag van de meiden. Natuurlijk liep
niet alles vlekkeloos, maar echt straf
kregen ze nooit. En nu stiefvader in beeld
was, voelden ze dat moeder meegetrokken
werd in de negatieve gedachtewereld van
stiefvader. Alles moest altijd diréct worden
opgeruimd, als ze 10 minuten later thuis
kwamen, werden er steeds vragen gesteld,
terwijl ze toch echt niet in 7 sloten tegelijk
liepen. Als er schoenen of kleren werden
gekocht, mochten ze zelden kopen wat ze
wilden. Sinds Hans er was, leek ook haar
moeder steeds verantwoording af te
moeten leggen over de financiën, terwijl
daar voorheen geen problemen in waren.
Ook het jongere zusje van Mechteld had
problemen met stiefvader, maar die kon
soms ook wel goed met hem opschieten.
Hij hielp haar wel eens met huiswerk.
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Muziekinstrumenten uitproberen tijdens
inspirerende Muziekproeverij
Op zondag 15 april
organiseert de
muziekschool van Phoenix
Cultuur een inspirerende
Muziekproeverij voor
iedereen die geïnteresseerd
is in muziekles en wil
starten met een muziekcursus. De proeverij vindt plaats
op de CHV Noordkade in Veghel,
’t Spectrum in Schijndel en CEC Mariëndael in SintOedenrode.
Iedereen kan starten met muziek, jong en oud. Maar welk
instrument past dan bij je? En welke
muziekcursussen worden er aangeboden? Tijdens deze
Muziekproeverij mogen bezoekers diverse instrumenten zelf
uitproberen en geven docenten vrijblijvende informatie over de
instrumenten en
muziekcursussen die bij Phoenix Cultuur worden aangeboden.
Leerlingen en diverse muziekverenigingen uit Meierijstad zorgen
voor een muzikale en inspirerende omlijsting van de proeverij. De
toegang is geheel gratis.

Zit jij in groep 1,2 of 3 en lijkt het jou
leuk om op dinsdagavond met je
vriendjes en vriendinnetjes
verschillende activiteiten te doen?
Aanstaande dinsdag 10 april mag je een avondje mee
komen kijken/spelen bij de minioren van Jong
Nederland Zijtaart! De club begint om 18.00u en is om
19.30u weer afgelopen. Het adres van de blokhut waar
we club draaien is: Corsica 17a in Zijtaart. Zien we jou
dinsdag? 
Groetjes van ons en van de leiding,
Milou van den Hurk (meer info? 06-34746751)
José van den Oever
Guus van Hoof

De Muziekproeverij vindt plaats op de CHV Noordkade
Veghel en in ’t Spectrum in Schijndel van 11.00-13.00 uur en
van 14.00 – 16.00 uur in CEC Mariëndael in Sint-Oedenrode.
Kijk op www.phoenixcultuur.nl voor het gehele aanbod in
muziekcursussen,

.
Voor meer informatie: http://www.phoenixcultuur.nl
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Aan alle Zijtaartse bewoners en andere geïnteresseerde,

Zondag 8 april vind de 3e editie van de VOW Mudrun plaats,
de run start vanaf 10.30u bij het sportpark en hier komen de deelnemers
na een ronde van ongeveer 7 of 10 kilometer weer terug.
De routes lopen langs de paden en wegen zoals op onderstaande
plattegrond is te zien.
Aan de omwonende van de routes verzoeken wij vriendelijk uw auto(‘s)
niet of zo min mogelijk langs de route te parkeren.
Het zal die dag wat drukker zijn bij u in de straat,
graag uw begrip hiervoor.
Voor de mensen die graag een kijkje willen nemen zijn van harte
welkom, u kunt op eigen gelegenheid gaan kijken
of u maakt een ritje met de huifkar.
Tot ziens op zondag 8 April
Organisatie Mudrun VOW
( Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieter Jan, Mia, Nicole, Petra)

