HERDENKING BIJ MONUMENT AAN KANAALDIJK
Donderdag 19 april om 14:00 uur
Donderdag 19 april is er weer de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de
kanaaldijk. In de sfeer van de Nationale Dodenherdenking, dat op 4 mei landelijk
plaatsvindt, wordt er al eerder bij dit monument aandacht besteed aan de strijd van
Nederlandse militairen bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940.
Sinds enkele jaren wordt deze herdenking gehouden op de donderdagmiddag vlak voor de
meivakantie. Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein
aanwezig, die daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluit. Omdat de
basisschool het monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school
van belang. In de meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele groep niet
mogelijk. In overleg met de gemeente is daarom bepaald om de herdenking eerder te
houden, maar wel gelijkwaardig aan de Nationale Dodenherdenking van 4 mei.
Daarom zal er een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester) aanwezig zijn, die
namens de gemeente een krans legt bij het monument. De kinderen van groep 8 zullen
onder leiding van hun leerkracht de herdenking voor een deel invullen door enkele korte
herdenkingsteksten uit te spreken.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van oud-militairen was in 2013 voor
de laatste keer; mogelijk komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar Zijtaart.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en worden hiermee uitgenodigd om
de herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het monument.
De commissie van de Evenementengroep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 april 10.30 uur 1e H.Communie Pater Jesudass en Diaken van der
Zanden
Wij gedenken: Annelies van Zutphen; Overl.familie van Zutphen en Verhoeven;
Tiny van der Linden (de opa van Pim); Cees van Nuland (de opa van Iris); Maria
van de Ven- Sauels (de oma van Cas); Tonnie Vissers- van den Tillaart (de oma van
Iza); José Schepers- van Meel (de oma van Sara); Ellie Pepers- van Zutphen en
Guus van Gorp (de oma en opa van Lisanne).
Overleden: Afgelopen vrijdag 6 april is Dien Thijssen in de leeftijd van 82 jaar
overleden. De afscheidsdienst is a.s. vrijdag 13 april om 10.00 uur in de Lodewijks
kerk, Hoofdstraat 53 te Veghel.

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
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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.

Soms is 't niet erg iets moois te verliezen
beter verliezen dan dat je 't nooit hebt gehad.

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.

DORPSHUIS ZIJTAART
PRESENTEERT
MAGNOLIA-CONCERT
ZONDAG 22 APRIL a.s.
Op het binnenplein van ons dorpshuis wordt zondag 22
april a.s. het Magnolia-concert gehouden.
Deze keer bestaat de medewerking uit Popkoor Vivace en
het opleidingsorkest, slagwerkgroep en jongste majorettes
van muziekvereniging Sint Cecilia. Hierdoor zal er een leuk
afwisselend muziekevenement ontstaan.

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling en vele blijken van
medeleven na het overlijden van

Marnita Merks
Toon van Eert
Jori en Frank, Fien en Teuntje

Aan dit evenement hebben wij weer zoals gebruikelijk een
goed-doel-besteding gekoppeld. Deze keer betreft dat de
stichting MSVN, die ruime aandacht schenkt aan de ziekte
MS (Multiple Sclerose). MS is een aandoening aan het
centrale zenuwstelsel vaak met verlamming van spieren tot
gevolg. Een afvaardiging van de stichting zal via een
informatiestand nadere toelichting geven over de deze
ziekte.
Graag willen we tijdens het evenement een mooie
opbrengst realiseren voor dit goede doel. Daarom kunnen
bezoekers tijdens de pauze een kopje koffie, thee of
frisdrank met een taartpunt kopen tegen de betaling van €
3,00.
Het programma is als volgt:
10:45 uur: opening en aanvang evenement
11:00 uur: optreden slagwerkgroep
11:30 uur: eerste optreden van popkoor Vivace
12:00 uur: pauze met het nuttigen van koffie/thee en
taartpunt
12:25 uur: optreden van het jeugdopleidingsorkest + jongste
majorettes
13:00 uur: tweede optreden van Vivace
13:30 uur: afsluiting
Wij ontmoeten u graag bij dit evenement, waarbij we hopen
op mooi weer en een mooi bloeiende magnoliaboom op het
binnenplein. Tot zondagmorgen 22 april.
Bestuur Dorpshuis

Oproep:
Graag zien we nog een reactie van enkele Zijtaartse
inwoners, die ten behoeve van het goede doel bereid
zijn om gratis een taart te bakken voor bovenstaand
evenement. Inschrijfformulieren liggen in het
dorpshuis en in De Dorpswinkel.
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‘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.
Nationaal MS Fonds:
Het Nationaal MS Fonds is de landelijke organisatie voor
mensen met Multiple Sclerose (MS), een ziekte van het
centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 mensen in
Nederland hebben. De organisatie is actief op de gebieden
voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de
krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds is
hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS,
waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS
professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.
Nierstichting:
Voluit leven is voor nierpatiënten niet vanzelfsprekend. De
Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat
mensen met een nierziekte in leven blijven, en écht kunnen
blijven leven. Leven gaat voor! Als je nieren hun werk niet
doen, ga je dood. Dialyse is weliswaar levensreddend, maar
ook loodzwaar. Elk jaar overlijdt 1 op de 6
dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste
behandeling, maar de wachtlijst is te lang. Elk jaar sterven
onnodig veel mensen omdat een donornier te laat komt. De
Nierstichting legt zich daar niet bij neer. Wij doen er alles
aan om het aantal donoren te vergroten en nierdonatie bij
leven te stimuleren. En zetten vol in op preventie. Door
patiënten met nierschade vroeg op te sporen, aandacht te
vragen voor minder zout in het eten en voorlichting te
geven. We investeren in baanbrekend stamcelonderzoek om
op termijn hopelijk nierziekten te kunnen genezen. En we
werken keihard aan een draagbare kunstnier. Wij zetten
alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een
nierziekte in leven blijven, en ook écht kunnen blijven
leven.
Rode Kruis:
Hulp aan mensen in nood: daar staat het Rode Kruis voor.
Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en
ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk
ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel
zijn, kunnen we altijd helpen. Wij geloven vanuit de grond
van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat
iedereen onvoorwaardelijk, altijd en overal op
medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor
elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat
we doen. Wij zijn hier om te helpen.
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Nasi schijf € 1,60 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

De hemel heeft er een mooie ster bij . .
Dientje Thijssen
* Zijtaart 6 maart 1936 † Uden 6 april 2018
Neven en nichten
Wij nodigen U uit voor de uitvaartdienst die
voor Dientje wordt gehouden op vrijdag 13
april om 10.00 uur in het Lodewijkskerkje,
Hoofdstraat 53 te Veghel.
Voorafgaand aan de Dienst is er
gelegenheid om afscheid te nemen van
Dientje in stiltekamer; Zuidergaard 1 te
Veghel, van 9.00 tot 9:30 uur
Correspondentieadres Oosterklamp 18,
5673 KN Nuenen
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Nationaal Fonds Kinderhulp:
Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in
armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook Vrijwilligers
bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op
de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat
Bert vd Tillaart
Annie vd Berkmortel
zijn 421.000 kinderen die niet kunnen
meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen Ton Rietbergen
Christine vd Heijden
zorgen hebben. Kinderhulp biedt al sinds
1959 financiële ondersteuning aan kinderen
Jacqueline v Nunen Beppie Nikkelen
én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar,
voornamelijk op de volgende gebieden:
Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus,
Karin v Eindhoven Monique Bekkers
sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander
schoolmateriaal, muziek, speel- en
Jo v Lankveld
Thea Brugmans
spelmateriaal );
Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje
kamperen, pleeggezindagen);
Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding);
Bijzondere zaken (naamsverandering,
Carien vd Hurk
Tonny vd Tillart
medicijnen, therapie).
Informatie m.b.t. de Goede Doelen Week:
Volgende week komen de volgende
vrijwilligers bij u langs voor het ophalen van
de enveloppen. Op dinsdag en woensdag
komen zij tussen 18.00-20.00 uur aan uw
deur. Het is fijn als u de enveloppe al klaar
heeft liggen.
Wij danken onze vrijwilligers bij deze van
harte voor hun inzet!

Alvast hartelijk dank voor u bijdrage
aan onze goede doelen!
Heeft u ons toch gemist?
De enveloppe mag alsnog worden
ingeleverd bij Familie Van Hout, Meester
v.d. Venstraat 6.
Er hangt een logo van de Goede Doelen
Week voor de raam.

Wijk
Doornhoek, de Hemel,
Lage Biezen
Pastoor Clercxstraat 1 tot
34
Pastoor Clercxstraat 31
tot 68
Pastoor
Clercxstraat 85 tot 109
Zondveldstraat 1 tot 16
Korenmolenweg, Hoge
Biezen, Erpsesteeg,
Heisteeg, Spierbos,
Zondveld 9 tot 40
Jekschotstraat, Hool, Het
Gerecht, Jekschot

Sjaan vd Linden

Nolda v Zutphen

Joop de Bie
Phil vd Heijden/
Astrid v.d. Heijden

Jan Dortmans
Jeanne vd Tillaart

Krijtenburg
Biezendijk,
Weievenseweg,
Zijtaartseweg
Laarsweg, Het Helligt,
Logtenburg

Fridy Verwegen

Ans Schuurmans

Corsica, Reibroekstraat

Rien v Zoggel

Anita v Uden

Grootveld

Ria Vissers

Jacqueline v Asseldonk De Bresser, Boskamp

Petra vd Hurk
Anja v Boxmeer/
Jan v.d. Oever

Mieke vd Klok

Ine Habraken

Inge v Liempt

Bets Dortmans

Leny Henst

Jose vd Meerakker

Lenny Rooijakkers

Greet Bosch

Tiny v Zutphen

Zijtaarts
Dartskampioenschap 2018

Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit jaar
wederom het traditionele Zijtaarts dartskampioenschap en
wel op: zaterdag 21 april.
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond
en 16 jaar of ouder is, kan hieraan deelnemen. Deelname
aan het dartskampioenschap is geheel gratis. Het toernooi
wordt gespeeld in Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur.
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we
een limiet van 32 deelnemers.
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien het niet vol
is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
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Jan v Dijken

Keslaerstraat
Mr. v d Venstraat, Pater
Vervoortstraat
Pater Thijssenstraat,
Pastoor v d Bultstraat
Leinserondweg, Hoolstraat
Ceciliastraat, Pastoor de
Koning, Edith Steinplein
De Voortstraat, Pastoor
Kampstraat
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Antw.: Het plan bij het Foodpark heeft nog niet de status
als van de ontsluitingsweg. Hier gaat het pas om een eerste
onderzoek. Maar ook hier zorgt de gemeente voor veilige
fietsroutes.
De dorpsraad zal met name de ontwikkelingen bij Foodpark
op de voet volgen, want met de verrassingen als het Van
Den Bosch terrein zijn we niet zo blij.
Notulen openbare vergadering woensdag 4 Vraag vanuit de werkgroep: Hoe zit het met de veiligheid
voor het fietsverkeer? Kan er een fietstunnel komen voor de
april 2018
fietsers?
In de zaal plm 50 belangstellenden.
Antw.: Wat betreft het fietsverkeer zullen er zeker
gescheiden fietsbanen worden gerealiseerd. Verdere details
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om
zijn niet voorhanden omdat de plannen nog niet op dat
20:00 en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder aan niveau zijn gemaakt. Er loopt nog onderzoek voor de
de vertegenwoordigers namens de gemeente Meierijstad.
uitvoering. De vraag om een fietstunnel kan nog geen ja of
nee op worden gegeven, maar het wordt veilig.
2. Mededelingen
De voorzitter: De vragen die dus nog open staan, en die we
− De lantaarns op het zg “Edith Steinplein” zijn
als dorp(sraad) zeker belangrijk vinden zijn:
inmiddels geleverd en wachten nu op plaatsing.
− Wordt de ontsluitingsweg een 60km- of 80 km-weg?
− De verlichting langs het kanaal is slecht, zal ook op het − Komt er een fietstunnel?
elektriciteitsnet worden aangesloten.
− Hoe voorkomen we sluipverkeer in de kom?
− Op het bedrijfsterrein van Van Den Bosch Transport
worden activiteiten waargenomen die daar niet de
4. Stand van zaken toekomstige uitbreiding
bedoeling zijn (bivak). De dorpsraad heeft daar melding
woongebied Zijtaart.
van gemaakt bij de gemeente met het verzoek om toezicht
De werkgroep heeft veel gesprekken gehad met
en handhaving.
belanghebbenden, en met de gemeente via de projectgroep
Woonvisie Meierijstad. Ze hebben onderzoek gedaan naar
3. Verbindingsweg N279 /Doornhoek.
de woonbehoefte voor jongeren in Zijtaart d.m.v. een
De voorzitter toont op scherm zoals de gemeente die op 5
enquête. De vraag was daarbij, wat moet er gebouwd
maart jl. heeft gepresenteerd.
worden om in de behoefte te voorzien.
Wethouder Harrie van Rooijen licht de ontwerptekening Het onderzoek zal uitgebreid worden met de doelgroep
van de ontsluitingsweg toe: De tekeningen zijn nog niet
senioren, waarin wellicht ook behoefte is, of zal ontstaan,
definitief, de gemeente wil in alle openheid vroegtijdig
naar kleinere woningen. Dit kan de doorstroming
informeren. Men is wettelijk verplicht meerdere opties te
bevorderen waardoor ook weer gezinswoningen
onderzoeken en daar een goed gemotiveerde keuze uit te
beschikbaar kunnen komen.
maken. Daar zijn ze nu mee bezig. Wel is het geboden
Vraag uit de zaal: Daarbij vragen wij nadrukkelijk ook
ontwerp nu het voorkeurstracé van de gemeente, mede naar onderzoek naar de mogelijkheid van een vorm van
aanleiding van de door de dorpsraden ingebrachte
seniorenappartementen die kan worden gecombineerd met
zienswijzen.
zorgvoorzieningen in één gebouw.
Vraag uit de zaal: Waarom niet een tracé, aan de overzijde
van het kanaal, met 2 fly-overs ter hoogte
van het bedrijventerrein?
Antw.: Dat heeft te maken met de N279 en
dat valt onder de provincie. Het is een
compromis met de andere belanghebbenden
dan Zijtaart waar we natuurlijk ook mee te
maken hebben. De N279 is een gelopen
race, dat zal provincie niet meer wijzigen.
Vraag uit de zaal: Is het een idee om een
fietsbrug te aanleggen in het verlengde van
de Past. Clercxstraat?
Antw.: Uit eerder overleg met jullie heeft de
gemeente begrepen dat Zijtaart dat liever
niet wil, maar als daar andere ideeën over
zijn, dan kunnen we dat in het onderzoek
meenemen.
Vraag uit de zaal: Hoe komt de doorsteek
van de Doornhoek over de Corsica naar het
Foodpark er uit te zien? Ook met het oog op
de veiligheid voor de fietsers?
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De percelen van de Edith Stein-locatie zijn zo goed als
verkocht. Dat betekent dat er op korte termijn behoefte zal
ontstaan naar nieuwe bouwpercelen. Als die er niet zijn kan
de jeugd mogelijk ongewild Zijtaart moeten verlaten.
De eerste vraag aan de gemeente is dus wannéér kan er
gebouwd worden?
De wethouder verwacht dat halfweg 2019 de eerste
percelen kunnen worden uitgegeven.
Door verbouwing en splitsing van bestaande gebouwen
zullen op korte termijn overigens nog wel enkele kleinere
wooneenheden beschikbaar komen.
Opmerking uit de zaal: Vergeleken met nieuwbouw in
Mariaheide hebben wij in Zijtaart/Rudenbroeck maar
weinig groen en speelgelegenheid.
Antw.: De raad beaamt dit en bij bespreking van de nieuwe
plannen zal daar zeker rekening mee gehouden worden.
Voorzitter: Er was een vraag bij de gemeente neergelegd
over de grote eiken tegenover de Edith Stein-locatie,
waarvan men overlast verwacht. De gemeente heeft
geoordeeld dat de oude eiken monumentaal erfgoed zijn, en
niet weg mogen.
5.
Werkgroep Zorg & Welzijn.
−
De Sociale Kaart is “op een haar na” klaar. De
Sociale Kaart is een Internet-site met alle gegevens over
alle zorg-instellingen en –aanbod in de regio.
Vraag uit de zaal: Wat kun je daarmee t.b.v. mensen
zonder computer?
Antw.: Op internet kun je via links doorsturen naar info die
de instellingen zelf weergeven.
In het adressenboekje van Zijtaart staan wel een aantal
verwijzingen (pag 0, binnenzijde kaft) maar alles uitputtend
op papier weergeven (en bijhouden) wordt toch lastig; Het
gaat wel over honderden files.
Misschien is het beter om voor deze groep een
contactpersoon aan te wijzen die mensen daarbij kan
helpen.
−
De taxi-dienst loopt gesmeerd. Dit wordt vanuit
de hoek van de KBO nog eens bevestigd. Mensen zijn er
heel blij mee. Hetzelfde geldt voor de Duo-fiets.
6.
Harrie vd Linden namens BIN Zijtaart:
Al veel buurten zijn aangesloten. Samen met de wijkagent
Henk van der Bruggen is op een donkere avond een ronde
gedaan in de kom van Zijtaart.
Daar werden veel zaken geconstateerd die
aandacht verdienen: zoals poorten en auto’s die
niet afgesloten waren. Onlangs is er in het
buitengebied weer e.e.a. voorgevallen, maar
dankzij de preventie-apps en de waakzaamheid
van bewoners is er ook al een keer iemand
staande gehouden. Dat is waar we aan willen
werken.
In het najaar zal er ook een ronde gemaakt
worden in het buitengebied. Er komt
foldermateriaal en een whats-app buurtpreventiesticker.
Wie nog niet is aangesloten kan zich aanmelden
via binzijtaart@hotmail.com.
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7.
Samenstelling Dorpsraad Zijtaart.
De dorpsraad zoekt nog altijd aanvulling; M/V jong of oud.
Wie wil zich met ons inzetten voor een leefbaar Zijtaart?
Wie wil met ons mee denken, en luisteren naar wat leeft in
ons dorp? Wie kent iemand die daar wellicht nog wat tijd
voor over heeft? Vele handen maken licht werk!
8.
Rondvraag en afsluiting.
De werkgroep “Géén omleiding N279 Zijtaart” stelt voor
dat we nog vóór de zomer een extra inloop info-avond
organiseren voor alle belangstellenden over de
ontsluitingsweg N279 / Doornhoek.
De voorzitter sluit zijn eerste openbare vergadering af.
Voor verslag: Fried van Otterdijk

Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Woensdag 25 april vindt in Zijtaart de
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven bij het volgende adres
T. v. Kasteren Biezendijk 26
J. v. Boxmeer Pater Vervoort straat 18
Tijd: Woensdag 25 april tot 12.00 uur.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar o.a.
naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in
Nood in Centraal Afrikaanse Republiek.
Help mee met uw oude textiel. Dankzij uw kleding donatie
aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood
samen met Caritas de mensen helpen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de
nieuwe projecten kunt u kijken op www.samskledingactie
.nl of bellen naar 073-687 10 60.
De kledingsactie van oktober heeft bijna 1000 kg aan
kleding opgebracht
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Zijtaart Bedankt!
De MOV van Zijtaart wil de inwoners
van Zijtaart bedanken voor het steunen
van de Vastenactie met de geweldige
opbrengst van € 1.545,98. Ook de
vrijwilligers die de vastenzakjes
opgehaald hebben, willen we hartelijk
bedanken.
KBO Zijtaart toont De Gendarme In
New York!
De laatste maand met een -R- en dit
betekent dat we het filmseizoen voor onze
KBO-leden voorlopig afsluiten. (In
september beginnen we weer.) We hebben
gekozen om dit seizoen af te sluiten met een
komische film: De Gendarme In New York, met Louis de
Funès.
Om de kleine 'gendarmerie' in
Saint-Tropez te belonen voor
bewezen diensten en trouw,
worden de agenten naar New
York gezonden om Frankrijk te
vertegenwoordigen op het
Internationale Gendarmerie
Congres. Tot Nicole's grote
wanhoop weigert Cruchot
categorisch haar mee te nemen. In
plaats van het op te geven, gaat ze
als verstekeling aan boord van hetzelfde schip. Als ze wordt
aangehouden door de Amerikaanse politie vertelt ze dat ze
een weeskind is en komt vervolgens op alle voorpagina's
terecht. Cruchot denkt dat hij hallucineert als het gezicht
van zijn dochter overal opduikt en begint zich uiterst
vreemd te gedragen. Dat maakt hem verdacht in de ogen
van zijn chef, Gerber. Al met al voldoende ingrediënten om
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er een humoristische film van te maken. Kom gezellig met
anderen een middagje film kijken!
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 16 april 2018
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN aan
TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van deze
maand: 18 april. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts € 9,00
in de Ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.
Een gezellig samenzijn door samen te
eten en tegelijk van alles te bespreken
met buren en/of dorpsgenoten. Je kunt
ook iemand vragen, die zelf niet meer zo
mobiel is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 18 april. Het kan voor zulke
mensen een mooi opstapje zijn om vaker
aan activiteiten deel te gaan nemen en op
die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen vervoer om
zelfstandig te komen, meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 18 april
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 13
april om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel: (0413) 36 22
54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie Pennings; tel: 06 423 504 89.

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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SPORTAGENDA

AGENDA
Maandag 6 april 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 17 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 17 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 17 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 17 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 18 april 13.30 uur Kienen
Donderdag 19 april 09.00 uur Wandelen
Donderdag 19 april 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 19 april 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 19 april 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 20 april 13.30 uur Bridgen

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 15 april, Klaver van Brabant,
pauze in Asten ‘Cafe van Hoek’, vertrek 8.00 uur, 80/120
km.
Senioren: woensdag 18 april, Ullingse Bergen, pauze in
Sint Anthonis ‘Markant’, vertrek 9.00 uur, 75 km.
VOW Jeugd 14 april 2018
VOW JO19-1
Mariahout JO19-1
Ollandia JO17-1
VOW JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 VOW JO15-1
Avanti'31 JO15-4
VOW JO15-2
Gemert JO13-4
VOW JO13-1
VOW JO13-2M ST De Zwaluw/RKOSV Achates
VOW JO11-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5
ELI JO11-4
VOW JO11-2
VOW JO9-1M
inhaal/ vriend ?
VOW JO8-1
Heeswijk JO8-2
Blauw Geel JO7-3
VOW JO7-1
VOW MO17-1
Juliana Mill MO17-1
VOW MO15-1
HVCH MO15-1
VOW MO11-1
Constantia MO11-1
VOW Jeugd 18 april 2018
VOW JO11-1
Heeswijk JO11-4

Bridgeuitslagen ZBC’01 week 14
Dinsdag 3 april 2018
Lijn A:
1 Mien van Berkel en Mien Verhoeven
2 Hilly v.Bosbeek en Ria Swinkels
3 Jo v.d. Tillaart en Jo Verhoeven
4 Ria Veldhuis en Mien Vissers
5 Bert Kanters en Diny Kanters
Lijn B:
1 Hein de Wit en Jo de Wit
2 Ad Koevoets en Henk v.d. Linden
3 Cor v.d. Berg en Cor Mollen
4 Annie v.d. Berkmortel en Maria Rijken
5 Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk
KBO bridge.Vrijdag 6 april 2018
Lijn A:
1 0 Harrie Lucius en Nelleke Stolk
2) Ben v.d. Steen en Pieter v.d. Berk
2) Bert Kanters en Diny Kanters
4 Piet Thijssens en Riek Rijkers
5 Cees van Hout en Riet van Hout
Lijn B:
1 Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d.Hurk
2 Toon Gevers en Jo Verhoeven
3 Mies v.d. Burgt en Joke v.d. Burgt
4 Riet Koevoets en Ad Koevoets
5 Cor Mollen en Marietje Mollen

63,33%
55,63%
54,58%
53,13%
48,96%
57,92%
57,22%
56,94%
54,86%
50,42%

VOW Senioren 14 april 2018
16:30
VOW-Veteranen
16:00
VOW VR30+1
VOW Senioren 15 april 2018
11:00
FC Uden 1
12:00
Boskant 3
11:00
Avanti'31 5
11:00
VOW 4
11:00
VOW VR1
11:00
VOW VR2

60,00%
56,25%
56,25%
55,00%
53,75%
60,42%
59,58%
58,75%
55,42%
51,67%

24 26
26 19
32 28
19 18
34 41
29 28
26 18
29 35
24 26
32 35
29 22

-

Cor Coppens
Toon Cissen
Mies Gibbels
Chris v Helvoirt
Ad vd Heijden
Piet vd Hurk
Jan vd Oever
Frans v Leuken
Mies Gibbels
Piet vd Hurk
Chris v Helvoirt

23
58
35
18
16
35
18
44
35
35
18

14:30
14:30
13:00
13:00
13:45
11:30
9:30
10:30
vrij
10:30
10:15
13:00
13:00
9:30
18:30

Venhorst
Lierop VR30+1
VOW 1
VOW 2
VOW 3
Mariahout 5
UDI'19/CSU VR1
Sparta'25 VR2

SPORTUITSLAGEN

Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag
wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 05-04-2018
Willy Henst
Wim Kremers
Rien Kemps
Frans vd Broek
Andre Schepers
Toon Opsteen
Jan de Wit
Toon vd Oever
Tonn Verbruggen
Tonnie v Uden
Rien v Tiel
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10
38
38
8
37
38
12
34
37
29
16

VOW Jeugd 4 april 2018
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-5 VOW JO8-1
VOW Jeugd 7 april 2018
Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 VOW JO19-1
VOW JO17-1
WEC JO17-1G
VOW JO15-1
S.V. Brandevoort JO15-5
VOW JO15-2 ST Keldonk/Boerdonk JO15-1G
VOW JO13-1
Erp JO13-3
VOW JO13-2M
vrij
Nijnsel/TVE Reclame JO11-2 VOW JO11-1
VOW JO11-2
inhaal/ vriend ?
VOW JO9-1M
Sparta'25 JO9-4
Sparta'25 JO8-2
VOW JO8-1
SCMH J07-1
VOW J07-1
Olympia'18 MO17-1 VOW MO17-1
Margriet MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO11-1
vrij

1
0 5
2 4
3 0
2 5
10 1
6 0
1 6
10 2
16 6
1 1
0 2

7
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VOW Senioren 5 april 2018
Helvoirt VR1
VOW VR1
1-4
VOW Senioren 7 april 2018
BlauwGeel
VOW-Veteranen
4-6
VOW VR30+1
Lierop VR30+1
uitgesteld
VOW VR30+2
VCO VR30+1
uitgesteld
VOW Senioren 8 april 2018
VOW 1
FC Schadewijk 1
0-2
VOW 2
UDI'19/CSU 10
5-0
VOW 3
DVG 5
0-1
Avanti'31 9
VOW 4
6–1
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weg juist achter de kerk. U gaat het zorgcentrum St. Petrus
voorbij en neemt de eerste weg rechts Aan het einde van
deze weg (na ± 100m) ligt Sancta Maria.
De kosten voor deze middag zijn € 8,00 per persoon, te
voldoen bij binnenkomst.
Hiervoor krijgt U:
• Twee kopjes koffie/thee met een plakje cake.
• Een consumptie bestaande uit koffie/thee/warme
chocolade/frisdrank/bier/wijn/of een borrel.
• Twee keer een hapje
• Huur van de accommodatie met wedstrijdbegeleiding en
begeleiding op de baan.
Best of Seven
Wij wensen alle deelnemers een plezierige en gezellige
De Best of Seven, een korte biljartcompetitie libre tussen de
middag.
zeven hoogste spelers van de afgelopen Zijtaartse
biljartkampioenschappen, gaat weer van start. De
Namens de werkgroep,
wedstrijden worden ook dit jaar gespeeld in café
Harrie van de Meerakker, voorzitter
Kleijngeld. Dit keer niet op de donderdagavond, maar op
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
de dinsdagavond. De eerste speelavond is dinsdag 17
tel. (0492)32 17 33 secr./penn.m.
april a.s..
Thea Donkers, lid
Cor van Zutphen zat de afgelopen kampioenschappen ook
Josephien de Mo, lid
bij de hoogste spelers. Door omstandigheden kan hij niet
Henk van de Ven, Zijtaart, tel. (0413) 36 52 42 lid
meedoen. Zijn plaats wordt ingenomen door Leon Cissen.
Irene van de Ven, lid
In 7 dinsdagavonden wordt de competitie afgewerkt,
waarna op dinsdagavond 5 juni de finale tussen de
nummer 1 en 2 wordt gespeeld. De wedstrijden beginnen
telkens om 20.00 uur.
Wilt u een wedstrijd op een wat hoger niveau zien, dan is
een bezoekje zeker aan te raden.
A.s. dinsdagavond 17 april staan de eerste wedstrijden op
het programma:
20.00 uur
Toon Verbruggen 120 car - Mark
Verbruggen 110 car
21.15 uur
Leon Cissen 90 car - Piet v Lierop 90 car
22.30 uur
Ruud Cissen 120 car
- Martien
Verbruggen 90 car
Vrij: Hans v Erp

Nieuwe uitstraling Muziekvereniging
St. Cecilia

Op donderdag 5 april was onze jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens deze avond is de nieuwe huisstijl van onze
Daarna wordt er gespeeld op de dinsdagavonden: 24 april; vereniging gepresenteerd, want bij een nieuwe naam hoort
ook een nieuw imago!
1 mei; 8 mei; 15 mei; 22 mei; 29 mei. De finale is op
Een kleine commissie heeft zich gebogen over een passend
dinsdagavond 5 juni om 21.00 uur.
Het zal er ongetwijfeld spannend aan toe gaan, waarbij u als nieuw logo waarmee we onze gehele vereniging eer
aandoen. Yvonne vd Valk–van Hooijdonk heeft zich op
publiek van harte welkom bent.
vrijwillige basis ingezet voor het ontwerp en uitwerking;
zijn haar hiervoor zeer dankbaar! De komende periode
Bond van Alleengaanden Kring Uden wij
zullen we nog actief zijn met het verder uitrollen van de
Beste leden,
huisstijl.
Deze uitnodiging gaat over een middagje Jeu de Boules.
Tijdens de jaarvergadering is de nieuwe huisstijl
Wij hebben met petanquevereniging Jeu de Bouckles te
enthousiast ontvangen door onze leden en wij presenteren
Boekel weer een afspraak gemaakt voor een middagje Jeu
dan ook met trots alvast ons nieuwe logo aan de Zijtaartse
de Boules op woensdag 18 april 2018 van 14 uur tot 17 uur.
bevolking. Vanaf heden zult u berichten van
De vereniging Jeu de Bouckles heeft de beschikking over
Muziekvereniging St Cecilia onder dit logo zien
16 buiten- en 10 binnenbanen met een mooie kantine. Wij
verschijnen! Volgende week zullen we meer van onze
zijn dus niet afhankelijk van het weer om een mooie en
nieuwe huisstijl prijs geven… Houd het Zijtaarts Belang
gezellige middag te hebben. Voor degenen die voor het
hiervoor in de gaten…
eerst komen Jeu de Boulen: het clubgebouw van vereniging
Jeu de Bouckles Sancta Maria ligt achter het zorgcentrum
Muzikale groet,
St. Petrus, aan de Bernhardstraat 74 te Boekel. Op de
Muziekvereniging St. Cecilia
rotonde bij de kerk in Boekel gaat u richting
Handel/Venhorst. U neemt de eerste weg links, dit is de
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“Keez erger je niet” Winnaar
buurtkeezencompetitie 2017 – 2018.

Na de 7e ronde kon het team “Keez erger je niet”
uit de handen van Twan van de Meerakker de
begeerde oorkonde in ontvangst nemen. Een jaar
lang mogen ze zich kampioen van de
buurtkeezencompetitie Zijtaart noemen.
Na een spannende race van zo’n 20 uren
“Keezen” namen zij de eerste positie over van Rudebroeck
2 (John en Monique de Wit) door al hun wedstrijden op de
laatste avond te winnen. De gelijke eindstand van 32 punten
is heel eervol voor beide teams. Door de “betere” eindstand
in pionnenwinst gaat het kampioenschap naar Keez erger je
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

Spel Winst
21 16
21 16
21 14
21 14
21 13
21 13
21 13
21 12
21 12
21 12
21 12
21 12
21 12
21 11
18 11
21 11
21 11
21 11
21 11
21 11
21 10
21 10
21 10
21 10
21 10
21 10
18 9
18 9
21 9
21 9
21 9
21 9
21 9
21 8
18 8
17 8
21 8
21 8
11 7
18 7
18 6
21 6
21 6
15 5
18 4

Verlies Score
5
32
5
32
7
28
7
28
8
26
8
26
8
26
9
24
9
24
9
24
9
24
9
24
9
24
10
22
7
22
10
22
10
22
10
22
10
22
10
22
11
20
11
20
11
20
11
20
11
20
11
20
9
18
9
18
12
18
12
18
12
18
12
18
12
18
13
16
10
16
9
16
13
16
13
16
4
14
11
14
12
12
15
12
15
12
10
10
14
8

Punt.saldo
401-348
390-365
399-381
400-384
396-342
402-367
374-375
389-366
384-367
397-382
390-380
395-390
385-387
388-378
322-316
399-397
390-391
390-393
374-385
384-396
400-387
391-388
371-381
381-392
383-397
371-398
341-319
346-331
382-379
377-381
384-393
377-393
365-385
385-383
331-332
309-319
384-402
376-396
207-202
308-341
317-336
368-399
375-408
245-275
313-329

niet. Dat was de laatste stand uit ranglijst
die zo perfect door Martijn van de
Wetering werd bijgehouden.
Ook in het seizoen 2015/2016 wisten de
dames (onder een andere naam) de prijs
mee naar huis te nemen, op de avonden dat
Ilona Bosch of Monique Kerkhof niet
aanwezig konden zijn, werden ze
vervangen door andere die ook hun
bijdrage voor de winst hebben geleverd.
Daarom een heerlijke appeltaart om hun
1ste plaats te vieren met hun vervangers.
De 3de plaats was voor Krijtenburg 3 (Jan
en Gabrielle van Asseldonk) , 4de plaats
Buurman & Buurman (Wies en Bram vd
Linden) Ook voor hun was er een lekkere
vlaai om te delen met andere teamleden.
Alle teams werden bedankt voor hun
sportieve en de gezellige avonden
gedurende het seizoen en werden
uitgenodigd deel te nemen aan de
buurtkeezencompetitie van het volgend
seizoen.
Start buurtkeezencompetitie 2018 – 2019:
5 oktober 2018 20.00 uur in Het Klooster.
Vanaf nu kunnen teams zich al inschrijven
voor het nieuwe seizoen.
zeszijtaart@gmail.com
Het Keezenspel wordt alsmaar populairder.
Geen wonder: gelijke kansen, tactisch spel,
goede samenwerking, ver vooruit denken
en zeker wat geluk met de kaarten. Het is
allemaal te leren.
Gezien het enorme aantal deelnemende
teams aan het Zijtaarts kampioenschap
Keezen zou ook het aantal deelnemende
teams aan de competitie kunnen stijgen.
Het gezellige spel en “Zes!” nodigt
iedereen uit een team samen te stellen.
Zijtaarts Keezen Kampioenschap op 20
april; in het klooster. Er zijn nog enkele
tafels vrij, inschrijven kan een mail te
sturen naar egzzijtaart@gmail.com of bij
Twan van de Meerakker. Zes!” van EGZ.
Evenementen Groep Zijtaart.
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LENTEWANDELING, voor iedereen
die een dierbare mist
Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen die
een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 15 april.
Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor De
Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is gratis.
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
jaar is er een wandeling voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling.
Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen
van 'Het Hurkse' kunnen herinneringen, ervaringen en
gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling
waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt
delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil
mag zijn.

Op zondag 15 april a.s. is de lentewandeling. Samenkomst
om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp. Deelname aan de
wandeling is gratis, zo ook het kopje koffie of thee na
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afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf aanmelden is niet
verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail sturen naar
mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar (0413) 32 25
27. Je bent van harte welkom!

Raadsvergadering 29 maart 2018
Op donderdag 29
maart stonden er
weer veel
agendapunten op
de raadvergadering
geagendeerd.
Meerdere
onderwerpen
rondom veiligheid, sport, onderwijs en gezondheid stonden
als hamerstuk op de agenda. Deze stukken zijn vooraf goed
besproken en konden door de gehele raad een unaniem
akkoord krijgen. Zo was de sporthal de Dioscuren in
Schijndel toe aan een renovatie en verduurzaming. Er
waren echter ook stukken die nog wat verheldering nodig
hadden en in de raadvergadering besproken zijn. Enkele
punten hiervan zijn de herbestemming van het voormalige
gemeentehuis in Schijndel en het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs.
Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel
Team heeft ingestemd met het raadsvoorstel waarin
voorgesteld wordt het nieuwe gedeelte van het
gemeentehuis te verkopen voor woningbouw en het oude
gedeelte door Meierijstad in eigendom te behouden, met
daarin plek voor zowel de bibliotheek als de kunstcollectie.
Het oude gedeelte is een mooie plek voor de kunstcollectie
die op deze manier letterlijk weer in de kijker komt te staan.
Met de Bibliotheek en het klantcontact centrum (KCC)
erbij krijg je op deze plek meer reuring, waardoor het oude
gemeentehuis een aanwinst wordt voor het centrum van
Schijndel.
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs
Kwalitatief goede schoolgebouwen, eigentijds, functioneel
en duurzaam met een goed en gezond binnenklimaat, dat is
wat we willen in Meierijstad. Daarvoor zijn, in
samenspraak met de schoolbesturen, 2 verordeningen, een
beleidskader en het Integraal HuisvestingsPlan opgesteld.
Deze werden allen unaniem goedgekeurd in de
raadvergadering.
De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs
huisvesting en daarom is er een meerjarenplan opgesteld
waarin de nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen in
onze gemeente is opgenomen. Team is blij met de insteek
dat bij investeringen in de onderwijshuisvesting waar
mogelijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) als
uitgangspunt zal dienen.
Team vindt het echter wel heel jammer dat de nieuwbouw
van de St. Nicolaas school in Boerdonk meerdere jaren naar
achter is geschoven en heeft de wethouder daarover vragen
gesteld. Najaar 2018 komt er een update van het IHP,
daarin kunnen nieuwe ontwikkelingen meegenomen
worden.
Erik de Vries
Marja vd Heijden
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UITNODIGING
voor de

JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART
op zaterdag 26 mei 2018
Doe mee aan de WTC-ZIJTAART Jeugdfietscross.
Deze oproep is bestemd voor alle Zijtaartse meisjes en jongens vanaf 3 jaar tot
en met groep 8. Deelname is gratis.
Vul onderstaand invulstrookje in en lever het vóór 22 april in bij onderstaand
adres. Een mailtje sturen met je naam en geboortedatum naar
avzutphen@ziggo.nl mag ook.
De fietscross wordt gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein
“De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg.
Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn winnaars!
Je wint niet alleen een penning voor de kermis en een mooie medaille, maar de
nummers één, twee en drie van elke fietsgroep krijgen een mooie beker!
Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de namen van alle
deelnemers. Zorg dus dat je naam ook in dit boekje komt.

Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
Pater Thijssenstraat 49
avzutphen@ziggo.nl
06-29605784
Invulstrookje
Naam: __________________________________ Meisje / jongen *
Leeftijd op 26 mei 2018: ____________________
Vul dit strookje in en lever het in vóór 22 april 2018.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Opmerking:
Boekjes worden op de basisschool in Zijtaart uitgedeeld.
Voor de verspreiding van de boekjes aan kinderen, die niet in Zijtaart naar school gaan,
graag opgave van adres.
Adres:_____________________________
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Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn,
hebben we een limiet van 32 deelnemers.
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien
het niet vol is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Dartclub Kleijngeld Zijtaart

WTC Zijtaart
organiseert op

Zondag 15 April 2018
Zijtaarts Dartskampioenschap 2018
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit
jaar wederom het traditionele Zijtaarts
dartskampioenschap en wel op :
zaterdag 21 april
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig
heeft gewoond en 16 jaar of ouder is, kan
hieraan deelnemen.
Deelname aan het dartkampioenschap is
geheel gratis. Het toernooi wordt gespeeld in
Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur.

De Kleijngeld
Gezinsfietstocht
over een afstand van 30 km
voor het hele gezin.
Ook dit jaar heeft WTC Zijtaart weer een mooie
voorjaarsfietstocht voor u op papier gezet.
De tocht brengt u via verschillende fietspaden
in de natuurlijke omgeving van
Nijnsel, St Oedenrode, Eerde
Deze tocht is bedoeld voor het hele gezin.
Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt
€ 2,50 en voor kinderen € 1,50.
(inclusief 1 consumptie)
Het begin- en eindpunt is bij Café-Zaal
Kleijngeld
Pastoor Clercxstraat 55 5465RE ZIJTAART
U kunt vertrekken tussen 10.00 en 14.00
uur.

Noteer deze datum
alvast in uw agenda!
Op deze dag wordt ook de toertocht KLAVER
VAN BRABANT verreden die WTC Zijtaart
organiseert samen met TWC Asten. Deze
tocht is voor toerrijders en gaat over een
afstand van 80 – 100 – 120 km.
Voor deze tocht kan men vertrekken tussen
7.30 en 10.00 uur.
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Bedankt voor alles,
namens de organisatie van de VOW Mudrun.

We kunnen met trots terug kijken
op een zeer geslaagde
e
3 editie van de VOW Mudrun !
Deze geslaagde dag werd mogelijk gemaakt door al onze
sponsoren, begunstigers, hard werkende vrijwilligers,
begeleiders, deelnemers en alle andere belangstellenden.
Zonder de hulp van jullie allen kan een activiteit als deze niet
georganiseerd worden.
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank !
Wij hopen dan ook dat jullie hebben genoten
en zien jullie graag allemaal terug bij
e
de 4 Editie van de VOW MUDRUN op zondag 14 April 2019 !

BEDANKT
Organisatie Mudrun
( Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieter Jan, Mia, Nicole, Petra)

