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Viering Koningsdag Zijtaart 2018

25 april – 2 mei 2018

Vrijdag 27 april wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar zal het programma er als volgt
uitzien:
13.30u
13.45u – 15.30u
15.45u

Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen;
Spelenkermis;
Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor elke
deelnemer.

De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kleurrijke stoet van
deelnemers op versierde fietsen zijn. Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen
13.15u en 13.30u opstellen in de De Voortstraat bij café Kleijngeld.
De route is: Past. Clercxstraat, Reibroekstraat, , Kapt S klapwijkstraat,
Past. Clercxstraat. Het eindpunt is op het Dorpsplein.

Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te parkeren, zodat de kinderen
hiervan geen last hebben. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de
leukst versierde fietsen zijn er nog een paar extra prijzen.
Bedenk iets leuks en doe mee!
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 29 april 10.30 uur Pater Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Johan en Anna van Sleuwen- Ketelaars, dochter Riny en zoon Ad; Frits en
Sien van Nunen- van Schaijk en overl.familieleden; Harrie van der Heijden; Jan en Mien
Dortmans- Verkuijlen en Ria; Henk en Adriaan Brugmans; Overl.ouders Brugmans- van
den Biggelaar; Overl.ouders van Asseldonk- van Roosmalen en overl.familieleden;
Jaargetijde Chris Ketelaars; Overl.ouders van den Biggelaar- van der Zanden en
overl.familieleden; Piet en Cisca van Lankvelt- Aalders en overl.familieleden; Jaargetijde
Jan van de Ven; Willem en Mia Jonkers- van Boven.
Overleden: Piet van Bakel in de leeftijd van 75 jaar

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

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Kopij voor nr. 31
inleveren uiterlijk
30 april voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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in de klasse DE-B met haar pony Gaby. Ook Ise Kemper
had dubbel prijs en won met zijn pony Naza de 3e prijs in
de klasse DE-B en de 3e prijs in de klasse DE-L1/L2.
Daarmee had hij ook zijn eerste winstpunt in de L1
verdiend. Lisa Heesakkers won met haar pony Sweet Chili
de 1e prijs in de klasse ABC-L1/L2. Noa Spoorenberg won
13.45u-15.30u
de 1e prijs in de klasse DE-M1/M2 met haar pony
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m
Dreamgirl. Iedereen ging met een tevreden gevoel naar
14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld.
huis. JV Equiworks, Epplejeck en De sprong psychologie
Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop
Meijerijstad bedankt voor het sponsoren van de leuke
aan deze spelletjes deelnemen. De deelnemerskaart geeft op prijzen!! Alle vrijwilligers bedankt om deze dag tot een
het einde van de middag recht op een beloning. Men kan
succes te maken!!
zich tot 14.30u voor deze spelletjes inschrijven.
Dit jaar hebben we gekozen voor een vrije spelmiddag: de
BELANGETJES
kinderen zijn vrij om alle spelletjes te doen. Bij alle
spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en die mag je
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
mee naar huis nemen .
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
gebakken en zijn er enkele versnaperingen, koffie en
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
frisdrank te koop. Daarnaast zal ook het College van
477 39.
Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de
spelenkermis brengen.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
we buiten kunnen genieten van een mooie, muzikale tocht
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
en alle spelletjes. Indien de weersomstandigheden niet mee 06-15276074.
werken, wordt er een aangepast binnenprogramma
aangeboden in de gymzaal/dorpshuis.
Verloren: Armband met alarm van zorg, graag terug
Graag zien we weer vele jongens en meisjes als sportieve
bezorgen bij Raaijmakers Drukwerk
deelnemers en veel ouders en andere belangstellenden als
spontaan publiek!
MOOI RESULTAAT TIJDENS
Werkgroep Koningsdag

Geslaagd concours in Zijtaart
Afgelopen zondag werd er een concours georganiseerd op
Zijtaartse bodem door onze rijvereniging. Maarliefst 100
ruiters schreven zich in voor deze gezellige wedstrijd. In de
ochtend waren de paarden aan de beurt en daarna de
pony’s. Voor de allerkleinsten was er een Bixiemiddag in
het thema Superhelden, wat hele leuke combinaties
opleverden en veel trotse kinderen op hun allereerste
medaille. Vooral in de middag was het druk en werd er
volop genoten van oa de lekkere verse wafels met
aardbeien. Het weer zat ook helemaal mee, al met al een
geslaagde dag. Door de Zijtaartse ruiters werden er ook
prijzen gewonnen. Bij de paarden won Anouk Blokx met
haar paard Apashia de 1e plaats en Danielle Kemper met
haar paard Diora de 2e plaats in de klasse B. Bij de pony’s
won Sjoerd Knukkel met zijn pony Binkie de 1e prijs in de
klasse AB-B. Milou Kemper won met Diamond de 1e prijs
in de klasse C-B. Robin van Vugt won een 1e en een 2e prijs

MAGNOLIACONCERT
VOOR MS-VERENIGING

Afgelopen zondagmorgen tijdens het Magnoliaconcert op
het binnenplein van ons dorpshuis heeft er een mooie
donatie plaatsgevonden voor de MS-vereniging Brabant
Noordoost. De verkoop van koffie/thee met een taartpunt én
de vrijwillige giften in de donatiebus van de vereniging
heeft geresulteerd in een opbrengst van € 600,18. Dit is een
heel prachtig resultaat!
Wij willen nogmaals degenen die een taart gebakken
hebben voor dit evenement, hartelijk danken voor deze fijne
bijdrage. Tevens dank aan de deelnemers aan dit concert:
popkoor Vivace en de leden van Muziekvereniging SintCecilia. En natuurlijk aan de bezoekers die tijdens het
concert in het mooie buitenweer een vrijwillige bijdrage
hebben geschonken.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart
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Hele mooie opbrengst voor de
Goede Doelen Week 2018

Voor al uw friet en snacks!

Namens alle goede doelen willen wij de Zijtaartse
bevolking hartelijk danken voor haar bijdrage!
2017

2018

Alzheimer Nederland

645,74

717,17

Amnesty International

380,12

342,52

Brandwonden Stichting

544,04

596,47

Diabetes Fonds

549,14

546,47

Fonds Verstand. Gehandicapten

458,59

448,47

Hartstichting

944,64

914,87

Jantje Beton

403,79

387,03

1.232,75

1.255,92

Kinderhulp

391,84

398,77

Longfonds

638,89

649,82

MS fonds

501,84

596,07

Nierstichting

679,54

698,82

Reumafonds

681,59

678,11

Rode Kruis

544,69

502,55

8.597,20

8.733,06

KWF Kankerbestrijding

Voor het ondersteunen en/of sponsoren van de Goede
Doelen Week 2018 willen wij onze dank uitbrengen
aan:
- alle collectanten
- Jong Nederland Zijtaart
- Dorpshuis Zijtaart
- Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
- Dorpsraad Zijtaart
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

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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Dit weekend speciale aanbieding.

Gehaktbal € 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
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KBO
Kaarten
Jokeren
1
2
Rikken
1
2
Poedelprijs
Jokeren
Rikken
Loterij

Mien Ketelaars
Mien Raaijmakers

+125
+85

Harrie van Zutphen
Tiny van Zutphen

+101
+87

Ad van Cuijk
Bert Vissers
Riekie van Zutphen

+39
-80

Biljartclub KBO Zijtaart Uitslag regionale senioren
biljartcompetitie Mariahout - Zijtaart d.d. 16-04-2018
Piet v Lierop
54 39 - Toon Cissen
60 65
Jan vd Heuvel 49 31 - Wim vd Sanden
43 44
Tiny v Leuken 47 41 - Frans v Leuken
42 33
Huub v Rooij
40 36 - Mies Gibbels
38 23
Martien vd Broek 22 33 - Wim Kremers
25 41
Bert Vialle
19 27 - Toon Opsteen
27 25
Kees Eleveld
18 20 - Cor Coppens
21 9
Albert Biemans 12 8 - Jan vd Oever
19 9
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 19-04-2018
Wim vd Sanden 41 36 - Chris v Helvoirt
18 7
Andre Schepers 34 37 - Frans v Leuken
44 50
Willy Henst
24 22 - Toon Opsteen
29 27
Rien v Tiel
29 22 - Hans v Erp
69 74
Toon vd Oever 29 35 - Jan vd Oever
18 17
Mies Gibbels
35 23 - Frans vd Broek
19 21
Toon Opsteen 29 29 - Cor Coppens
23 13
Frans v Leuken 44 23 - Ad vd Heijden
16 13
Wim vd Sanden 41 26 - Mies Gibbels
35 45
Cor Coppens
23 20 - Jan vd Oever
18 15
Hans v Erp
69 62 - Wim Kremers
26 31

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren koningsdag 27 april 2018 start 8:00u tocht
Oranjetocht pauze Horst/Schijndel ?? km
Dames koningsdag 27 april 2018 start 8:30u tocht
Maasheggen plaats Vierlingsbeek
110km
Zondag 29 april 2018 start 8:30h tocht Grenzen
Meijerijstad pauze Café d’n Toel plaats Olland 82km
Woensdag 2 mei 2018
start 8:30u tocht Nat Monument KampVught pauze Café
“Den Heuvel” plaats Vught 86km
VOW Jeugd 24 april 2018
VOW JO17-1
Mifano JO17-1
VOW Jeugd 28 april 2018
Mierlo Hout JO19-2 VOW JO19-1
VOW JO17-1
Rood Wit'62 JO17-2
VOW JO15-1
Irene JO15-1

19:00u
15:00u
14:30u
13:00u

18 april 2018 – 2 mei 2018
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ST Keldonk/Boerdonk JO15-1G (bij Keldonk) VOW
JO15-2
13:00u
VOW JO13-1
FC de Rakt J013-2
11:30u
Margriet JO13-8M VOW JO13-2M
10:00u
VOW JO11-1
vrij
Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-7 VOW JO11-2 10:30u
VOW JO9-1M Blauw Geel'38/JUMBO JO9-11 10:30u
VOW JO8-1
vrij
VOW JO7-1
Blauw Geel JO7-2
10:30u
VOW MO17-1 Hapse Boys MO17-1
13:00u
VOW MO15-1 inhaal/ vriend ?
Nulandia MO11-1 VOW MO11-1
11:15u
VOW Senioren 28 april 2018
16:30u
VOW-Veteranen
VOW Senioren 29 april 2018
14:30u
VOW 1
11:30u
VOW 2
11:00u
VOW 3
10:00u
Prinses Irene 9
12:00u
SVSSS VR1
11:30u
Nulandia VR2

FC de Rakt
Vorstenbossche Boys 1
Nulandia 7
WEC 3
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

Vervoersdienst Zijtaart
0413 - 35.22.32

Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel. Deze is alle dagen
bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op
werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur. Een
chauffeur uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 18 april 2018
VOW JO11-1
Heeswijk JO11-4
VOW Jeugd 21 april 2018
HVCH JO19-3
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO17-2
VOW JO15-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-4
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8 VOW JO15-2
VOW JO13-1
Boekel Sport JO13-4
St Avesteyn/ Heeswijk J013-4M VOW JO13-2M
Avanti'31 JO11-3G
VOW JO11-1
VOW JO11-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-10M
VOW JO9-1M
vrij
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VOW JO8-1
VOW JO7-1
Rhode JO7-2
VOW MO17-1
SJO/VITA MO17-1
Gemert MO15-1 VOW MO15-1
VOW MO11-1
Margriet MO11-1
VOW Senioren 21 april 2018
SCMH
VOW-Veteranen
Venhorst VR30+1
VOW VR30+1
Prinses Irene VR30+1 VOW VR30+2
VOW Senioren 212 april 2018
VOW 1
Maliskamp 1
VOW 2
Schijndel/DE WIT 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 5 VOW 3
VOW 4
FC Uden 7
VOW VR1
Gemert VR1
VOW VR2
WHV VR1

3

1

1
0
1
4
13
2
1
3

2
5
1
2
0
1
3
8

6
5
1
3
2

2
12
2
0
5
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die willen. Dat is een competitie waar je niet alleen
caramboles moet maken, maar een X aantal driebanders,
losbanders etc moet maken, afhankelijk van je gemiddelde.
Naast deze onderlinge competities is het voor leden
(vrijblijvend) ook mogelijk om met een team vanuit
Poedelpret deel te nemen aan de cafécompetitie of de
regionale competitie. Daarbij biljart je veelal tegen
biljarters uit de regio, van een gelijkwaardig niveau.
Het mooie van biljarten is dat het niet uitmaakt wat je
leeftijd is en hoe goed je bent; dat geldt dus ook voor onze
(toekomstige) leden. Via deze weg nodigen we dan ook
iedereen uit erover na te denken of het niet iets voor jou is
om lid te worden van onze vereniging en ’s avonds gezellig
een potje te gaan biljarten bij Kleijngeld.
Wil je je aanmelden, of ben je op zoek naar meer
informatie, neem dan contact op met Martien Verbruggen
(06-543 788 32 of m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl).
Het bestuur van B.V. Poedelpret

Best of Seven
0-5
5-0
0-10

Vorige week dinsdag zijn de eerste partijen gespeeld in de
Best of Seven.
Mark Verbruggen (110 car) had weinig moeite met Toon
2-5
Verbruggen (120 car). Mark begon met een serie van 20
2-2
caramboles. Hij had daarmee een voorsprong die hij lang
kon handhaven. Met een serie van 19 caramboles in de 20e
0-8
1-2
beurt werd de voorsprong nog verder uitgebouwd. Toon
3-3
had in de partij tijdens 3 beurten een opleving; hierin wist
2-2
hij 37 caramboles te maken. Na 24 beurten was de stand
110-84 en had Mark de eerste punten binnen.
Martien Verbruggen (90 car) moet het opnemen tegen Ruud
B.V. Poedelpret zoekt nieuwe leden
Cissen (120). Het was een partij waarbij het bij beiden net
lukken. De partij ging lange tijd gelijk op. Tot in
In ons mooie dorp zijn er veel inwoners die graag een potje niet wilde
e
de
28
beurt.
Hierin wist Ruud met een serie van 25
biljarten. Ze doen mee aan de buurtcompetitie en/of aan de
caramboles
het
verschil te maken. Na 30 beurten was Ruud
Zijtaartse Biljartkampioenschappen eind oktober, maar
met
120-75
de
winnaar
van de partij.
spelen maar weinig tegen elkaar. En dat vinden wij als
De laatste partij van de avond ging tussen Piet v Lierop en
biljartvereniging en organisatie van het jaarlijkse toernooi
Leon Cissen (beide 90 car). Bij Piet wilde het de gehele
jammer.
partij niet lukken en alles wat er langs kon, ging er ook
Biljartvereniging Poedelpret is dan ook op zoek naar
nieuwe leden. We zijn een club met zo’n 25 leden, van wie langs. Leon is niet de speler van de grote series, maar wel
de meesten jaarlijks meedoen aan de onderlinge competitie. een speler die nooit zal opgeven. Ook bij Leon was het
moeilijk om punten te scoren, toch wist hij Piet in
Deze wordt gespeeld op dinsdag- en vrijdagavonden van
caramboles voor te blijven. Na 35 moeizame beurten was
september tot en met februari/maart. In die maanden speel
de winst met 90-69 voor Leon.
je dus in totaal zo’n 20 wedstrijden. In het voorjaar spelen
we vervolgens nog een pentatloncompetitie voor degenen
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Op dinsdag 1 mei staan de volgende wedstrijden op het
programma:
20.00 uur Martien Verbruggen 90 car – Mark Verbruggen
110 car
21.15 uur Piet v Lierop 90 car – Toon Verbruggen 120 car
22.30 uur Hans v Erp 90 car – Ruud Cissen 120 car
Vrij: Leon Cissen
Publiek is van harte welkom in café Kleijngeld.

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronde 17 en 18 zijn als volgt:
Maandag 9 april:
Het Begin vd Straat - Rudebroeck
55 – 56
Grootveld/Corsica
- Den Doornhoek
61 – 48
Rond de Kerk
- Het Einde vd Straat
54 – 51
Jekschotstraat
- Leins./Hoolstraat
64 – 45
Krijtenburg
- Rond de Bulte
59 – 52
Maandag 16 april:
Krijtenburg
- Rond de Kerk
48 – 46
Het Einde vd Straat - Jekschotstraat
44 – 42
Grootveld/Corsica
- Het Begin vd Straat
44 – 53
Leins./Hoolstraat
- Den Doornhoek
51 – 49
Rond de Bulte
- Rudebroeck
56 – 55
Eindstand na 18 speelronden:
1 Jekschotstraat
974 punten
2 Krijtenburg
960 punten
3 Den Doornhoek
959 punten
4 Rond de Bulte
935 punten
5 Leins./Hoolstraat
934 punten
6 Grootveld/Corsica
926 punten
7 Rudebroeck
926 punten
8 Het Begin v.d. Straat
921 punten
9 Het Einde v.d. Straat
916 punten
10 Rond de Kerk
910 punten
Jekschotstraat, van harte gefeliciteerd met het
kampioenschap !!
Toon Cissen, wedstrijdleider

18 april 2018 – 2 mei 2018
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Dodenherdenking 2018
‘Verzet: wat zou jij doen?’
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2018 worden om 20.00 uur
de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties zijn omgekomen. Het meer-jarenthema (20162020) van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je
door’, in 2018 wordt de focus gelegd op ‘Verzet’. NIODdirecteur Frank van Vree heeft voor 2018 een thematekst
uitgegeven met als titel ‘Verzet als voorbeeld’ en stelt daarin de
vraag ‘wat zou jij doen?’.
In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen
herdenkingen.
Veghel In Veghel bent u vanaf 18.00 uur welkom in de Blauwe
Kei aan de Noordkade. Het programma is gratis toegankelijk en
start om 18.30 uur. Bij de voorstelling in de Blauwe Kei staan de
gebeurtenissen rondom Het Duits Lijntje tijdens de Tweede
Wereldoorlog centraal.
Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.30 uur een stille tocht naar de
Veghelse monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat waar de
herdenking en kranslegging plaatsvindt. Harmonie Frisselstein,
het Sint Barbara Gilde en de kinderen van groep 8 van
Basisschool Bernadette verlenen medewerking aan dit
buitenprogramma.
Namens het college van B&W van Meierijstad zijn de
wethouders Van Rooijen en Van der Pas aanwezig.
Boerdonk Vanaf 19.10 uur zijn belangstellenden welkom in den
Hazenpot. Om 19.20 uur vertrekt men in stille tocht (voor minder
valide mensen rijdt de dorpsauto van Boerdonk mee) richting de
begraafplaats
Eerde In Eerde komen belangstellenden vanaf 19.40 uur samen
op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht naar het
Airborne-monument. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten
stilte in acht genomen.
In Erp verzamelen belangstellenden zich vanaf 19.15 uur bij het
JJC-gebouw in de Ottenstraat. Na het vlaggenprotocol vertrekt
omstreeks 19.35 uur de groep belangstellenden richting het
kerkhof.
Schijndel Het Oranjecomité zorgt in de ochtend voor een
bloemenhulde bij de oorlogsmonumenten, de Mariakapel aan de
Zwembadweg en het monument van de 51e Highland Division
aan de Rooiseweg.
Om 19.00 uur wordt men door leden
van de stichting Oranjecomité
Schijndel ontvangen in ‘t Spectrum.
Vervolgens vertrekt men naar de
Markt. Bij de Mariakapel zullen
namens de gemeente Meierijstad,
stichting Oranjecomité Schijndel, de
Vereniging van Oud Militairen
Schijndel en de parochie Heilige
Michaël kransen en bloemen worden
neergelegd, begeleid door Scouting
Schijndel.
Sint-Oedenrode Vanaf 18.25 uur is
iedereen van harte welkom in het
Atrium aan de Deken van Erpstraat,
gebouw B in Sint-Oedenrode, waar om
18.40 uur een 4 mei herdenking begint.
Aansluitend vindt er vanaf het Atrium
om 19.28 uur een stille tocht plaats
naar het monument aan de Corridor
nabij de Hambrug, waar door de
scouting de vlag halfstok wordt
gehesen.
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Zijtaarts Keezenkampioenschap
groot succes
Met 2 volle zalen enthousiaste spelers van het Keezenspel
kon het natuurlijk niet anders zijn dan spannend en gezellig.
Na 5 speelrondes kon Twan van de Meerakker de grote
wisselbeker uitreiken aan het team Mariëtte van Boxmeer
en Anita vd Laar. Heel opvallend: het was al de derde keer
dat dit koppel de bokaal in ontvangst mocht nemen. Is het
dan tóch een kwestie van vakmanschap en geluk om drie
van de zes keren te winnen? Ook de andere bijna
kampioenen (het eindresultaat bedroeg slechts een verschil
van 3 pionnen) werden gehuldigd. Ook deze prijswinnaars
werden heerlijk in de bloemen gezet en overladen met
lekkers van onze sponsoren.

Zesde editie
Deze zesde editie was wel het grootste toernooi dat “Zes!”
georganiseerd heeft. Zes jaar geleden gestart met een 20-tal
teams en dan nu 66! Een duidelijk teken van de populariteit
in Zijtaart van het spel en het vertrouwen in een goede
organisatie. De hele avond bleef de goede sfeer
gehandhaafd, zeker ook door het mooie weer en de
heerlijke avondstemming. Tot laat kon men op het Noud
van Asseldonk plein nog mensen zien genieten van de
pauzes tussen de rondes. De vrijwilligers van ons Dorpshuis
konden de bestelling goed bijhouden ondanks de drukte.
Onze dank voor jullie inzet, die een dergelijke avond mede
mogelijk maakt. Natuurlijk werden onze vaste sponsoren
niet vergeten. Bedankt werden: Machinaal Timmerbedrijf
Van der Linden, Zin Telecom, Café Zaal Kleijngeld, Broks
Bloemen, Bioscoop Industry, Bakkerij Verhoeven Veghel
en Houtdoe uit Schijndel.
Buurtkeezen competitie
Ongetwijfeld zal dit mooie toernooi een goede uitstraling
hebben naar onze buurtcompetitie. Iedereen werd
uitgenodigd om in oktober deel te nemen aan deze
competitie. Op de eerste vrijdagavond van die maand, en
daarna tot en met april, zal er weer “Keezen” gespeeld
kunnen worden in Dopshuis Het Klooster. Ook voor het
zomerse “Kubb” (buiten)gebeuren werden de aanwezigen
warm gemaakt.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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Hieronder volgt de complete uitslag van het
Keezentoernooi Zijtaart editie 2018:
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

Naam
Score
Mariette van Boxmeer & Anita vd Laar
Ilona Bosch & Jill Bosch
Adrienne Bekkers & Maria Dekkers
Bjorn de Poot & Bert Vissers
Heidy vd Linden & Loes vd Linden
Marieke van Lankvelt & Lea vd Elzen

Puntensaldo
10 100-72
10 100-75
8 99-81
8 99-81
8 98-81
8 93-76
Dorienne vd Lockand & Maaike Swinkels
8 99-83
Suzanne vd Heijden & Martijn Cissen
8 98-86
Antoin vd Akker & Silvia Strik
8 96-88
Monique Bekkers & Marja Kanters
8 93-85
Harrie Habraken & ZES
8 98-91
Ruud Cissen & Toine Cissen
8 91-86
Marco Schepers & Jan Herrijgers
8 94-94
Marco van Asseldonk & Rob vd Berkmortel 6
96-76
Ron Bekkers & Melanie Verhoeven
6 97-89
Marjo Vissers & Anouska vd Heijden
6 98-91
Thea Broks & Mary Bosch
6 97-91
Eline Verbakel & Lieke van Nunen
6 92-87
Monique Kerkhof & Cisssy Kerkhof
6 95-91
Mieke van Boxmeer & Jo de Bie
6 98-94
Jos vd Heijden & Adri Hendriks
6 97-93
Adriaan vd Donk & Hans vd Donk
6 86-84
Henri Brugmans & Marco van Gorkum 6 91-90
Martine Broks & Brad Broks
6 95-94
Rick Bekkers & Silve Joosten
6 94-93
Robert van Uden & Jan Willem Gottenbos 6
95-94
Mari van Zutphen & Nolda van Zutphen 6 90-90
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28 Andre Schepers & Petra Jacobs
6 90-92
29 Dinie van Stiphout & Ann Leyten
6 92-95
30 Gijs vd Linden & Roy vd Oever
6 89-94
31 John Bekkers & Rene Dekkers
6 86-92
32 John de Wit & Monique de Wit
6 83-95
33 Jan van Oort & Renee van Gerwe
4 96-88
34 Karel Bekkers & Maarten Kanters
4 90-83
35 Jaqueline v Dommelen & Nicole v Zutphen 4 97-92
36 Ad van Nunen & Jaqueline van Nunen 4 95-90
37 Toon Cissen & Maria Cissen
4 94-90
38 Laurens van Cuijk & Chantal van Cuijk 4 90-87
39 Stijn van Uden & Luc Brugmans
4 90-90
40 Hilde Verhoeven & Monique Zoete
4 95-96
41 Marjon Vogels & Lea vd Ven
4 91-92
42 Joke van Zutphen & Tini van Zutphen 4 89-91
43 Dorethe vd Ven & Karin Adriaans
4 95-97
44 Pamela Broks & Jeroen Vermeulen
4 91-94
45 Elie Kluytmans & Ardie vd Ven
4 88-91
46 Jeroen van Heesh & Mia van Heesh
4 95-98
47 Francien vd Donk & Gerrie vd Donk
4 90-94
48 Tonnie van Dommelen & Jos vd Laar
4 87-92
49 Diane Biemans & Ivonne vd Ven
4 93-98
50 Riky van Oort & Tineke Visser
4 85-90
51 Geert van Genugten & Jeroen Bosch
4 88-95
52 Manita vd Akker & Paula vd Akker
4 87-94
53 Cindy Brugmans & Petra van Gorkum 4 88-95
54 Linda Penninx & Marjan Kandelaars
4 83-97
55 Rieky vd Laar & Ella Habraken
4 79-94
56 Mirco Babin & Micky Peters
2 94-90
57 Anja van Sleuwen & Marian Jonkers
2 90-97
58 Jose vd Meerakker & Eline vd Meerakker 2 92-99
59 Paulien vd Berg & Kim de Poot
2 84-97
60 Erick vd Linden & Antoinette Verhagen 2 80-96
61 Benita Verbakel & Dora Verbakel
2 77-94
62 Theo vd Laar & Ad vd Acker
2 67-94
63 Theo Bosch & Anja van Boxmeer
0 83-100
64 Tom Verhoeven & Marcel Zoete
0 75-99
65 Chris vd Ven & John van Zoggel
0 71-100

Moederdag en Vaderdag in een
samengesteld gezin
Deze bijzondere dagen worden niet door iedereen gevierd.
Het kan soms pijnlijk zijn voor de kinderen (bv. als een
ouder is overleden) of het is lastig als er een scheiding is en
er op een andere manier nauwelijks of geen contact is met
de andere ouder.
Kinderen vinden het soms ook lastig hoe ze moeten omgaan
met stiefouders. Ze zijn geen echte ouders….moeten ze dan
wel een cadeautje krijgen?? Sommige stiefouders
verwachten een knuffel of een bos bloemen, omdat ze
zoveel voor hun stiefkinderen doen. Natuurlijk mag het
gewaardeerd worden. Maar moet dat juist op deze dagen??
Je bent niet de moeder/de vader, en op dit soort dagen is
jouw plaats op de achtergrond. Leuk is het niet, maar
Moederdag en Vaderdag zijn dagen die voor de natuurlijke
ouders bestemd zijn, of je dat nu leuk vindt of niet.
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Natuurlijk komt het voor dat bij een overleden ouder het
cadeautje wordt afgegeven aan de stiefouder, maar dat is
dan de keuze van het kind. Verwacht echter niets, want het
kan juist ook extra beladen zijn en mogelijk wil het kind
juist op dat moment zijn overleden ouder extra gedenken.
Respecteer dat.
Heel begrijpelijk dat jij als stiefouder ook gezien wilt
worden, en ook al verlang je nog zo naar een blijk van
waardering, het is mooi meegenomen als je het krijgt, maar
reken nergens op. Stiefouders leveren vaak een grote
bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en verdienen
zeker waardering. Soms zul je dat zo af en toe krijgen (ook
van de stiefkinderen) en vaak ook niet.
Als partner kun je natuurlijk wel
wat doen om deze pijn te
verzachten. Daarom beste partners,
zet haar in de bloemetjes, geef hem
een aardigheidje tegen de tijd dat
deze beladen dagen er aankomen.

‘Maagdelijke’ Bluesrock tijdens Koningsdag
Niet alleen op zondag maar ook tijdens Koningsdag, op
vrijdagmiddag 27 april kun je in cultuurcafé de Afzakkerij op
CHV Noordkade in Veghel om 15.00 uur genieten van livemuziek.
Tijdens deze feestdag is het podium voor de Bluesrock formatie
Virgin Blues Rock Band. Met muziek van ZZ Top, Thin Lizzy,
Gary Moore en nog vele anderen spelen ze elke zaal plat. Het
belooft een bijzonder Koningsdagconcert te worden. Virgin Blues
Rock band wil altijd van elk optreden iets speciaals maken. Een
mooie combinatie met een bezoek aan de vrijmarkt in De
Proeffabriek op CHV Noordkade. De toegang is gratis
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Glasvezel in het
buitengebied van
Meierijstad ?
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Tot slot: in het verleden zijn er afspraken gemaakt met
betrekking tot glasvezel in de voormalige gemeenten SintOedenrode, Schijndel en Veghel.
Ook wij hadden het graag anders gezien zodat er meteen al
meer mensen gebruik hadden kunnen maken van snelle
internet verbindingen. We kunnen terug kijken op wat beter
had gekund, maar beter is om het op dit moment op een zo
rechtvaardig mogelijke manier te realiseren. TEAM
Meierijstad vindt dan ook dat goed en snel internet

Team Meierijstad vindt goed en snel internet van groot
belang in de huidige maatschappij. Tegenwoordig
maken we dan ook steeds meer gebruik van de
Buiten de Bebouwde
digitale snelweg; voor school, werk en bedrijven
Binnen de
kom / project
is een goede verbinding niet meer weg te denken.
bebouwde kom Glasvezel Buitenaf
Daarnaast gebeuren diensten als winkelen, tv
kijken en films kijken ook steeds meer online.
KPN
Caiway
Solcon
TEAM heeft uitgezocht en ontdekt dat de
maandelijkse kosten tussen een nu geboden
glasvezelaansluiting in het buitengebied en die in de
100 mbits
100 mbits
150 mbits
bebouwde kom in de praktijk nauwelijks van elkaar
verschillen. Het is een misverstand dat bewoners in
Incl. 2
Extra ontvanger
Extra ontvanger
het buitengebied onevenredig veel meer zouden
ontvangers
€ 5,00
€ 2,50
betalen dan die in de bebouwde kom.
Virus scanner
TEAM is gelukkig dat nu eindelijk snel internet
€ 2,50
bereikbaar is voor iedereen in Meierijstad daar waar
men in het buitengebied het nu nog steeds moet
Vastrecht
Vastrecht
doen met een simpele telefoon /ISDN verbinding.
€
15,00
€ 15,00
Dit door het nieuwe project “Glasvezel Buitenaf”.
De bewoners van het buitengebied in Meierijstad en
Abonnement
Abonnement
St. Michielsgestel kunnen zich aanmelden voor een
€ 52,00
€ 56,75
glasvezelabonnement. Op 7 mei 2018 is de deadline
van deze campagne en wordt bekend gemaakt of
Totale kosten
Totale kosten p/mnd
Totale kosten p/mnd
50% van de bewoners een abonnement heeft
p/mnd € 72,00
€ 74,50
€ 74,25
afgesloten. Dit is namelijk een vereiste om glasvezel
in het gebied aan te leggen voor Meierijstad. De
belangrijk is voor Meierijstad en wij zullen hier bovenop
afgelopen weken zijn er diverse druk bezochte
blijven zitten en indien nodig aan de bel trekken! Wij hopen
bijeenkomsten geweest vanuit “Glasvezel Buitenaf “, wat
met dit artikel een bijdrage te leveren aan de soms nog
de noodzaak en de behoefte nog eens bevestigde. Tijdens
onduidelijke regels en voorwaarden rondom snel internet
deze bijeenkomsten is er veel informatie gegeven en was er
bij het project “Glasvezel Buitenaf”.
gelegenheid tot het stellen van vragen. Toch heerst bij
sommige mensen het gevoel van onrechtvaardigheid
Indien er vragen zijn over glasvezel in het buitengebied dan
omtrent de kosten en zijn er nog onduidelijkheden.
kun je contact opnemen met Wern van Asseldonk
De fractie van TEAM Meierijstad is daarom ook op
(w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl) of met één van ons.
onderzoek uitgegaan, en heeft op diverse plaatsen
Erik de Vries
informatie ingewonnen over de voorwaarden en kosten die
Marja vd Heijden
verbonden zijn met het project snel internet van Glasvezel
Buitenaf. En wat blijkt: er is slechts een uiterst miniem
verschil in kosten. Maar als je een goede vergelijking maakt
Smaakvolle Vrijmarkt tijdens
tussen aanbiedingen van providers in zowel binnen als
buiten de bebouwde kom zijn de verschillen veel minder
Koningsdag
groot dan wat je op het eerste oog zou denken. Voor
aansluiting buiten de bebouwde kom betalen deelnemers
Ook dit jaar is er weer een smaakvolle en gezellige
naast het gebruikersabonnement ófwel eenmalig een
Vrijmarkt in de Proeffabriek op CHV Noordkade in Veghel
vastrechtvergoeding van € 1.850,00, ofwel per maand €
15,00. Hieronder een vergelijking die daarover een indicatie tijdens Koningsdag. Er is van alles te doen en deelname aan
geeft. Een abonnement voor binnen de bebouwde kom van de vrijmarkt is mogelijk voor jeugd tot en met 18 jaar en
geheel gratis. De Koningsdag Vrijmarkt is voor het publiek
100 mbits bij KPN komt uit op ongeveer € 72,00. Bij het
project Glasvezel Buitenaf zijn vergelijkbare abonnementen geopend op vrijdag 27 april van 12.00 tot 17.00 uur en de
toegang is gratis!
af te sluiten voor € 74,50.
Voorbeeld: onderstaand een indicatie van enkele
willekeurige aanbieders.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 30

18 april 2018 – 2 mei 2018
pagina 10
weer
op
orde
zijn,
de
goede
sfeer
is
gebleven
en de
Toine Adriaans draagt
gezelligheid hoogtij viert.
de VOW voorzittershamer over
Met andere woorden: de missie die Toine voor ogen had, is
meer dan geslaagd. Hij kan nu met een gerust hart een
Onlangs was het officiële moment daar: de
stapje terugdoen, hij mag terugkijken op een zware maar
voorzittershamer van voetbalvereniging VOW uit Zijtaart
ook een hele mooie tijd. Namens iedereen van VOW wordt
werd overgedragen door Toine Adriaans aan Marcel Zoete, Toine ontzettend bedankt voor al zijn inzet en energie die
eveneens trotse inwoner van Zijtaart. Na bijna 7 jaar
hij heeft gestoken in de vereniging.
keihard werken vond de Marcel Adriaans de tijd rijp om
een stapje terug te doen. Zijn VOW-hart liet het niet om de
vereniging helemaal de rug toe te keren. Toine wordt
verantwoordelijk voor sportpark de Vonders, de plek waar
zijn VOW gehuisvest is. Hij gaat zorgdragen voor het
onderhoud van de gebouwen en de velden, de
sponsorborden en diverse andere zaken, zodat “zijn” VOWers elke week weer kunnen voetballen op een fijn veld en
de sportkantine een prettig thuishonk van de vereniging is
én blijft.
Toine heeft veel voor de vereniging betekend. In 2011
verkeerde VOW in zwaar weer. VOW haalde het Brabants
Dagblad en dat was niet om een voetbalwedstrijd te
verslaan. De club had financieel aanzienlijke problemen,
Toine heeft de handdoek opgepakt en wilde VOW niet aan
zijn lot over laten. Toine nam destijds het initiatief in zijn
nieuwe functie als voorzitter, om samen met de overige
bestuurders de schouders er onder te zetten. Er werd alles
aan gedaan om VOW weer gezond te maken. Onder leiding
van voorzitter Toine Adriaanse heeft VOW de afgelopen
jaren het spookbeeld van een naderende ondergang weten
om te buigen naar een voetbalvereniging waar de financiën

EEN AVONDJE ONTSPANNING MET HET JEU-DE-BOULES-SPEL!
Nu de Keezen-avonden voorbij zijn, willen we op de eerste vrijdag van de maand een spelavond houden
met jeu-de-boules. De eerste avond zal dus zijn a.s. vrijdag 4 mei.
I.v.m. de voorbereidingen willen wij graag enkele dagen vooraf het aantal deelnemers weten. Iedereen die
belangstelling heeft voor dit spel kan zich daarom melden tot en met a.s. dinsdag 1 mei. De deelname is
gratis. Aanmelden kan per mail naar: dorpshuis@zijtaart.nl, rechtstreeks bij onze beheerder in het
dorpshuis of middels het invulformulier bij dit artikel, dat je dan in het dorpshuis moet afgeven.
Er worden 3 ronden gespeeld op een avond en afhankelijk van het aantal deelnemers worden ter plekke de
teams per ronde samengesteld. De aanvang van het spel is om 19:30 uur, maar men dient uiterlijk om
19:15 uur aanwezig te zijn.
We hopen op een mooie deelname en goed weer om dit spel te spelen op de buitenbanen bij ons
dorpshuis. Tot dan.
Activiteitencommissie dorpshuis
===========================================================================
AANMELDEN JEU-DE-BOULES
Naam: …………………………………………………………………….
Telefoonnummer:...………………………………………………………
meldt zich aan voor deelname aan de jeu-de-boules-avond op vrijdag 4 mei a.s.

