Buurtkeezencompetitie - vrijdag 1 februari –
Het Klooster 20.00 uur
De 4e ronde van onze spannende competitie vindt a.s. vrijdag plaats. De organisatie hoopt
weer op een volledige bezetting van 49 teams.
Aanmelden voor het Zijtaarts Keezen Toernooi op vrijdag 12 april aanvang 1ste ronde
19.00 uur.
Vanaf nu kunnen teams zich opgeven voor dit leuke toernooi. Tenminste één lid van een
team moet in Zijtaart wonen of gewoond hebben. De deelnamekosten bedragen € 10,00 per
team, bij inschrijving te voldoen. Het inschrijfformulier vind je in deze editie van Zijtaarts
Belang.
Vroege inschrijvers zijn zeker van plaatsing: er is een maximum aantal deelnemende teams!
"Zes!" heeft de prijzenpot verhoogd en uitgebreid. Uitgebreide informatie volgt.

Klassieke Spellenavond - vrijdag 22 maart –
Het Klooster 20.00 uur
Gezelschapsspellen spelen in de Zijtaartse huiskamer! Dat is het uitgangspunt van "Zes!".
Daartoe beschikken wij over een leuk en verrassend assortiment aan tafelspellen. Ze komen
op 22 maart a.s. weer van de zolder!
We nodigen iedereen graag uit om die avond weer eens ouderwets "los" te gaan. Toegang:
gratis! Met hart en ziel gaan we Risk, Monopoly, Kolonisten, treinspellen,(Ticket to ride)
keezen, stratego, regenwormen, bokkenschieten en nog tal van andere mogelijke spellen
spelen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur of later, want eenmaal
begonnen, weet je niet van ophouden. Heb je nog bepaalde ideeën voor deze unieke avond?
Even doorspelen naar zeszijtaart@gmail.com.
Graag tot vrijdagavond!
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 2 februari 16.00 uur Marialichtmisviering Diaken van der Zanden m.m.v. “
Pizzicato”
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan
de ouders uitgereikt.
Zondag: 3 februari 10.30 uur Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mientje van den Tillaart-van de Ven; Henriëtte van den Hurk-de Koning
(vanwege verjaardag); Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning; Jaargetijde André van
der Heijden en overl.familieleden.
Mededeling Vorige week is Fien van Boxmeer-Verbruggen in de leeftijd van 93 jaar
overleden. De plechtige uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 januari jl. in de
H.Lambertus kerk te Veghel, waarna zij op de begraafplaats van de H.Lambertus is
begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
Wijkagent Zijtaart
Brandweer direct

0900-8844
0900-8844
073-61.23.123
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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.

Kunstlunch
Op zondag 24 februari is er in Bibliotheek Veghel en
kunstlunch met kunstenares Ans Verdijk en Ernie
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
Bossmann. Verdijk exposeert van 13 januari tot 10
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
maart bij de Compagnie op de Noordkade. Tijdens de
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
lunch showt Verdijk kunst op haar lichaam en vertelt
Voor meer informatie: 06-15276074.
over haar leven en werk als kunstenares. Ernie
Bossmann geeft hier een poëtische invulling aan. Na
afloop van de lunch wordt de middag voortgezet op de
Café Brein Uden en Oss
Noordkade, waar Ans Verdijk een rondleiding verzorgt
Uden/Oss 4 februari 2019
door haar tentoonstelling.
Café Brein Uden en Oss – Hoe (samen) verder na NAH
Over de kunstenaar
Ans Verdijk (1959) studeerde aan de Koninklijke Academie
Vaak hebben mensen met niet aangeboren hersenletsel
voor Kunst en Vormgeving en het European Ceramic Work
een verminderd ziekte-inzicht, waardoor ze zelf vinden Center, beiden in ’s-Hertogenbosch. Zij doceert aan de
dat het allemaal wel meevalt. Dit kan erg moeilijk zijn
Academie in Maastricht en heeft haar eigen “Museum van
voor de omgeving, zij moet leren omgaan met de
alle tijden” in Beugen. Verdijk is ook actief bij
veranderingen en met de beperkingen van de persoon
verschillende belangenorganisaties. Zo richtte zij het
met niet aangeboren hersenletsel. Vooral de minder
kunstenaarsinitiatief ALARM op in Beugen.
zichtbare gevolgen zorgen voor problemen in het
Nieuwsgierig geworden? Kaarten kosten € 15,-. Dit is
functioneren.
inclusief heerlijke broodjes verzorgd door
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op 25 februari in Brownies&downieS en wat te drinken. Kaarten zijn te koop
Uden en op 12 maart in Oss. Café Brein is een trefpunt voor aan de balie in de bibliotheek en via de online
mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH),
kaartverkoop.
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals.
Niet aangeboren hersenletsel kan gevolgen hebben op
verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen
(motoriek), denken (cognitie), emoties en gedrag.
Ook het karakter van de getroffene kan veranderen.
Op deze avond gaan we in op de gevolgen en de
dilemma’s van niet aangeboren hersenletsel voor
zowel degene met niet aangeboren hersenletsel als
voor de partner en hun naasten. Deze avond zal een
gedragsdeskundige op een praktische manier uitleg,
advies en tips geven hoe met het veranderde gedrag
van degene met niet aangeboren hersenletsel om te
gaan.
Café Brein Uden is op maandagavond 25
februari(van 19.30u-21.30u/19u zaal open) in
MuzeRijk, Klarinetstraat 4. Café Brein Oss is op
dinsdagmiddag 12 maart(van 14u-16u/13.30u zaal
open) in Buurthuis de Meteoor, Oude Litherweg 20.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen
besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het
accent ligt op contact, erkenning en voorlichting.
Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat
er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café
Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant
Zorg, Pluryn, Professionals in NAH en ONS
Welzijn. Kijk voor meer informatie op
www.nahnobrabant.nl
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Onderonsje met ……Volksfeesten!
Het haastige en drukke leven vraagt van
tijd tot tijd om ontspanning. Het jaar door
werden er vroeger en nu allerlei
festiviteiten georganiseerd. Soms met een
kerkelijke achtergrond, vaak puur voor
het plezier, de vrolijkheid en het gezellig
samenzijn.
In een vertelling door onze dorpsgenoot
Ton Rietbergen worden die feestelijke
gebruiken besproken en toegelicht op maandag 4 februari in
het Onderonsje. Op het grote scherm zullen tal van
schilderijen van beroemde meesters als Pieter Brueghel, Jan
Steen, Rembrandt, Frans Hals, Avercamp en vele anderen

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

Sitostick € 2,00 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

te zien zijn. Aan de hand daarvan gaan we ontdekken wat er
zo “Hollands” is aan onze volksfeesten. Boerenbruiloften,
carnaval, kermissen, familiefeesten, danswedstrijden en
drinkgelagen, Driekoningen en Sinterklaas en nog andere
gebruiken komen langs! Het is mooi om te ervaren hoe oud
sommige gebruiken al zijn! Zijn het wel pannenkoeken op
Brueghels schilderij van de boerenbruiloft? Waar is de
bruidegom eigenlijk? Waarom vieren zo veel protestanten
het St. Nicolaasfeest, terwijl zij heiligenverering afwijzen?
Ton zal ons in een uurtje op een zeer enthousiaste wijze
diverse ontdekkingen laten zien, die ons absoluut versteld
doen staan!
Ton krijgt op maandag 4 februari om 10 uur het woord; het
wordt beslist een mooi uurtje. Voor bezoekers van ’t
Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn om vragen te
stellen en iets meer te weten te komen over de diverse
volksfeesten.
Kom beslist eens luisteren!
Wat: Het Onderonsje
Wanneer: maandag 4 februari 2019 van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

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

KBO
AGENDA
Maandag 4 februari 13.30 uur: Kienen
Dinsdag 5 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 7 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 februari 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 7 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 24 januari:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs:
Ciska Coppens
Rikken:
Pieta v.Riel
Jan v.Zutphen
Bert Vissers
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Loterij:
Anny v.Kessel

188 pnt.
109 pnt.
17 pnt.
104 pnt.
82 pnt.
68 pnt.
-78 pnt.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 17

Uitslagen van 28 januari:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
Rikken:
Lenie Henst
Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
Loterij:
Annemieke v.d.Linden
BRIDGEN
Uitslagen van 25 januari:
A-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
3.Ad & Nellie Vervoort
4. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
Cees & Riet v.Hout
7. Toon Gevers & Tonnie Kivits
B-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Mari & Nellie v.d.Vleuten
4. Mien Vermeulen & Anny v.d.Hurk
5.Marietje v.d.Wijgert & Maria Rijken

89 pnt.
146 pnt.
106 pnt.
-49 pnt.

30 jan. 2019 – 6 febr. 2019
Martien Verbruggen
Wim Kremers
Andre Schepers
Toon Opsteen
Chris v Helvoirt
Toon vd Oever

70 69
27 14
36 32
28 21
17 16
29 45

pagina 4
- Cor Coppens
- Willy Henst
- Wim vd Sanden
- Toon Cissen
- Tonnie v Uden
- Jan vd Oever

22
24
41
59
32
18

24
33
34
72
29
17

SPORTAGENDA
63,33 %
59,17 %
55,83 %
55,00 %
54,58 %
54,58 %
50,42 %
61,67 %
55,83 %
52,50 %
51,39 %
50,83 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 24-01-2019
Frans van Leuken
43 35 - Toon Nelissen
32 33
Cor van Zutphen
62 84 - Piet vd Hurk
34 30
Willy vd Berkmortel 25 24 - Jan de Wit
26 28
Rien van Tiel
28 26 - Frans vd Broek
20 5
Mies Gibbels
35 22 - Hans van Erp
66 57
Tonn Verbruggen
24 20 - Bert vd Heijden
28 21

V.O.W. Jeugd 2 februari 2019
SCG'18 JO19-2 VOW JO19-1
15:00u
VOW JO17-1
Handel J017-1
14:30u
VOW JO15-1
vrij
VOW JO13-1
vrij
VOW JO12-1
UDI'19/CSU JO12-5
9:30u
VOW JO10-1
gymzaal 11:15-12:00
11:15u
VOW JO9-1
gymzaal 10:30-11:15
10:30u
VOW JO8-1
gymzaal 9:45-10:30
9:45u
VOW JO7-1M
gymzaal 9:00-9:45
9:00u
VOW MO17-1 ST Avesteyn/Heeswijk MO17-1 13:00u
VOW MO15-1
vrij
VOW MO13-1
vrij
VOW MO11-1
gymzaal 12:0-12:45
12:00u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW senioren 2 februari 2019
15:15u
17:00u

HVCH VR30+1
UNA

VOW VR30+1
VOW Veteranen

VOW senioren 3 februari 2019
14:30u
10:00u
10:00u
11:30u

VOW 1
MVC 2
WEC 6
VOW VR1

FC de Rakt 1
VOW 2
VOW 4
Prinses Irene VR2

SPORTUITSLAGEN
Wederom heeft Koningwinter toegeslagen en hebben we
het programma moeten afgelasten, nog wel heeft VOW
H1 geoefend tegen FC Uden 1 en verloren met 4 tegen 2.
Het programma voorkomend weekend

Interpunctie
Ik wil dit niet meer….
Je hebt aan een collega gevraagd of hij/zij een klus van je
wil overnemen. In het verleden heb jij ook wel eens iets
voor deze collega gedaan en je verwacht dat dit geen
probleem is. Echter, je collega weigert. Je bent
teleurgesteld….Waarom behandelt je collega jou niet
zoals je hem/haar behandelt? Je schoondochter vraagt of
je op de kinderen wilt passen. Je hebt eigenlijk iets
afgesproken met een vriendin, maar je vindt dat je niet
kunt weigeren. Je zegt de vriendin af maar blijft ergens
met een rotgevoel zitten: waarom vraagt je schoondochter
het niet aan een ander?? De buurman komt te pas en te
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onpas spullen van je lenen. Het is al enkele keren
voorgekomen dat je iets uitgeleend had en het kapot
terugkreeg. Eigenlijk wíl je helemaal je spullen niet
uitlenen. Bovendien wil je dat hij de onkosten vergoed. De
moeder van het vriendinnetje van je dochter doet de laatste
tijd zo vreemd. Je bent haar enkele keren tegen gekomen en
ze groette je niet, terwijl jij niet weet of er iets aan de hand
is. Je zou het willen vragen maar bent bang voor ruzie en
doet het daarom maar niet….. Ondertussen blijf je je maar
afvragen wat er loos is. Je huisarts heeft iets gezegd wat jou
ernstig gekwetst heeft. Je wilt er overheen stappen maar je
kunt het niet. Je durft het niet ter sprake te brengen, uit
angst dat je gaat huilen. Je hebt altijd een goede band met
hem gehad, maar nu voel je je niet meer veilig. Wat nu?
Jouw collega heeft een rotklus zonder overleg voor jou
laten liggen. Het irriteert je mateloos. Jij zorgt er altijd voor
dat je rotklussen als eerste doet, zodat die nooit voor hem
blijven liggen. Je bezint je erover óf en hóe je hem terug
kunt pakken, maar beseft tegelijk da t dit niet erg assertief
is.
Herken je je hierin? Misschien toch niet zo gek om eens
naar de infoavond te gaan op 12 of 14 februari om 19.30
uur.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Bond van Alleengaanden kring Uden.
Secretariaat: Wilhelminastraat 24a 5427 CE Boekel e-mail:
toon@vberlo.nl
Beste leden,
Wij nodigen u uit voor een
Middagje Carnaval en
Amusement
Deze middag is op woensdag
20 februari 2019 in Café
Restaurant zaal
De Toren Torenstraat 12 In Heeswijk-Dinther. Tel.0413296307
De muziek op deze middag wordt verzorgd door Ad
Goossens, die dans en carnavalsmuziek zal spelen. Voor
iedereen volop gelegenheid om te dansen en te hossen of
om gewoon naar de muziek te luisteren
Het is gezellig als je een beetje verkleed komt.
De zaal is open om 13.30 uur We beginnen om 14.00 uur
met 2x koffie/thee met iets lekkers.
Ook is er in de pauze een gratis consumptie en zullen er
enkele keren deze middag met een hapje worden rond
gegaan. Ook roggebrood met zult zal op de tafel staan incl.
tafelgarnituur
De overige consumpties zijn voor eigen rekening.
De kosten voor deze gezellige middag hebben we zo laag
mogelijk gehouden en zijn € 14.00 te voldoen bij
binnenkomst van de zaal.
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Graag even een telefoontje of e-mail naar een van de leden
van de werkgroep/bestuur als je naar deze middag komt.
Dan weten wij hoeveel vlaai we moeten bestellen.
Om 17.00 uur willen we deze middag afsluiten.
Wij hopen weer vele van u te ontmoeten en wensen jullie
een fijne en gezellige middag.
Namens de werkgroep,
Toon van Berlo. Tel.0492-321733
Harrie van de Meerakker Julianastraat 31 5473 EJ
Heeswijk-Dinther
voorz.
Toon van Berlo Wilhelminastraat 24a
5427CE Boekel tel. 0622490171
secr./penn.
Thea Donkers Tolentijnstraat 6
5469NE Boerdonk tel.0492-465653
lid
Henk van de Ven Past. Kampstraat 32
Zijtaart tel.0413-365242
lid
Irene van de Ven Elzenstraat 8
5461 CL Veghel tel-0413-367192
lid
Josephien de Mol Dorpsstraat 9
5472 PH Loosbroek tel. 0623776091
lid
P.S. Hebt u de contributie ad €5, - al voldaan?

Luistercafé over vroege Beatles
In zaal De Apotheek in CHV Noordkade in Veghel is
vrijdag 1 februari weer een nieuwe
editie van Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staan
de vroege Beatles. De activiteit is een initiatief van
Bibliotheek Meierijstad in samenwerking met Cultuur
Haven Veghel.
In de muzikale lezing ‘A Box Full of Magic’ staan de eerste
jaren van The Beatles in
Liverpool en Hamburg centraal. Het verhaal wordt verteld
door muzikanten Peet Kappen en Jan Hertman. Als Beatlesfanaten zijn zij enkele malen op bedevaartstocht naar
Liverpool geweest; de stad waar het allemaal begon. Het
verhaal wordt verlevendigd met livemuziek van de band
Local Beatles.
Wat vooral aan bod komt is de wording van de band. Hoe
kon een groepje doodgewone
volksjongens uitgroeien tot zo’n fenomeen? Welke
ontwikkelingen maakten John, Paul,
George en Ringo door? Wat waren hun muzikale
invloeden? Hoe zag Liverpool er uit in de
jaren vijftig en zestig vanuit sociaal-historisch perspectief?
Deze muzikale lezing is een persoonlijk gekleurd verhaal,
verlevendigd met een groot aantal foto’s, beelden en
anekdotes. De latere ontwikkelingen, de breuk en de
soloprojecten van The Beatles komen slechts summier aan
de orde.
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur. De entree is
gratis. De volgende editie van
Luistercafé Noordkade is op vrijdag 8 maart. Onder de
noemer Toen was geluk heel gewoon
staan dan Nederlandstalige liedjes uit de jaren vijftig
centraal.
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Wederom gezellige quiz bij VOW
Afgelopen donderdag vond de vierde editie plaats van de
VOW Voetbalquiz. De kantine was gevuld met 20 teams
van 4 personen die met elkaar de strijd aan gingen. Volgens
goed gebruik waren er weer rondes met algemene voetbal
kennisvragen, vragen over VOW en natuurlijk het WK van
afgelopen jaar. Ook staat elk jaar de regio centraal, dit jaar
met de vraag wat de afkortingen betekenen van
voetbalverenigingen. Met name de foto ronde 'Waar is de
bal?' werd goed ontvangen. Actiefoto's van heren 1 waren
bewerkt waarbij er 3 opties waren waar in die situatie de bal
kon zijn. Dit leverde flinke discussies op binnen de teams.
Elk jaar is er tot slot ook een captainrace. Deze keer in de
vorm van een toets. Uit elke ronde kwam 1 vraag terug in
de toets. Een goede test of de captains gedurende de avond
opgelet hadden. De einduitslag bleef tot het eind spannend.
Zeker in de top 5 was het per ronde stuivertje wisselen.
Uiteindelijk ging, met maar 3 punten verschil, FC Bavaria
er met de hoofdprijs vandoor.
Einduitslag:
Ranking
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20

Teamnaam
Aantal punten
FC Bavaria
100
Niels, Gast en de Gappies
97
Jeugdkamp Someren-Eind
93
2x geel is ook rood
93
Oud JB-ers
92
Airavab
89
Zonder ons zou het niet doorgaan
89
Het plezier van vier!
88
JO45-G
87
Team Bitterbal
86
Biljartbal Bart
84
FC de Vliesprikkers
83
Club van 100
82
Last Minute
82
Verzin mar iets
77
FC Broekie
71
FC Links Buitenadem
63
FC Skendulll
59
Riens Huukske
46
De Verboden Namen
38

Tot volgend jaar tijdens de Lustrum-editie van de quiz!

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste 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 vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
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Via internet Brabantse archieven
induiken nog nooit zó eenvoudig
BHIC start gratis scannen-op-verzoek-service
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’sHertogenbosch is een gratis scannen-op-verzoek-service
gestart. Daarmee is het BHIC de eerste archiefdienst in
Noord-Brabant die op grote schaal scannen-op-verzoek
aanbiedt. Via internet historisch onderzoek doen in de
Brabantse archieven was nog nooit zó eenvoudig.
Volgens Christian van der Ven, coördinator digitale
dienstverlening bij het BHIC, is een bezoek aan de
studiezaal vaak niet meer nodig: “Van veel archiefstukken
staan al scans online. En zo niet, dan kun je die voortaan
vaak met een druk op de knop aanvragen. Bij veel
beschrijvingen van archiefstukken op onze website staat
namelijk een scannen-op-verzoek-knopje. Wij scannen de
gewenste stukken voor je en zetten ze online. Je kunt ze
daarna bekijken en downloaden. Deze service is gratis,
trouwens net als een bezoek aan de studiezaal. Gebruik van
archieven moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.”
Al jaren digitaliseert het BHIC archieven. Tot nu toe
werden vooral archieven gescand die het meest werden
opgevraagd of het meest kwetsbaar zijn. Op de website van
het BHIC staan al miljoenen scans, maar dat is altijd nog
maar een klein deel van de meer dan 40 kilometer archief
die in de depots wordt bewaard. Studiezaalcoördinator
Mariët Bruggeman legt uit: “Met scannen-op-verzoek is de
onderzoeker zelf aan zet: hij/zij bepaalt precies welke
archiefstukken nodig zijn voor het onderzoek en door ons
gescand moeten worden. Daar zorgen wij voor, stuk voor
stuk. Van middeleeuws perkament tot 19e-eeuws
receptenboek, we zorgen ervoor dat je het thuis kunt
bekijken.”
Niet voor álle archiefstukken is scannen-op-verzoek
mogelijk. In de regel worden alleen archiefstukken gescand
die minstens 110 jaar oud zijn. Mariët: “Maar op de website
leggen we uit dat voor sommige stukken uitzonderingen
gelden. Stukken die bijvoorbeeld in een hele slechte staat
verkeren, die kunnen we helaas niet scannen. We hebben in
stilte twee maanden proefgedraaid en bezoekers weten de
scanknop al goed te vinden. We krijgen ook veel leuke
reacties van mensen die door deze nieuwe service simpel en
snel verder konden met hun onderzoek.” Christian vult aan:
“Met scannen-op-verzoek en de persoonlijke hulp van onze
archivarissen via chat, haal je via je computer een
volwaardige digitale studiezaal in huis.”
Meer informatie over scannen-op-verzoek:
www.bhic.nl/scannen-op-verzoek
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Succesvolle Nederlandse
Kampioenschappen voor de majoretten
Afgelopen zaterdag 26 januari was het dan zover en
mochten we met 2 groepen deelnemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen. Deze werden gehouden in de
Topsporthal in Almere. Alleen al het mogen optreden in
deze geweldig grote zaal was een hele belevenis voor het
B- en C-team.
Het C-team o.l.v. Marit vd Cammen en Yentle vd Biggelaar
was als eerste van Zijtaart aan de beurt. Er werd mooi gelijk
gedanst op muziek van Doornroosje en de batons vielen
niet één keer. Dit werd dan ook beloond met een 2de plaats
in de categorie Jeugd 1. Madelon, Lynn, Iris, Hanne, Floor
en Britt mochten het podium beklimmen en kregen een
mooie zilveren medaille omgehangen. Super gedaan
meiden!
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Kort daarna mocht het B-team o.l.v. Roselin Raijmakers en
Yvanka vd Biggelaar de wedstrijdvloer betreden. Wat ging
de show goed gelijk, werd de zaal goed gebruikt bij alle
formaties en er viel maar 1 baton tijdens de show. Het was
dan ook spannend tijdens de prijsuitreiking, want de
tegenstand in de categorie jeugd 2 (10 deelnemers) was
groot. Er werd een mooie 6e plaats behaald. Vera, Sara,
Maud, Lieke, Isis, Chloe en Amber gefeliciteerd met dit
resultaat!

B-Team van de Majoretten
Het was een mooie dag en een hele ervaring om deel te
mogen nemen aan het NK. Iedereen nogmaals gefeliciteerd
en we willen graag alle supporters bedanken voor hun
aanwezigheid!
Majoretten St. Cecilia Zijtaart
C-team van de Majoretten

een stevige moonshine hun feestje vieren. Moonshine
Brigade is puur, prettig ongepolijst en zoals een ware
moonshiner betaamt, heel erg eigen. De toegang is
gratis.

Moonshine Brigade maakt Bluegrass
met ruw randje

“Het begint met een goed idee, op de plek waar de meeste
goede ideeën ontstaan; in de kroeg. ’s Avonds laat trekken
wij erop uit, takken het bergstroompje af met een vernuftig
netwerk van buizen en pijpen die met tyraps en duct tape
Op zondag 3 februari van 15.00 – 17.00 uur, is er weer
live muziek in cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse aan elkaar gehouden wordt. Dan begint het, Haggard ‘ol
Noordkade. Het is dan tijd voor Moonshine Brigade uit Badger loopt vol en wij ontsteken het vuur eronder. Terwijl
de ketel trouw pruttelt, stemmen wij de instrumenten en
Den Bosch. Moonshine Brigade speelt rebel country,
smeren de kelen. We zingen over treinen, hopeloze liefde
ook wel outlaw country genoemd, een stijl die is
en de vergankelijkheid van drugs. We spelen tot we
voorgekomen uit de honky tonk en rock-a-billy, maar
omvallen en slapen onder de sterrenhemel. De volgende
feitelijk veel meer lijkt op bluegrass met een ruw
dag wacht ons op, nochtans brengen wij onze nieuwe batch
randje... De Southern spirit druipt er af en je waant je
bij de volgende zuipkeet; wij zijn Moonshine Brigade”.
spontaan tussen de Hillbilly's die onder het genot van
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Inschrijving per koppel.
Inschrijfgeld €10,00 per koppel

Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….
Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ………………………………………………………………………………………………….

Bij inlevering van inschrijfformulier dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Zonder
inschrijfgeld ben je niet ingeschreven.
Per koppel dient tenminste één van de twee spelers in Zijtaart te wonen of te hebben
gewoond. De minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar.
Inschrijfformulieren inleveren bij:
Twan van de Meerakker of
tijdens spellenavond!
Of mail: zeszijtaart@gmail.com
Inschrijven uiterlijk 8 april!
Reageer snel, want vol = vol
Werkgroep van

