GEWELDIGE OPTOCHT REIGERLAND
Ondanks het bewolkte weer was de optocht er een waar we in het Reigerland trots op
mogen zijn! Langs de gehele route was het erg druk met publiek, dat van heinde en verre
jaarlijks naar Reigerland komt. Ook dit jaar hebben wij het publiek een erg mooie optocht
kunnen voorschotelen, met een grote variëteit aan deelnemers. Zonder grote gaten trok de
stoet dit jaar langzaam door de straten, waardoor de deelnemers het publiek goed hebben
kunnen vermaken.
Van kinderen individueel tot grote wagens; alles was weer tot in de puntjes verzorgd en van
hoge kwaliteit. Ondanks dat enkele groepen te maken hadden met wat technische
problemen, hebben zij allen de optocht helemaal uit kunnen rijden. Voor Prins Ton was het
zien van de optocht tijdens het defilé een nieuwe ervaring: Van boven op de prinsenwagen
ziet de optocht er nóg mooier uit.
De prijsuitreiking was net als andere jaren één groot feest, waarbij alle deelnemers de
waardering kregen die ze zo dik verdienen. Iedereen die in Reigerland mee doet wint een
prijs en krijgt voor de prestatie ook een beker. Kortom, de 53ste optocht van Reigerland
was in alle opzichten geslaagd en we kijken alweer uit naar de optocht van volgend jaar.
Elders in dit blad vindt u alle uitslagen van de optocht.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 10 maart 10.30 uur 1e zondag van de Vasten Woord- en Comm.viering
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Jos Schepers (vanw.verjaardag):
Johan en Jaan Schepers- van Nunen: José Schepers- van Meel: Albert van Uden (nms.de
Kath.Bond van Ouderen):
Janus van Uden (vanw.verjaardag): Dien Cissen- van Zutphen(vanw.verjaardag):
Overl.ouders van Zutphen- van Asseldonk en overl.familie: Piet en Bertha van de RijtVerhoeven: Cornelis en Sientje Pennings- van der Eerden en zoon Rien
Maandag 4 maart is Gerard Pepers in de leeftijd van 79 jaar overleden.
De Uitvaartplechtigheid vindt a.s. zaterdag 9 maart om 10.30 uur plaats, waarna hij hier op
onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven

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

Jaargang 28 nr. 23
6 maart 2019– 13 maart
2019

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

Kopij voor nr. 24
Inleveren uiterlijk
11 maart voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 23

BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-15276074.

Potgrondactie voor het Zijtaarts
jeugdcarnaval!
Op zaterdag 9 maart komen de
vrienden van Kneup samen met
de leden van CV de Reigers en
nog andere vrijwilligers vanaf
13.30 uur bij u langs voor de
potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50
liter zakken van de kwalitatief zeer goede Legro potgrond
aan te bieden:
1 zak kost € 4.- per stuk. Per 3 zakken € 10,- (4 zakken
kosten € 14,-, 5 voor € 18,- en 6 voor € 20,- etc)
Hiermee leveren kwalitatief goede potgrond bij u aan huis,
voor een hele scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor
het Zijtaarts jeugdcarnaval! Wij steunen een aantal
jeugdgroepen financieel bij hun creatie voor de optocht.
Hiermee kunnen ze materialen
inkopen om de optocht op het
niveau te houden zoals we dat
gewend zijn in Zijtaart. Omdat de
jeugd toch de toekomst heeft
willen we ze stimuleren om ook
volgend jaar weer mee te doen.
Wij hopen op u medewerking !!
U kunt uw bestelling ook nu al
doorgeven via
potgrondzijtaart@hotmail.com.
Als u het aantal zakken en uw
naam en adres doorgeeft, dan
zorgen wij ervoor dat uw
bestelling op 9 maart of de week
daarna geleverd wordt.

6 maart 2019 – 3 maart 2019
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Wegseizoen 2019 WTC ZIJTAART
van start
Op zondag 10 maart a.s. om
9.00 uur start het nieuwe
toerseizoen van
WielerToerClub-ZIJTAART.
Graag nodigen wij iedereen
die de wielersport wil
beoefenen en lid wil worden
van WTC Zijtaart uit om met
ons mee te fietsen. We
starten bij ons clubhuis cafézaal Kleijngeld. De eerste ritten gaan over een afstand van
70 tot 75 km. Daarna loopt de afstand langzaam op naar 80
tot 90 km. De heren rijden in 3 groepen, waarbij elke groep
haar eigen snelheid hanteert. Daarnaast hebben we een
aparte damesgroep.
Elke week rijden we een andere tocht, waarbij alle groepen
zoveel mogelijk gezamenlijk pauzeren bij hetzelfde
pauzeadres. Na de tocht is er gelegenheid nog even gezellig
na te kletsen in ons clubhuis.
Naast de wekelijkse toerfietstochten organiseert WTCZijtaart jaarlijks enkele evenementen of activiteiten, zoals
de Klaver van Brabant, de fietscross voor de jeugd van de
basisschool, het fietsweekend, de ATB-veldtoertocht en de
uitgifte van ons clubblad Het Verzetje. Voor de liefhebbers
is er de gelegenheid om deel te nemen aan diverse binnenen buitenlandse toertochten en klassiekers.
Heb je interesse om mee te fietsen en lid te worden van
WTC Zijtaart, dan raden wij je aan even onze website
www.wtczijtaart.nl te bezoeken en click rechtsboven aan
om een indruk te krijgen van onze mooie vereniging.
Tot ziens op 10 maart om 9.00 uur in Zijtaart.
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Orde van Verdiensten
Afgelopen vrijdag hebben we Ad van
Nunen de Orde van Verdiensten
opgespeld. Hieronder lees je de woorden
die Harm van de Ven tot hem sprak.
"Ook vanavond reiken we de orde van
verdiensten uit. Vanavond is het een man
met een enorm netwerk. Hij legt
connecties en hij is een echte verbinder.
Ik denk dat iedereen die hier binnen zit,
hem kent. Als oud hoofd van de school,
maar in het bijzonder door alle
activiteiten die hij uitvoert hier in het
dorp, voor de bewoners van Zijtaart.
Laten we hem naar boven halen: Ad van Nunen, en neem je
steun en toe verlaat mee naar boven. Want waar zou je zijn
zonder goede achterban?
Ad, waar zullen we beginnen? Misschien meteen hier in het
dorpshuis? Dit is één van de ontwikkelingen waar je je
steen aan hebt bij gedragen. Gedurende de tijd dat je in de
dorpsraad hebt gezeten: 22 jaar maar liefst, waarvan 9 jaar
als voorzitter. In die jaren heb je veel ontwikkelingen zien
passeren in en rondom het dorp.
En met de ontwikkelingen ben je nog altijd bezig.
Bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de N279, iets wat een
flinke impact heeft op ons mooie Zijtaart. Bij de werkgroep
“Geen omleiding N279 bij Zijtaart” ben je actief als
secretaris.
Even een kaarsje aansteken in de Mariakapel, ook dat is
mogelijk mede door jou. En ook hierdoor verbind je
mensen met elkaar. De een steekt vluchtig een kaarsje aan,
de ander schrijft een wens of een boodschap in het boek,
een moment van stilte, maar ook een gezellig samenzijn op
het bankje buiten de kapel.
Ad, wij zien je regelmatig hier in het dorpshuis, vandaag
zou je hier eigenlijk niet zijn. Wat wij inmiddels dus ook

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

Gehaktstaaf € 1,80 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
over je te weten zijn gekomen is dat je vandaag jarig bent.
Björn, zet jij hem even in? Lang zal hij leven…. Wat is er
nou mooier om toegezongen te worden door ruim 250
personen op je eigen verjaardag?

Ad, wij willen je dubbel feliciteren en in het bijzonder bedanken voor jouw inzet voor ons mooie Zijtaart.
En we willen je graag de orde van verdienste uitreiken."
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 11 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
12 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
12 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
12 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
12 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 13 maart 13.30 uur Kienen
Donderdag 14 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 14 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 14 maart 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 14 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
15 maart 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 28 februari:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Lenie Henst
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Loterij:
Henk v.d.Ven
BRIDGEN
Uitslagen van 26 februari:
A-lijn:
1.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
2.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
3.Bert & Diny Kanters
4.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
5.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven

247 pnt.
106 pnt.
27 pnt.
68 pnt.
65 pnt.
-28 pnt.

60,94 %
59,90 %
53,65 %
52,08 %
51,56 %

6 maart 2019 – 3 maart 2019
B-lijn:
1.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
2.Maria & Fien Rooijakkers
3.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert
4. Rob & Lilian Harbers
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60,42 %
54,86 %
52,08 %
50,00 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Nijnsel Zijtaart d.d. 26-02-2019
Thuisclub
Nijnsel
Bezoekers
Zijtaart
Martien van Schijndel 31 31 - Toon Cissen
52 65
Ad Hurkmans
25 17 - Frans v. Leuken 43 41
Martien van Zoggel
21 12 - Wim vd Sanden 40 23
Rien vd Eertwegh
18 6 - Toon Nelissen 34 41
Jan Verberk
18 15 - Andre Schepers 33 40
Martien van Nuland
16 5 - Tonn Verbruggen 22 34
Kees Verouden
16 3 - Jan vd Oever
20 16
Jan Phillipsen
10 11 - Theo vd Laar
14 21
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 28-02-2019
Mies Gibbels
35 39 - Theo vd Laar
15 29
Tonnie van Uden 32 25 - Jan vd Oever
18 19
Cor van Zutphen
62 50 - Frans van Leuken 43 51
Rien van Tiel
28 33 - Cor Coppens
22 26
Bert vd Heijden
28 29 - Willy Henst
24 20
Hans van Erp
66 54 - Mies Gibbels
35 23
Toon Cissen
59 67 - Jan de Wit
26 12
Martien Verbruggen 70 41 - Andre Schepers 36 36
Toon Opsteen
28 19 - Willy vd Berkmortel 25 10
Chris van Helvoirt 17 11 - Toon Nelissen
32 29
Toon vd Oever
29 31 - Tonn Verbruggen 24 22

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 10 maart, De Geelders, pauze
in Gemonde ‘Kloosterzicht’, 70 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 13 maart, Voorjaarstocht, pauze in
Zijtaart ‘Dorpshuis’, 45 km, vertrek 9.00 uur.
VOW Senioren 9 maart 2019
17:00u Boekelsport
VOW Veteranen
VOW Senioren 10 maart 2019
14:30u Odiliapeel/Braks Groep 1
VOW 1
11:30u ELI 2
VOW 2
11:00u VOW 3
Heeswijk 5
11:30u VOW VR1
Gemert VR1
10:30u VOW VR2
Rhode/Van Stiphout Bouw VR2
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SPORTUITSLAGEN
Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart.
De uitslagen van speelronde 13 en 14 zijn als volgt :
Maandag 11 februari:
Krijtenburg - Jekschotstraat
53 – 58
Rond de Bulte - Rond de Kerk
45 – 53
Het Begin vd Straat - Leins./Hoolstraat 47 – 48
Rudebroeck - Den Doornhoek
53 – 63
Grootveld/Corsica - Het Einde vd Straat 42 – 51
Maandag 25 februari:
Den Doornhoek - Krijtenburg
55 – 40
Rond de Kerk - Rudebroeck
61 – 51
Grootveld/Corsica - Het Begin vd Straat 58 – 55
Jekschotstraat - Leins./Hoolstraat
52 – 44
Het Einde vd Straat - Rond de Bulte
54 – 61
Tussenstand na 14 speelronden:
1 Jekschotstraat
764 punten
2 Het Einde v.d. Straat 752 punten
3 Krijtenburg
750 punten
4 Rond de Kerk
743 punten
5 Rudebroeck
737 punten
6 Den Doornhoek
723 punten
7 Grootveld Corsica
714 punten
8 Leins./Hoolstraat
689 punten
9 Het Begin v.d. Straat 687 punten
10 Rond de Bulte
678 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

KIENEN
K.V.B.ZIJTAART
Datum: dinsdag 12 maart
Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)
16 Rondes en 1 hoofdprijsronde.
De volledige opbrengst gaat naar de
Stichting Matchis voor het werven van
stamceldonoren. De man van (de van
oorsprong Zijtaartse) Anke Verweijen-van
Asseldonk is in 2017 overleden aan
leukemie.
Deze avond is ook voor niet leden.

6 maart 2019 – 3 maart 2019
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Singer-songwriter uit
Vlaanderen live in de
Afzakkerij
Op zaterdagavond 9 maart zal Dries Bongaerts (be) een
bijzonder optreden verzorgen op CHV Noordkade in
Cultuurcafé de Afzakkerij in Veghel. Vanaf 22:15 uur
en de entree is gratis.
Dries Bongaerts is een ruwe diamant die de voorbije jaren
werd geslepen in kroegen, clubs en op festivals. Zang,
gitaar, mondharmonica en een niet te vermijden stem.
Donkere Indiefolk met invloeden als Bob Dylan, Will
Oldham en Ry Cooder zoals hij zelf zegt.

Funkrock van Jack-O-Jane in
de Afzakkerij
Op zondag 10 maart van 15.00 – 17.00 uur is er
weer live muziek in cultuurcafé De Afzakkerij op
de Veghelse Noordkade. Het podium is dan voor
‘Jack-O-Jane’. Jack O Jane is een zeven leden
tellende funkrock formatie uit Rotterdam.
Mother’s Finest, Paulo Mendonça Living Colour en
Chaka Khan zijn o.a. hun grote inspiratiebronnen.
Je kunt dan ook dampende funk en rockgitaar
gecombineerd met lekkere vocalen verwachten. Er
mag natuurlijk weer gedanst worden. De toegang is
gratis.
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Buurtkeezen:vrijdagavond 20.00u.
Dorpshuis.
De voorlaatste ronde start
alweer! Kostbare punten zijn er
te behalen.Een kwestie van
concentratie en natuurlijk ook
goed kunnen kaarten. Wat geluk
hoort er ook bij!
Inschrijven Zijtaarts Keezen
toernooi.
Inmiddels zijn al meer dan 74 teams ingeschreven! Voor de
organisatie is het prettig wanneer teams zich tijdig opgeven.
Dat kan tijdens de komende speelavond heel gemakkelijk!
Verder via zeszijtaart@gmail.com of bij Twan van de
Meerakker.
De spellenavond van 22 maart.
Vergeet niet je vooraf aan te melden! Dan weten we als
organisatie hoeveel deelnemers we kunnen verwachten.
Het zou wel eens een heel fijne, gezellige en leerzame
avond kunnen worden!
"Zes!" van E.G.Z. Evenementen Groep Zijtaart.

SOLIDARITEITSMAALTIJD
VASTENACTIE 2019
Op dinsdag 2 april wordt in het Fioretti-college, Muntelaar
4, 5467 HA Veghel door de MOV-Franciscusparochie een
Solidariteitsmaaltijd geserveerd.
“Geef dove kinderen in Malawi een kans!!”
De Solidariteitsmaaltijd is een gezellig samenzijn en eten
voor een goed doel. Dit jaar staat het eigen project van
“Stg. Dovenzorg Malawi” centraal. De Stichting
Dovenzorg Malawi (D.M.) is 12 jaar geleden opgericht
door de Veghelse broeder Wladimir, beter bekend als Henk
van Heck. Hij was werkzaam in Malawi vanaf 1980 in o.a.
het dovenonderwijs. Helaas is hij ons ontvallen in maart
2016.
De stichting heeft echter zijn werk
de afgelopen 3 jaar voort kunnen
zetten en vele dove kinderen
hebben in Malawi onderwijs
kunnen volgen. Op de site
www.dovenzorgmalawi.nl is hier
alles over te lezen. Onderwijs is
belangrijk, maar wat doe je als je doof bent en je wordt
geweigerd om een beroep te leren op het
vervolgonderwijs? Hier heeft de Stichting D.M. samen met
Green Malata een oplossing voor bedacht. Kijk voor info
op www.childrensfundmalawi.com. De dove kinderen
krijgen hier een kans om in ongeveer een half jaar tijd een
beroep te leren. Hierdoor kunnen zij terugkeren in de
maatschappij en zelf in hun levensonderhoud voorzien.
Natuurlijk brengt deze opleiding onkosten met zich mee
voor o.a. een woonplek, eten maar ook een doventolk en
materialen.
Helpt u mee, zodat deze kinderen c.q. jongvolwassenen
deze opleiding kunnen gaan volgen?
Tijdens de Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere
Afrikaanse maaltijd worden aangeboden. Spreker(s) over
dit Vastenactie project en muziek omlijsten het geheel.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Neemt u wel
uw eigen bord, bestek en beker mee.
Aanvang: 18.00 uur (de zaal is open vanaf 17.30 uur). Er
zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meldt u
zich snel vóór 24 maart aan via: e-mail: movveghel@live.nl, of telefonisch: (0413) 36 55 52 of 34 20
83.
Kosten: € 13,00 per persoon. Opbrengst gaat in zijn
geheel naar het project! En iedere euro wordt door
Vastenactie Nederland met € 0,50 verhoogd. Dus uw euro
levert € 1,50 op voor Malawi.
“U komt toch ook ??? De dove jongeren in Malawi
rekenen op u. “
Hartelijke groeten van de MOV-groep Franciscusparochie
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De Watersteeg houdt 12 maart open huis
Woonzorgcentrum rondt groot veranderingstraject af
Woonzorgcentrum De Watersteeg houdt op 12 maart open
huis. Het Woonzorgcentrum is vorig jaar verbouwd en
gemoderniseerd en heeft twee nieuwe etages met nieuwe
woon- en verblijfsvormen. Mensen die deze vernieuwingen
willen komen bekijken, zijn van harte welkom tijdens het
open huis dat op 12 maart tijdens de Week van Zorg en
Welzijn wordt gehouden van 14.00 – 15.00 en van 18.30 –
19.30 uur.
Diana Zijlmans, regiomanager van De Watersteeg: “De
Watersteeg is vernieuwd om aan de veranderende wensen
van ouderen uit onze omgeving te kunnen voldoen. Vorig
jaar hoorden we uit gesprekken met bewoners,
medewerkers, de cliëntenraad en samenwerkingspartners
dat er grote behoefte is aan appartementen voor tijdelijk
verblijf én dat ouderen met een indicatie voor
verpleeghuiszorg vaak behoefte hebben aan appartementen
waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen”. Het
centrum heeft twee nieuwe etages ingericht én één etage
vernieuwd.
Houtwal 12 op de begane grond is een woonomgeving
geworden voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben,
maar die deze ondersteuning en zorg graag ontvangen in
een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving. Voor hen zijn
er twaalf appartementen van ongeveer 40m2. De
appartementen bestaan uit een woonkamer met keukenblok,
slaapkamer en een badkamer. Zijlmans: “Het bijzondere
van deze 2 kamer-appartementen is dat de bewoner zelf
bepaalt hoe het appartement wordt ingericht, waar en hoe
de maaltijd wordt genuttigd en welke ondersteuning en zorg
nodig is. Mensen die hier komen wonen, houden (zoveel
mogelijk) hun eigen regie”.
Op de eerste etage, Boomgaard 12, zijn 16 appartementen
gerealiseerd cliënten met lichamelijke klachten die een
tijdelijke zorgvraag hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog niet
naar huis kunnen na een ziekenhuisopname of even niet
meer thuis kunnen wonen omdat hun mantelzorger is
uitgevallen of dreigt uit te vallen. Zijlmans: “Op deze etage
Boomgaard 12 kunnen mensen maximaal 30 dagen
verblijven. Meteen vanaf de opname, werken we samen met
de cliënt en de mensen uit zijn/haar netwerk toe naar een
terugkeer naar huis”.
De tweede etage is een woonomgeving geworden voor
mensen met dementie die behoefte hebben aan kortdurend
verblijf. Deze etage is volledig vernieuwd qua inrichting en
onlangs uitgebreid met acht appartementen voor cliënten
met dementie die moeten revalideren of tijdelijk
ondersteuning nodig hebben. Zijlmans: “Wij zijn blij dat we
aan deze bijzondere cliëntengroep de juiste ondersteuning
en zorg kunnen bieden. Want mensen met dementie hebben
weer andere behoeftes als ze revalideren dan mensen met
somatische klachten”. Op de tweede etage is ook Hospice
De Goudsbloem vernieuwd; hier zijn zeven appartementen
voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben in hun
laatste levensfase.
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Mensen die deze vernieuwingen willen komen bekijken,
zijn van harte welkom tijdens het open huis dat op 12
maart in de week van Zorg en Welzijn wordt gehouden
van 14.00 – 15.00 en van 18.30 – 19.30 uur.
Over BrabantZorg
De Watersteeg is één van de locaties van BrabantZorg. Bij
BrabantZorg bieden we vanuit 35 locaties in de regio’s Oss,
Meierijstad, Uden en Den Bosch ondersteuning en zorg
tijdens het ouder worden. Dat gebeurt op zorglocaties en bij
cliënten thuis. Kijk voor meer informatie over BrabantZorg
en locatie De Watersteeg op www.brabantzorg.eu.
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UITSLAG 53e OPTOCHT
REIGERLAND 2019
Kinderen individueel
1 Besties
Sterke band
Kinderen groepen
1 Fotogirls Lach eens naar het vogeltje
2 De Rauwbouwers We zen nie te houwe.
Kom Op! We goan un fisje bouwe
3 De Boys Wilde gullie gérre krek as onze
prins vuggelkes keken?
4 De Vogelconfetti wagen Wij vogelrocken door
dur d'n optocht
5 Confetti Girls
Wij zèn de snuupkes van
d'n optocht
6 Lest Best Prins Ton is al overal gewist en nou
viert ie hier fist
Kinderen wagens
1 De Unoos Dees vogels zen nog nie gespot dur de prins
Wagens jongeren
1 Soep mi Balle

Circus

Volwassen individueel
1 Pat en Patries
In un royale bui
2 De bodypeents
Wij goan gekleurd dur d'n
optocht heen mi onze body-peen(t)
3 De Skotelsletjes Hoe komde durop
4 Maurits van Berkel
Veul beter wor ik nie
5 Mar10
Boer zoekt…
6 Jan van Nunen
Ok mi deez doag sta ik onder druk!
7 Maikel van Zutphen Wij worre bei nie mir gedekt
8 FLD
Eendje
Volwassen groepen klein
1 Blaostrio Wij slaan dit jaar over!
2 De Weervrouwen Piet mag het straks niet meer…..
2 HeKaBeBo
We scheuren dur dun optocht
Volwassen groepen groot
1 Dames C.V. De Reigers As ge dees vogels
het gespot, kan carnaval nie mir kapot
2 Fusie
Wij zen aon de race
3 B.V. Soffelt
Ge ziet wel wie de touwkes in
handen hè
4 Kleats
Wawazzda
5 Familie van de Prins en Adjudant Wij hebben
de Kneup gestrikt om vur ons 'n wagen te bouwen
6 Goas
Waarschuwings schot
7 t Rois prinsengevolg
Wa skon, ons eige Rois
prinses, mi jullie prins Ton
Wagens algemeen
1 Kneup
Feestbeesten - Kneup ut in oew orre,
gebist zal d'r worre
2 B.V. Niks Sinds de Romeinse tijd leveren we al strijd
3 De DupkesOp de gezonde tour
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Wagens jongeren buitendorps
1 De Smurfenbende De Smurfen
2 C.V. De Feestezels Wij trekken dit jaar de kar
3 The crazy space De ruimte
4 De Feestbesten
Feestbeesten
5 O2E
Flower Power
6 Skôn Jong Carnaval is nog nooit zo skôn geweest
7 Losse Flodders
Wij zombies uit de grond,
dansen in 't rond
Wagens buitendorps
1 C.V. De Promillikantjes Paard van Troje
2 Jong en Oud te samen
Carnaval fabriek
3 C.V. De Klumkus Mi de winter in onze bol make
wij mi carnaval veul lol
Wisselromkan
Kleats
Wawazzda
Publieksprijs
Kneup
Feestbeesten - Kneup ut in oew orre,
gebist zal d'r worre

Gewonnen prijzen in Kuussegat.
Afgelopen zondag hebben veel Reigers
meegedaan in de optocht in Kuussegat. Niet
zonder succes. Naast de enthousiaste
reacties uit het publiek werden er ook nog
veel prijzen gewonnen. We zijn weer blij
met de resultaten van de Zijtaartse
deelnemers en we zijn vooral trots op het
hoge Reigergehalte in de Veghelse optocht.
Hieronder vind je een opsomming van door
de Reigers gewonnen prijzen in Veghel.
Wagens
2
Kneup Feesbeesten, Kneup ut in oew orre, gefist
zal dur worre.
3
B.V. Niks
Sinds de Romeinse tijd leveren
we al strijd!
Individuelen & Paren
2
Pat en Patries
In un royale bui
Loopgroepen
1
Dames C.V. De Reigers As ge dees vogel het
gespot, kan carnaval nie mir kapot.
2
Fusie
Wij zen oan de race.
3
Kleats Wawazzda
Publieksprijs Loopgroepen
1
Dames C.V. De Reigers As ge dees vogel het
gespot, kan carnaval nie mir kapot
3
Fusie
Wij zen oan de race.
Publieksprijs Wagens
1
Kneup Feesbeesten, Kneup ut in oew orre, gefist
zal dur worre
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Henk van de Ven in Zijtaart, tel. (0413) 36 52 42,
Thea Donkers in Boerdonk, tel.(0492) 46 56 53,
Irene van de Ven in Veghel, tel. (0413) 36 71 92,
Josephien de Mol in Loosbroek, tel. 06 - 237 760 91.

Interpunctie
Ik heb geen behoefte aan een stiefouder… (over
samengestelde gezinnen)
Pubers vinden het helemaal niet leuk als hun gescheiden
moeder of vader serieuzere afspraakjes krijgt met een
nieuwe (aanstaande) partner. Als papa of mama wat
verliefd zijn, vinden ze het soms nog wel grappig (omdat ze
er zichzelf in herkennen?), maar ze vinden alles al gauw
“klef gedoe”. Geknuffel op de bank vinden zij uiterst
storend. Maar wat ze nog erger vinden: weer een
volwassene die zich gaat bemoeien met hun leven. Vaak
zijn ze bang dat de nieuwe partner nieuwe extra regels gaat
invoeren, regels waaraan zij zich liever niet willen houden.
Hoewel de kans groot is dat je inderdaad regels op moet
gaan stellen voor bepaalde zaken, hoeft dit niet in hun
nadeel te zijn, maar dit vóelen ze wel als zodanig….. Het
gaat er dus ook om dat je het een beetje weet te “verkopen”.
Ik adviseer altijd te kijken naar hun belangen: wat hebben
zij erbij te winnen? En meestal vind je wel iets. En anders
verzin je een beloning (geen grote, maar eentje die te
overzien is). Toch zie je vaak dat kinderen vernuftige
manieren vinden om de nieuwe partner te saboteren, als het
ze niet aanstaat. De neiging om dan maar populair te gaan
doen, is menselijk, maar uiteindelijk is dat niet vol te
houden. Maar een positieve, geïnteresseerde houding is wel
verstandig. Een precaire rol, die van stiefouder.
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
zoekt nieuwe leden
Bent u zestiger of zeventiger en
alleenstaand, dan bent u de man of vrouw
die wij zoeken.
Woont u in Uden of Veghel of in de
dorpen die grenzen aan deze twee
plaatsen, dan willen wij u graag als lid
van onze vereniging verwelkomen. Wij
zijn een vereniging voor alleenstaanden
zoals de naam al zegt en bestaan al 37
jaar. Wij organiseren iedere maand een
leuke en gezellige activiteit voor onze 200
leden. De contributie bedraagt slechts €
5,00 per jaar.
Voor meer informatie of lidmaatschap
kunt u bellen met:
Toon van Berlo in Boekel, tel. (0492) 32
17 33,

Een exclusief restaurant in een oude friettent.. Het klinkt als
een ambitieus plan. Toch is dit precies wat eigenaresse
Germaine de Kroon tracht waar te maken. Tijdens het
openingsweekend van 23 en 24 maart zullen er dan ook
louter exclusieve gerechten gereserveerd worden bij
Restaurant ‘De Gevulde Snoeshaan’.
Mevrouw de Kroon laat weten dat dankzij de medewerking
van de Zijtaartse Toneel Vereniging alle vacatures
inmiddels vervuld zijn! U kunt naast een ervaren
professionele kok dan ook rekenen op gedreven, vriendelijk
en deskundig bedienend personeel.
Vele vooraanstaande personen uit Zijtaart en omgeving
hebben tijdens de voorverkoop al een
tafeltje weten te bemachtigen. De grote
eetzaal is bijna vol, maar voor U is er
vast nog wel een tafeltje vrij…
Reserveert u wel zo spoedig mogelijk,
want vol = vol…
Inmiddels heeft Germaine de Kroon
laten weten dat de zaterdagavond 23 maart bijna is
uitverkocht. Dus bestel snel uw kaarten!!
Reserveren kan via 06 - 480 717 69 of
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com
De Zijtaartse Toneel Vereniging speelt ‘De Gevulde
Snoeshaan’op 23 en 24 maart in MFA Het Klooster te
Zijtaart.
Zaal opent om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten kosten € 7,50.
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Team Meierijstad breekt een lans voor
lokale initiatieven.
Tijdens de raadsvergadering van 27 februari mocht de
gemeenteraad een besluit nemen over de legesvrijstelling
voor non-profit instellingen. Deze vrijstelling is geïnitieerd
door de fractie van Team Meierijstad in mei 2018. Nonprofit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de
zelfbouw van bouwwerken en de organisatie van
evenementen. Volgens de bestaande legesverordening
zouden bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen
legeskosten moeten betalen bij dergelijke activiteiten. Iets
wat in de ogen van Team Meierijstad niet billijk en terecht
is.
De ambtelijke organisatie heeft in samenspraak met Pascal
Timmers en Wern van Asseldonk onderzoek gedaan naar
aanpassing van de legesverordening. Daarbij hebben zij
mogelijkheden gevonden die hebben geleid tot nadere
beleidsregels.
Met de nadere regels wordt het verenigingen/non-profit
instellingen mogelijk gemaakt om, met terugwerkende
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kracht naar 1 januari van dit jaar, onder bepaalde
voorwaarden vrijgesteld te worden van legeskosten.
Daarmee wordt zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en
waardering voor vrijwilligers gestimuleerd. Deze aspecten
zijn belangrijk voor de fractie van Team Meierijstad, omdat
de vrijwilligers die dit mogelijk maken, het cement van de
samenleving zijn. Team had dan ook graag meer
initiatieven willen stimuleren, maar is blij met de
uitwerking die nu wordt aangeboden.
De raad
stemde unaniem in met deze handreiking voor non-profit
instellingen.
Erik de Vries
Marja vd Heijden

Cursus digitale overheid en DigiD
De overheid gaat digitaal. Daarom organiseert Bibliotheek
Meierijstad de cursus ‘Digisterker’ over de digitale
overheid. De cursus is bedoeld voor mensen die willen
leren hoe ze via internet gebruik kunnen maken van alle
diensten van de overheid, zoals DigiD en de online
berichtenbox Mijn Overheid.
De cursus Digisterker gaat over het aanvragen van een
DigiD en het gebruik daarvan. Ook leert u hoe u handig
informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen. De
cursus duurt drie ochtenden en wordt gegeven in de
bibliotheken Veghel en Sint-Oedenrode. In het werkboek
bij de cursus wordt gewerkt met voorbeelden van de
website van de gemeente Meierijstad. Na afloop ontvangt
u een certificaat.
De cursus is bestemd voor mensen die al met internet
kunnen omgaan. Er kunnen maximaal 8 deelnemers
meedoen per cursus. Zo kunnen we genoeg aandacht
besteden aan vragen.
Geplande cursussen:
Bibliotheek Veghel: woensdagochtenden 3 april, 10 april
en 17 april 2019
Bibliotheek Sint-Oedenrode: donderdagochtenden 4 april,
18 april en 25 april 2019
De cursustijden zijn van 09:30 – 11:30 uur.
De cursus is gratis. Het bijbehorende werkboek kost €
15,00, te betalen op de eerste cursusdag. U kunt zich
aanmelden via www.bibliotheekmeierijstad.nl of aan de
balie in de bibliotheek. Heeft u wel interesse, maar
beschikt u nog niet over voldoende digitale vaardigheden?
Dan kunt u in de bibliotheek terecht voor de cursus Klik
& Tik.

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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Inschrijven JAZ-dagen 2019
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden op 13 augustus t/m 15 augustus.
Het thema dit jaar is “Zomercarnaval”
Wil jij samen met ons avonturen beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart?
Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens
de inschrijfochtend op woensdag 20 maart van 8.30 uur – 9.00 uur
of tijdens de inschrijfmiddag op
dinsdag 26 maart van 15.30 uur - 16.00 uur
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren worden in de week
van 11 maart op school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen die géén persoonlijke uitnodiging
hebben gekregen, mogen zich inschrijven!

Het JAZ-team

