TOERTOCHT KLAVER VAN BRABANT 2019
Op zondag 14 april a.s. organiseert WTC Zijtaart de jaarlijkse NTFU toertocht
Klaver van Brabant. Dit is een fietstocht voor de recreatieve en sportieve
toerfietser/wielrenner. De volledig uitgepijlde tocht leidt door de mooie gebieden
van de Peel, Meierij en Aa- en Dommeldal. Je kunt kiezen voor een route van 80,
100 of 120 km. (Info op www.wtczijtaart.nl en
https://www.fietssport.nl/details/toertocht/id/48396.) Inschrijving en vertrek tussen
07:30 – 10:00 bij Café-Zaal Kleijngeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 voor 80
km en € 5,00 voor 100 en 120 km). NFTU-leden krijgen € 1,00 korting.
Op deze dag organiseert WTC Zijtaart ook de Kleijngeld Gezinsfietstocht over een
afstand van 30 km. Deze gezinsfietstocht brengt je via verschillende fietspaden in
de natuurlijke omgeving van Nijnsel, St. Oedenrode en Eerde. Inschrijving voor
deze tocht tussen 10:00 en 14:00 uur, eveneens bij Café-Zaal Kleijngeld. Het
inschrijfgeld voor de gezinsroute is inclusief consumptiebon: volwassenen € 3,50 /
kinderen € 2,50.
Voor een sportieve zondag ben je van harte welkom in Zijtaart!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 7 april 10.30 uur 5e zondag v.d. Vasten Diaken v.d. Zanden
(Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders J. van Lankvelt-van der Linden en kinderen;
Jaargetijde Anna Rovers-van den Biggelaar; Christ Rooijakkers;
Marietje van Hoof van Asseldonk.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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.
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Cor Coppens 60 jaar lid, veranderingen
in het bestuur en paasactie

Vrijdag 22 maart was de algemene
ledenvergadering van Ruitersport Zijtaart.
Aftredend bestuurslid was Monique van
Geffen. Natuurlijk werd zij in het zonnetje
gezet na zich jarenlang te hebben ingezet voor de
ruitersport. De laatste jaren, sinds 2014, was zij voorzitter
van de vereniging en Silvia Endevoets zal dit stokje van
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
haar gaan overnemen. Aftredend en herkiesbaar was Loes
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
van Asseldonk. Zij werd unaniem herkozen tot bestuurslid.
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Samen met Danielle Kemper, Ellen van Asseldonk en
Natasja Heerholtz is het bestuur weer klaar om zich de
Voor meer informatie: 06-15276074.
komende jaren met enthousiasme voor de ruitersport in te
zetten. Ruitersport Zijtaart is een gezonde vereniging met
Verloren: Autosleutel merk Peugeot en huissleutel,
veel enthousiaste leden en we hopen dat vooral op sportief
omgeving dorpshuis gaarne terugbezorgen bij
vlak, maar ook op het gebied van leuke activiteiten het weer
Raaijmakers Drukwerk.
een goed jaar gaat worden. Daarbij zullen de Brabantse
Kampioenschappen dit jaar in Zijtaart zeker een hoogtepunt
Gevraagd: Hulp in de huishouding 1x per 2 weken 3 gaan vormen.
Naast deze
uur 06-22 09 69 12
verschuivingen in het
bestuur was er ook een
Zijtaarts Dartskampioenschap 2019
jubilaris, en niet
zomaar een jubilaris.
Dartclub Kleijngeld Zijtaart
Cor Coppens is dit jaar
maar liefst 60 jaar lid
organiseert ook dit jaar
en dat is heel
wederom het traditionele
Zijtaarts dartskampioenschap en bijzonder. Cor is niet
alleen lid, maar heeft
wel op :
zich vanaf het begin
enorm ingezet voor de
vereniging. Hij heeft
echt alles gedaan: het
bijhouden van het
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft
ponyclubterrein,
gewoond en 16 jaar of ouder is, kan hieraan
secretaris van de
deelnemen.
ponyclub tot het
organiseren van de
Deelname aan het dartkampioenschap is geheel gratis. wedstrijden,
commandant van het
Het toernooi wordt gespeeld in Café Kleijngeld en
vier- en achttal,
begint om 20.00 uur.
lesinstructeur, het
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben
organiseren van ponykampen, ruiters naar de wedstrijden
we een limiet van 32 deelnemers.
brengen met tractor en aanhanger, enz. enz. Teveel om op
te noemen. Nog steeds zorgt Cor ervoor dat het terrein en
de bodem van de rijbak er picobello bijliggen. Een mooi
Opgeven kun je bij Café Kleijngeld en indien het
cadeau was dus op zijn plaats. Cor, bedankt voor alles!!
niet vol is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Verder nog meer nieuws: ook dit jaar komen de
Dartclub Kleijngeld Zijtaart ponyclubruiters weer bij u langs in de dagen voor Pasen
om eieren met overheerlijke verse spek te verkopen!!

zaterdag 20 april
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Ophaaldagen dinsdag 9 en woensdag 10 april 2019
Bij deze willen wij het tweede deel van de 14 goede doelen
onder uw aandacht brengen.
Onderstaand geven we een overzicht hoe uw bijdrage in
2017 is uitgegeven en er worden voorbeelden van projecten
beschreven (cursief gedrukt).

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

Handicap.nl
Gehaktbal € 1,80 p.st.
Er werd 10% besteed aan beheer en administratie, 18% aan
wervingskosten en 31% aan projecten van Revalidatiefonds
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
en 41% aan projecten van Fonds Verstandelijk
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
Gehandicapten.
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Sociaal sterker staan: Middels het door ons gesteunde
Voor € 10,00
project ABC-Date hebben inmiddels meer dan duizend
Deze actie valt buiten onze normale
mensen met een verstandelijke beperking een vriendschap
stempelkaartactie
of relatie kunnen vinden. Ook zijn er afgelopen jaar meer
dan 350 ‘buddie-koppels’ gemaakt tussen mensen met en
Ook telefonische bestelling mogelijk.
zonder handicap. Deze sociale activiteiten zorgen ervoor
Pastoor Clercxstraat 53-55
dat mensen met een handicap sterker in hun schoenen staan
Tel.: 363638
en deel uitmaken van de maatschappij. Iets wat wij
ontzettend belangrijk vinden. Ook hebben we bijgedragen
Patatterij open:
aan de realisatie van elf kleinschalige woningen, waar we
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
maar liefst 132 jongvolwassenen met een verstandelijke of
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
meervoudige handicap een thuis bieden. Deze projecten
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
dragen bij aan de zelfstandigheid van deze
jongvolwassenen, maar ook aan het ontzorgen van
mantelzorgers.
Alzheimer Nederland
Wervingskosten 17%, besteed aan doelstelling ten opzichte
Hartstichting
van de totale lasten 80% en nog 3% aan beheer en
Doelbestedingen t.o.v. totale lasten: 80,5%, wervingskosten administratie.
t.o.v. totale lasten: 15,8%. Kosten voor beheer en
Op 5 september vond het eerste Dementie-Event plaats. Uit
administratie t.o.v. totale lasten: 3,7%
het hele land kwamen mensen met dementie samen om met
De Hartstichting wil dat jong en oud leert reanimeren.
elkaar in gesprek te gaan: hoe kijkt de wereld tegen de
Iedereen die al kan reanimeren, roepen we op om zich aan ziekte aan en hoe kan de beeldvorming veranderen?Voor
te melden bij het reanimatie-oproepsysteem. Samen redden het event stelden zij samen met zorginnovatiebureau DAZ
we levens. We stimuleren daarom dat: Jongeren leren
en Alzheimer Nederland een manifest op. Hierin maken zij
reanimeren op school, zoveel mogelijk mensen een
hun wensen kenbaar aan de samenleving. Dit manifest moet
reanimatiecursus volgen en deze jaarlijks herhalen, elke
leiden tot een nog sterkere emancipatie van mensen met
buurt voldoende burgerhulpverleners heef; vrijwilligers die dementie.Voor de inhoud van het manifest verwijzen wij u
oproepbaar zijn bij een hartstilstand.
naar https://www.alzheimer-nederland.nl/manifest
Reuma Nederland
Er werd 82% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen:
onderzoek en innovatie, voorlichting, ondersteuning
patiënten-activiteiten en collectieve belangenbehartiging.
Verder werd er 16% besteed aan wervingskosten en 2% aan
beheer en administratie.
Een van de onderzoeken dat op dit moment met hulp van
Reuma Nederland wordt uitgevoerd is het onderzoek van
Tim Welting (Maastricht UMC) naar de mogelijkheid om in
de toekomst artrose af te kunnen remmen en misschien zelfs
helemaal stopzetten.
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Rode Kruis
Er werd ruim 89% van de uitgaven besteed aan de
doelstellingen: internationale hulpverlening, nationale
hulpverlening en voorlichting en bewustmaking. Bijna 8%
werd uitgegeven aan wervingskosten en iets meer dan 3%
aan beheer en administratie.
Hulp door het Rode Kruis in Nederland: Als er brand
is in je straat en je moet je huis uit vanwege de rook
die vrijkomt, als je blaren loopt bij de Vierdaagse, als
je je enkel verzwikt tijdens een hardloopwedstrijd, als
je flauwvalt bij het zien van je favoriete band op een
festival:dan zijn wij er voor je. Wanneer je ons nodig
hebt, staan we voor je klaar.
Een ander voorbeeld is noodhulp. Dit zie je bij een
ontspoorde trein of een aanslag. Dan komen de
noodteams van het Rode Kruis in actie en ontfermen
zich over de lichtgewonde slachtoffers, zodat
ambulancepersoneel zich kan bezighouden met de
zwaargewonde mensen.
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Vanwege de kosten heeft de werkgroep Goede Doelen
Week Zijtaart geen eigen bankrekening, daarom werken wij
hiervoor samen met Dorpsraad Zijtaart.
Voorbeeld van de eenmalige machtiging:

NIEUW DIT JAAR:
de eenmalige machtiging t.b.v.
Goede Doelen Week
Omdat veel mensen geen contant geld meer in huis hebben,
is er nu ook de mogelijkheid om een eenmalige machtiging
af te geven.
U kunt dan i.p.v. geld de eenmalige machtiging invullen en
deze in de retourenveloppe doen samen met de invullijst,
waarop u aangeeft welk bedrag u aan de doelen wilt
schenken en hoe u dit wilt verdelen. Wanneer u alleen het
totaalbedrag invult op de lijst, dan wordt uw gift door ons
evenredig verdeeld over de 14 doelen.
Overzicht wijk en collectanten:
Wijk

Doornhoek, de Hemel, Lage Biezen
Pastoor Clercxstraat 1 tot 34
Pastoor Clercxstraat 31 tot 68a
Pastoor Clercxstraat 85 tot 109
Zondveldstraat 1 tot 16
Korenmolenweg, Hoge Biezen, Erpsesteeg,
Heisteeg, Spierbos, Zondveldstraat 9 tot 40
Jekschotstraat, Hool, Het Gerecht, Jekschot
Krijtenburg
Biezendijk, Weivenseweg, Zijtaartseweg
Laarsweg, Het Helligt, Logtenburg
Corsica, Reibroekstraat
Grootveld
De Bresser, Boskamp
Keslaerstraat
Mr. v d Venstraat, Pater Vervoortstraat
Pater Thijssenstraat
Leinserondweg, Hoolstraat
Cecilliastraat, Edith Steinplein
De Voortstraat, Pastoor Kampstraat
Pater de Koning, Pastoor v.d. Bultstraat

Collectanten

Bert vd Tillaart
Ton Rietbergen
Jacqueline v Nunen
Karin v Eijndhoven
Thea Brugmans
Thea Brugmans
Tonny vd Tillart
Tonny vd Tillart
Sjaan vd Linden
Joop de Bie
Phil vd Heijden
Fridy Verwegen
Rien v Zoggel
Ria Vissers
Petra vd Hurk
Jan v Dijken
Ine Habraken
Bets Dortmans
José vd Meerakker
Greet Bosch
Marjan Kandelaars

Annie vd Berkmortel
Christine vd Heijden
Beppie Nikkelen
Annelies Weterings
Jo v Lankveld
Jo v Lankveld
Rieky vd Laar
Rieky vd Laar
Nolda v Zutphen
Jan Dortmans
Piet vd Tillaart
Ans Schuurmans
Anita v Uden
Jacqueline v Asseldonk
Miekevd Klok
Anja v Boxmeer
Inge v Liempd
Leny Henst
Lenny Rooijakkers
Tiny v Zutphen
Agnes van Nunen
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KBO
AGENDA
Maandag 8 april 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 9 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 9 april 11.00-11.30 opgeven bloemschikken
Dinsdag 9 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 9 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 9 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 10 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 11 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 11 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 11 april 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 11 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 12 april 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 28 maart:
Jokeren: Mien Raaijmakers
Mien Ketelaars
Poedelprijs: Ad v.Cuijk
Rikken: Bert Vissers
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Toon v.Bakel
Loterij: Anneke v.d.Braak

3 april 2019 – 10 april 2019
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B-lijn:
1.Harrie & Rina v.Berlo
2.Cor & Marietje Mollen
3.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
4.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
5.Fien Rooijakkers & Nelly Philipsen
Chris & Christien v.Helvoirt
7.Huub vd.Heuvel & Pieter v.Kaathoven

60,42 %
58,33 %
56,25 %
54,58 %
52,92 %
52,92 %
52,08 %

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 7 april, Rondje Den Bosch,
pauze in Vught ‘Den Heuvel’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 10 april, Kapellentocht, pauze in
Oirschot ‘Kringloopwinkel’, 70 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd 6 april 2019
ST Boskant/Ollandia JO19-1 (bij Ollandia)
VOW
JO19-1
14:30u
VOW JO17-1
UDI'19/CSU JO17-4
14:30u
VOW JO15-1
vrij
VOW JO13-1
Irene JO13-1G
11:30u
VOW JO12-1
Prinses Irene JO12-2
9:30u
Vorstenbossche Boys JO10-1G VOW JO10-1G 10:00u
Bavos JO9-2
VOW JO9-1
9:15u
VOW JO8-1
Boekel Sport JO8-2
10:45u
Rhode JO7-3
VOW JO7-1M
9:30u
Vorstenbossche Boys MO17-1 VOW MO17-1 14:30u
VOW MO15-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 13:00u
VOW MO13-1 Juliana Mill MO13-1
11:30u
Volkel MO11-1 VOW MO11-1
9:00u
VOW Jeugd 9 april 2019
HVCH MO17-1 VOW MO17-1
19:00u

172 pnt.
156 pnt
46 pnt.
117 pnt.
69 pnt.
-73 pnt.

Uitslagen van 1 april:
Jokeren: Jaantje v.d.Burgt
93 pnt.
Jo v.Boxmeer
91 pnt.
Poedelprijs: Mien Raaijmakers 47 pnt.
Rikken: Toon v.Bakel
107 pnt.
Marjo Vissers
84 pnt.
Piet v.d.Hurk
62 pnt.
Poedelprijs: Lenie Henst
-20 pnt.
Loterij: Henk v.d.Ven
BRIDGEN
Uitslagen 26 maart:
A-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
4.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
5.Ad Koevoets & Sjan Kanters

70,83 %
65,83 %
52,92 %
52,08 %
52,08 %

B-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
2.Adriaan vd.Tillart & Mariet vd.Wijgert
3.Clasien Nolle & Trudy Smulders

67,36 %
56,94 %
54,17 %

Uitslagen 29 maart:
A-lijn:
1.Bert & Diny Kanters
2.Rien & Helma v.d.Heuvel
3.Mari & Nellie v.d.Vleuten
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
5.Ad & Nelly Vervoort
6.Mien Verhoeven & Mien Vissers

60,00 %
59,58 %
55,83 %
54,17 %
50,83 %
50,00 %
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VOW Senioren 6 april 2019
17:00
VOW VR30+1
VCO VR30+1
17:00
Blauw Geel
VOW Veteranen
VOW Senioren 7 april 2019
14:30u VOW 1
Tongelre 1
11:30u VOW 2
MVC 2
11:00u VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 10
12:00u DVG 6
VOW 4
12:00u Festilent VR1
VOW VR1
11:00u Schijndel/DE WIT VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 30 maart 2019
Volkel VR30+1VOW VR30+1 0 – 13
VOW Veteranen
Odiliapeel
6-1
VOW Senioren 31maart 2019
VOW 1 HVV Helmond 1
3-1
WEC 2 VOW 2 3 – 0
Heeswijk 5
VOW 3 6 – 3
VOW 4 WEC 6 0 – 4
VOW VR1
Mierlo Hout VR1
4–0
VOW VR2
Nooit Gedacht VR3
1-7

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronde 15 en 16 zijn als volgt:
Maandag 11 maart:
Krijtenburg - Het Einde vd Straat
42 – 56
Rond de Bulte - Jekschotstraat
38 – 49
Leins./Hoolstraat - Rudebroeck
53 – 42
Den Doornhoek - Het Begin vd Straat 46 – 59
Grootveld/Corsica - Rond de Kerk
55 – 43

3 april 2019 – 10 april 2019
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Maandag 25 maart:
Het Einde vd Straat - Den Doornhoek 48 – 43
Rond de Kerk - Krijtenburg
ma 1 april
Rudebroeck - Grootveld/Corsica
48 – 41
Jekschotstraat - Het Begin vd Straat
58 – 44
Leins./Hoolstraat - Rond de Bulte
59 – 64
Tussenstand na 16 speelronden:
1 Jekschotstraat
2 Het Einde v.d. Straat
3 Rudebroeck
4 Den Doornhoek
5 Grootveld Corsica
6 Leins./Hoolstraat
7 Krijtenburg (nog 1 in te halen)
8 Het Begin v.d. Straat
9 Rond de Kerk (nog 1 in te halen)
10 Rond de Bulte

punten:
871
861
827
812
810
801
792
790
786
780

Toon Cissen, wedstrijdleider

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Breugel B Zijtaart d.d. 28-03-2019
Frans Sanders
40 70 - Cor van Zutphen 65 42
Albert Thomassen 30 24 - Toon Cissen
52 62
Harrie vd Lippe
29 30 - Toon Cissen
52 31
Ad Versantvoort
29 27 - Wim Kremers
27 9
Peter van Haandel 25 21 - Cor Coppens
20 7
Martien Swinkels 29 20 - Wim vd Sanden 40 18
Harrie vd Kruis
21 36 - Jan vd Oever
20 35
Noud v Eck
21 17 - Theo vd Laar
14 14

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 28-03-2019
Cor Coppens
Tonnie van Uden

22
32
Willy vd Berkmortel 25
Andre Schepers
36
Frans van Leuken 43
Willy Henst
24
Mies Gibbels
35
Chris van Helvoirt 17
Andre Schepers
36
Jan de Wit
26
Hans van Erp
66

25
37
18
54
32
10
34
12
43
29
41

- Jan vd Oever
- Jan de Wit
- Hans van Erp
- Rien van Tiel
- Bert vd Heijden
- Martien Verbruggen
- Toon vd Oever
- Willy vd Berkmortel
- Tonnie van Uden
- Willy Henst
- Toon Nelissen

18
26
66
28
28
70
29
25
32
24
32

18
25
54
27
15
45
25
25
36
22
28

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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Last minute kaartjes dinerconcert
Voor zondag 7 april zijn er nog enkele kaartjes te
reserveren van het dinerconcert.
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Onze solisten zijn dit jaar Vincent Houdijk die als een
gepassioneerde musicus in percussie kwaliteiten een grote
naam heeft opgebouwd. Hij zal tijdens het dinerconcert
diverse keren optreden.
Tamara Heuveling en Tijn van Geel zijn inmiddels bekende
solisten voor onze muziekvereniging. Ook zij zullen beide
avonden optreden onder muzikale begeleiding van het
fanfarekorps.

U kunt nog een tafel reserveren via:
fanfare@sintceciliazijtaart.nl
Opgave kan worden gedaan op tel. ((06) 209 785 07

Mocht u spijt hebben of was u te laat met reserveren,dan is
er nog een allerlaatste gelegenheid om erbij te kunnen zijn.
Voor € 55,- p.p. krijgt u een avondje waarbij u zorgeloos
Met muzikale groet,
kunt genieten van een heerlijk vier-gangen menu en
bijpassend wijnarrangement/drankjes. Dat alles in een tot
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
restaurant omgetoverd Dorpshuis.
Met het fanfarekorps, slagwerk, de danseressen van Return, www.sintceciliazijtaart.nl
het opleidingsorkest en solisten belooft het weer twee
spectaculaire avonden op zaterdag 6 en zondag 7 april.
Restaurant De Reiger en Café Zaal Kleijngeld verzorgen
DRIEBANDEN- EN
een heerlijk vier gangen menu met bijbehorende drank.
PENTATLONTOERNOOI
Start van de avond is op zondag om 17.00 uur met om
POEDELPRET ZIJTAART
17.30 de aanvang van het diner.

Afgelopen donderdag waren de finales van het driebandenen pentatlontoernooi van biljartvereniging Poedelpret.
De finale pentatlon ging tussen Mari v Erp (Eerde) en
Thieu Westelaken (Schijndel). Beide hadden tijdens het
toernooi al laten zien in vorm te zijn. In de finale speelde
Mari niet slecht, maar was niet opgewassen tegen Thieu.
Het werd een snelle finale, waarbij in de 15e beurt Thieu de
laatste carambole wist te maken en daarmee de 1e
pentatlonkampioen werd.
De finale om de driebandentitel ging tussen Mark
Verbruggen (Veghel) en Gijs Stapelbroek (Eerde). Met 11
om 10 caramboles lagen de te maken caramboles dicht bij
elkaar en zou het een spannende finale kunnen worden. In
de 1e set wist Gijs al snel een voorsprong op te bouwen,
maar Mark wist terug te komen en de set in 26 beurten met
11-9 te winnen. Het toernooi duurde voor Gijs net één partij
te lang, want in de twee daaropvolgende sets wist hij geen
weerstand meer te bieden. Met tweemaal 11-3 won Mark
ook de 2e en 3e set en schreef daarmee het 29e
driebandentoernooi op zijn naam.
De finales werden met een 30-tal toeschouwers redelijk
goed bezocht en biljartvereniging Poedelpret kan dan ook
terugkijken op een goed geslaagd toernooi.
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hulp inschakelen of als je iemand kent die goed kan
opschieten met betrokkene en die betrouwbaar is, zou je die
mogelijk kunnen inschakelen. Maar ieder mens is en blijft
Komende zondag, op 7 april, is er opnieuw een
verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Neem dat niet
wandeling voor iedereen die een dierbare verloren heeft. over.
Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor De
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
gratis.
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te
staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder
Mensen met dementie aan het woord
veel te zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per
in Alzheimercafé
jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare
verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling. In het Alzheimercafé in het PieterBrueghelHuis in Veghel
Tijdens de wandeling van
vertellen op dinsdagavond 16 april mensen die de ziekte
ongeveer een uur door de
hebben wat dat voor hen betekent. Van 19.30 uur tot 21.30
bossen van 'Het Hurkse'
uur gaat een gespreksleider met hen in op wezenlijke
kunnen herinneringen,
vragen. Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging er aan
ervaringen en gevoelens met
vooraf, hoe moet je verder? Je toekomst ziet er definitief
elkaar worden gedeeld. Een
anders uit, ook voor de mensen in je omgeving. Je wereld
wandeling waarbij je jezelf kan
staat totaal op zijn kop. Periodes van onzekerheid worden
en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt delen. Maar ook een afgewisseld met periodes van het is niet waar, boosheid en
wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn.
verdriet. Mensen met dementie vertellen openhartig hoe dit
Op zondag 7 april a.s. is de lentewandeling. Samenkomst
proces bij hen verlopen is en hoe het hen lukte na verloop
om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp. Deelname aan de
van tijd de draad van het leven weer op te pakken.
wandeling is gratis, zo ook het kopje koffie of thee na
“Aandacht hebben voor de dingen die goed gaan en blijven
afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf aanmelden is niet
genieten van het leven,” wordt genoemd als de sleutel.
verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail sturen naar
Voor de bezoekers is er gelegenheid om te reageren en hun
mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar 0413-32 25 27. ervaringen te delen. Zij krijgen ook tips over mogelijkheden
Je bent van harte welkom!
voor hulp en ondersteuning en er zijn professionals
aanwezig, waar mensen terecht kunnen met vragen. Het
Alzheimercafé is elke derde dinsdag van de maand vanaf
19.00 uur open en gratis toegankelijk voor iedereen die iets
met dementie heeft.

LENTEWANDELING,
voor iedereen die een dierbare mist

Schimmelige wereld
Verantwoordelijkheid overnemen is zelden wenselijk
Telefoonterreur: heel lastig als je er mee te maken hebt.
Sommige mensen blijven aan de gang. Wat kun je daaraan
doen? Juridisch schijn je er niet zoveel tegen te kunnen
doen of je moet wel heel rigoureuze maatregelen nemen.
Uiteindelijk kun je soms niet anders. Sommige mensen
moedigen de beller onbewust aan door steeds te reageren.
Men gaat misschien schelden of vragen niet meer te bellen.
Beter is het (zeker met nummerherkenning) om niet op te
nemen. Heel onaardig, maar als je een stalker hebt die echt
niks belangrijks te melden heeft, is dat het beste.
Een ex-partner, die mogelijk wil overleggen over de
kinderen kun je niet zo maar blokkeren. Er kunnen
dringende dingen te bespreken zijn. Maar als je ex-partner
jou blijft bellen, kun je afspreken om bv. 1x per dag te
bellen.
Soms zie je ook dat men gaat dreigen: “Als je niet
terugkomt, doe ik mezelf iets aan!”. Natuurlijk wil je dat
niet op je geweten hebben. Maar denk erom: het is nooit
jouw verantwoordelijkheid als betrokkene dit doet. Je hebt
dus niets op je geweten, zelfs als de ander zulke stappen
zou zetten. Dit is echter geen pleidooi om iemand maar te
laten stikken in zijn ellende.
Je niet laten chanteren is één. Je kunt wel adviseren hulp te
zoeken, misschien zelf (als je je echt grote zorgen maakt)

Lezing donderdag 11 april 20.00 uur – 22.00 uur
Op donderdag 11 april houdt Mark
Smits voor natuurvereniging IVN
Veghel een lezing met als titel 'een
Schimmelige wereld' in het IVN
verenigingslokaal in de
Bundersschool, Langendonk 1 in
Veghel. Een onderwerp dat niet zo vaak aan bod komt en
zeker de moeite waard is! Aan het bijwonen van de lezing
zijn geen kosten verbonden.
Schimmels geven kleur en smaak aan het leven. Denk aan
bier, wijn, brood, camembert maar ook aan beschimmeld
voedsel, voetschimmel, groene knolamaniet,
essentaksterfte. Tijdens deze lezing wordt een tipje van de
sluier opgelicht: schimmels zijn raar, het zijn geen planten
en het zijn geen dieren. Wat zijn het dan wel? Nog
belangrijker: welke rol spelen ze in ons leven, onze
maatschappij, onze wereld? Het is en blijft namelijk een
schemerige schimmelwereld. Van heel veel hebben we nog
geen weet. Het tipje van de sluier laat wel zien wat voor
belangrijke rol schimmels spelen.
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of Marianne van
Zeeventer, tel.( 0413) 78 52 07.
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Ga mee op avontuur tijdens de JAZ-dagen!
Inmiddels zijn de inschrijfmomenten voor de JAZ-dagen 2019 achter de rug. Dit heeft
tot nu toe ruim 130 deelnemers opgeleverd die graag avonturen willen gaan beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart. Natuurlijk zijn we daar al heel blij mee, maar dat
mogen natuurlijk nog veel meer kinderen worden!!
Voor degenen die niet aanwezig konden zijn of het vergeten zijn, sturen wij deze
herinnering. Wil je mee doen met de JAZ-dagen geef je dan uiterlijk vóór 7 april op bij
Anouk Welte, Ceciliastraat 29, tel. (06) 422 509 82. De benodigde formulieren kun je
vinden op www.Zijtaart.nl.
Naast de aanmeldingen voor de kinderen hebben wij natuurlijk ook vrijwilligers nodig.
Dus, ben jij die groepsleider, spelbegeleider, creatieve persoon, fotograaf, frietgezin,
nachtwaker of sjouwer die we zoeken?! Geef je dan nu op voor de JAZ-dagen 2019!
Hopelijk zien we nog vele inschrijfformulieren en vrijwilligerslijsten tegemoet. Alvast
Bedankt.
Het JAZ-team
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Brabantse Kampioenschappen 2019 worden
een groot succes, met hulp van u!
Zoals u allen weet, heeft Ruitersport Zijtaart dit jaar wederom de eer om
de Brabantse Kampioenschappen te mogen organiseren. Een unieke
kans om geheel Brabant te laten zien wie Zijtaart is en waar dit prachtige
dorp allemaal toe in staat is.
Diverse leden van Ruitersport Zijtaart zijn de afgelopen maanden en ook
de komende maanden druk bezig met het organiseren en regelen van
deze kampioenschappen. In dit weekend worden 1.000 ruiters en
amazones per dag verwacht en 10.000 (!) bezoekers. De organisatie
kan dit echter niet alleen en u begrijpt uiteraard dat dan ook de hulp van
de inwoners van Zijtaart en omgeving (16 jr. en ouder) zeer gewenst is.
Om dit alles vlekkeloos te laten verlopen, doen wij dan ook een beroep
op u, om als vrijwilliger mee te helpen. U kunt hierbij denken, aan hulp
bieden voor de horeca, parkeren, parcoursbouwers, administratieve
ondersteuning zoals telcommissie, maar ook hulp in de vorm van
mensen die vooraf en naderhand kunnen meehelpen op- en afbreken.
Het enige wat u op dit moment nog rest, is om uw gegevens door te
geven en aan te geven op welke momenten u beschikbaar bent. U kunt
dit op meerdere manieren doen:
 Door middel van het invullen van bijgevoegd formulier en dit op te
sturen / in de bus te doen van Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
 Een email te sturen met al uw gegevens en beschikbaarheid naar:
personeel@bkzijtaart.nl
Alvast bedankt voor uw hulp,
De organisatie Brabantse Kampioenschappen 2019
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Opgave werkzaamheden
Algemene informatie
Dhr./Mevr.:

Leeftijd:

Adres:

Woonplaats:

E-mail:

Tel. Nr:

Naam Vereniging:

Wil graag helpen op:
Voorkeur werkzaamheden
(u kunt meerdere mogelijkheden aankruisen)
(Beide dagen helpen is ook mogelijk)

Zaterdag
20 juli
Hele dag

Zaterdag
20 juli
Ochtend

Zaterdag
20 juli
Middag

Zondag
21 juli
Hele dag

Zondag
21 juli
Ochtend

Horeca
Administratieve ondersteuning
Parcourshulp wedstrijddagen
Parkeren / verkeersregelaars
Coupons ophalen
Entree / kassa

Wil graag helpen vooraf:

Wil graag helpen achteraf:

Opbouwen van het concoursterrein
(dit vindt plaats in de week voor de wedstrijd)

Afbreken concoursterrein

Aankleden en bloemschikken
Graag aangeven welke datum / data u beschikbaar bent:

Ingevulde formulieren ontvangen wij graag via het volgende mailadres: personeel@bkzijtaart.nl of in de
brievenbus van Ceciliastraat 25 in Zijtaart.
Wij rekenen op jullie!

Zondag
21 juli
Middag

