HERDENKING BIJ MONUMENT AAN KANAALDIJK
Donderdag 18 april a.s. om 14:00 uur
Donderdag 18 april is er weer de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de
kanaaldijk. In de sfeer van de Nationale Dodenherdenking, dat op 4 mei landelijk
plaatsvindt, wordt er al eerder bij dit monument aandacht besteed aan de strijd van
Nederlandse militairen bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940.
Sinds enkele jaren wordt deze herdenking gehouden op de donderdagmiddag vlak voor de
meivakantie. Hierdoor is er een volledige groep leerlingen van basisschool Edith Stein
aanwezig, die daarmee het project over de Tweede Wereldoorlog afsluit. Omdat de
basisschool het monument reeds vele jaren adopteert, is de betrokkenheid van de school
van belang. In de meivakantie is de kans om aanwezig te zijn met de hele groep niet
mogelijk. Daarom is onlangs in overleg met de gemeente bepaald om de herdenking eerder
te houden, maar wel gelijkwaardig aan de Nationale Dodenherdenking van 4 mei.
Een wethouder (of indien mogelijk de burgemeester) zal namens de gemeente een krans
leggen bij het monument. De kinderen van groep 8 zullen onder leiding van hun leerkracht
de herdenking voor een deel invullen door enkele korte herdenkingsteksten uit te spreken.
De traditionele bijeenkomst met vrienden en kennissen van oud-militairen was in 2013 voor
de laatste keer; mogelijk komen enkelen op eigen initiatief toch nog naar Zijtaart.
Belangstellenden uit ons dorp zijn van harte welkom en worden hiermee uitgenodigd
om de herdenking bij te wonen en indien mogelijk een bloemetje te leggen bij het
monument.
De commissie van de Evenementengroep

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 14 april 10.30 uur Palmzondag Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Annelies van Zutphen, overl.familie van Zutphen en Verhoeven

Zijtaart Bedankt
Als MOV willen we de inwoners van Zijtaart bedanken voor het steunen van de
Vastenactie. De opbrengst € 1.576,05 is geweldig. Ook de vrijwilligers die de vastenzakjes
opgehaald hebben, willen we hartelijk bedanken.

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
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BELANGETJES

Beste inwoners van Zijtaart:

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.

Aanstaande zondag zal de 4e
MudRun weer gelopen worden
in en om Zijtaart. U kunt hier
wat last van ondervinden in de
straten en buitengebied van
Zijtaart.
De eerste lopers starten om
10:00 uur vanaf het Sportpark
en de laatsten zullen starten rond 13:00 uur. Net voor de
start zal er een warming-up gehouden worden voor de
deelnemers met wat muziek.
Wij hopen op uw begrip dat er enige overlast kan zijn en u
bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen
nemen op de route of ons sportpark. Dit jaar hebben we
weer ruim 200 deelnemers meer dan het record van
afgelopen jaar.
Groet en hopelijk tot zondag 14 april
MudRun commissie

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.
Verloren: Zwarte schoudertas met Geo-cache spullen. Op
zondagmiddag rond 12.30 uur ter hoogte van Laarsweg –
Biezendijk – fietspad Corsica richting de Wok. Graag terug
te bezorgen bij Raaijmakers Drukwerk.

Afgelopen maand hebben weer
velen genoten van een heerlijke maaltijd en een gezellig
samenzijn bij SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op
de 3de woensdag van deze maand, 17 april. Vanaf 17.30 uur
staat ervoor slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal van ons
dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor uw klaar.

Een gezellig samenzijn door samen
te eten en tegelijk van alles te
bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 17 april. Het kan voor
zulke mensen een mooi opstapje zijn om vaker aan
activiteiten deel te gaan nemen en op die wijze elkaar
te ontmoeten. Hebt u geen vervoer om zelfstandig te
komen, meld het ons en wij regelen het. We heten u
graag welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 17 april
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 12
april om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel: 0413362254 of tel. 06 10255782 of bij Annie Pennings; tel: 06
42350489.

Ponyclub De Reigertjes Zijtaart geeft
eieren voor uw geld!
Het is bijna Pasen en u heeft dan misschien zin in een eitje
met spek. Dit jaar hoeft u hiervoor niet naar de winkel! De
leden van Ruitersport Zijtaart komen op de dagen vóór
Pasen bij u aan de deur met 10 eieren en verse spek. De
kosten hiervoor zijn € 5,00. Met dit geld ondersteunt u de
jeugdactiviteiten van Ruitersport Zijtaart. De ponyrijdende
leden zullen u dankbaar zijn, omdat zij van dit geld kunnen
genieten van een ponykamp, een spelletjesmiddag en een
buitenrit.
Wij zijn blij om als club op deze manier ons steentje bij te
kunnen dragen aan deze jeugdactiviteiten, en u krijgt dus
ook de mogelijkheid!
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Notulen openbare vergadering
woensdag 3 april 2019
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle
aanwezigen (52 belangstellenden) welkom. In het
bijzonder ook aan wethouder Harrie van Rooijen,
Buurtadviseur Reny Nijssen, en Nathalie van Hirtum, die
als financieel adviseur namens de RABO bank verzocht
heeft een woordje te mogen doen.
Wijkagent Henk van der bruggen heeft bericht van
verhindering gestuurd.
Informatie RABO bank Het doel in dezen is tweeledig;
• De Rabobank wil enerzijds graag info verzamelen van
wensen en vragen aan de bank bij de bewoners van
Zijtaart - particulieren en ondernemers - om de
dienstverlening te verbeteren.
• Anderzijds wil de bankzijn maatschappelijke
betrokkenheid tonen met de geboden dienstverlening,
kort samengevat:
∼ Er bestaat de mogelijkheid, door aanmelding, deel te
nemen aan een workshop onlinebankieren,
∼ Er is een “zorg-platform” voor mensen met vragen
over bijv. zelfstandig wonen voor ouderen, het
toekomstbestendig maken van de woning, de
mogelijkheden en de financiering daarvan.
∼ Het opstellen van een levenstestament (via de
notaris) en bijbehorende volmachten voor
familieleden.
Er zijn workshops, en ook altijd mogelijkheden voor een
persoonlijk gesprek. Desgewenst kunnen mobiele
adviseurs daarvoor bij de mensen thuis komen. De
voorzitter dankt de spreekster voor haar toelichting.
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Goulashkroket € 1,50 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
2. Mededelingen
• Meldingen aan de gemeente over onderhoud openbare
ruimte worden o.m. gedaan tijdens de half-jaarlijkse
Dorpsschouw. Maar weet u dat u tussendoor altijd ook
zaken kunt melden via de gemeente app zoals bijv:
reparaties aan lantarenpalen, wegdek en riool? Zelfs
risicosituaties in onoverzichtelijke bochten door
begroeiing in de berm. U kunt dat doen via de
MijnGemeente app (gratis downloaden voor iPhone en
Android). U kunt dan ook direct een foto meesturen.
Onze ervaring is dat de gemeente daar snel en adequaat
op reageert.
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• Watertappunt: Het is beleid van Brabantwater om in alle
kernen een openbaar watertappunt ter beschikking te
stellen. Op het Edith Steinplein, op de hoek met het
verbindingspaadje richting Rudebroeck zal van er
binnenkort ook een gerealiseerd worden. Verdere info
volgt via Zijtaarts belang.
• Attentie-tegels. De heemkundekring Vehchele is bezig in
de kernen historische punten te markeren met z.g.
Attentietegels in de trottoirs/bestrating om zo het
ontstaan en de historie van ons woongebied aan de
vergetelheid te onttrekken. De dorpsraad vindt dit een
mooi initiatief. Binnenkort worden er in ons dorp alvast 5
tegels gelegd, de definitieve locaties zijn nog niet
vastgesteld. Er wordt met name gedacht aan het klooster,
de kerk, het eerste (openbare) schoolgebouw, nu
woonhuis, en mogelijk de locatie waar in het verleden de
windmolen heeft gestaan, ja aan de Korenmolenweg.
Tekst op de tegels (i.s.m. M. van Asseldonk) en de
plaatsing worden verzorgd door de heemkundekring.
• De openbare verlichting langs de Zuid-Willemsvaart (
Sluishoek) is nu eindelijk gerealiseerd, met dank aan de
gemeente.
3. Verbindingsweg N279 /Doornhoek.
Tijdens onze inloopbijeenkomst van 20 mrt j.l. zijn de
procedures en het hoe en waarom van de alternatieve
tracé’s uitgebreid besproken met de belangstellenden. De
raad is tevreden, en akkoord met de gemeente over het
bekende voorkeurstracé langs de Zuid-Willemsvaart,
wetende dat direct-betrokken die nu op of aan dat tracé
wonen daar toch meer en minder door getroffen worden.
Toch brengt nu het M.E.R. – onderzoek (Milieu Effect
Rapportage) naar 5 alternatieve tracé’s de nodige onrust
mee, zo blijkt uit de vragen die in deze vergadering uit de
zaal komen. Wethouder van Rooijen benadrukt nogmaals
dat de gemeente wettelijk verplicht is alle varianten in
studie te brengen, en dat het voorkeurstracé echt nog steeds
de eerste optie is. Alleen als het resultaat van de M.E.R.
onverwachte problemen in het VKT aan het licht brengt,
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waarmee men kan worden “teruggefloten”, wordt de
situatie anders, en ook dan zal de gemeente als voorheen in
open gesprek met de gemeenschap gaan zoeken naar de
beste oplossing. Het is begrijpelijk dat de mensen daar pas
gerust over zullen zijn als er een definitief besluit is
genomen, maar de wethouder kan niet op het onderzoek
vooruitlopen.
De Dorpsraad heeft in een brief aan de gemeente laten
weten dat
∼ de mensen van Zijtaart belang hechten aan het
openhouden van de autoverbinding naar de
Dubbelen via de Sluishoek (onder de Taylorbrug
door) en
∼ dat we verzoeken om i.t.t. tot het advies van Arcadis
in de NRD (Notitie Reikwijdte en detailniveau)
vragen de fietsbrug wèl in de M.E.R. mee te nemen
en niet onze wens pas later in het traject in
overweging te nemen.
4. Stand van zaken toekomstige uitbreiding
woongebied Zijtaart.
De procedure voor het bestemmingsplan in Zijtaart zuid is
bij weten van de dorpsraad nog niet opgestart. Daar is veel
frustratie over en die wordt er niet minder op door het
zoveelste woonwensen-onderzoek van de gemeente.
Wethouder van Rooijen heeft uitgelegd dat het laatste
onderzoek een regionaal periodiek onderzoek is waar ook
Meierijstad aan deelneemt, maar dat dat niets afdoet aan de
eerdere onderzoeken die lokaal zijn uitgevoerd.
Die onderzoeken, naar aanleiding van de gemeentefusie,
blijven de basis voor het woningbeleid van de gemeente en
men heeft daarin vastgesteld dat er met name behoefte is
aan betaalbare (goedkopere) kleine woningbouw voor
starters en voor senioren. De mogelijkheid voor grotere
gezinswoningen (vrijstaand of tweekappers) zal er toch
ook zijn.
De raad neemt regelmatig contact over de vorderingen bij
de gemeente om de druk erop te houden. Toegezegd is dat
medio 2020 gestart zal kunnen worden met woningbouw.
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5. BIN (Buurt InformatieNetwerk)
De voorzitter geeft het woord aan Harry van der Linden:
Het netwerk is zo’n anderhalf jaar geleden gestart in
buurtvereniging Rudebroeck en sindsdien gestaag gegroeid.
Momenteel zijn bijna alle buurten aangesloten, er zitten nog
wat gaten, met name waar men geen buurtvereniging heeft.
Vanwege de acties die we inmiddels kunnen melden,
denken we dat het preventienetwerk ook goed functioneert.
Dan hebben we het over de melding van een gestolen miniloader, een waarschuwing voor nep-collectanten, een
aanhouding en het opruimen van een hennep-pand.
Inmiddels heeft de gemeente zowel in de kom als aan de
randen van het buitengebied de BIN-borden geplaatst, die
een preventieve werking kunnen hebben, en de alertheid
van de bevolking levend moeten houden.
Vraag uit de raad; Wat gaat men doen om ook de laatste
witte plekken in het netwerk te dichten?
Antwoord: We zouden nog eens een oproep kunnen
plaatsen in Zijtaarts belang. Zo is besloten.
6. Werkgroep Zorg & Welzijn.
Alda Gloudemans brengt namens de werkgroep 2 punten
onder de aandacht.
De Duofiets, bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig
fietsen een probleem is de mogelijkheid te bieden er toch
eens op de fiets op uit te kunnen gaan. Er wordt behoorlijk
gebruik gemaakt van de fietsen. Als de gebruiker zelf een
maatje meebrengt om samen mee te fietsen is het snel
geregeld, voor mensen die niemand weten die hen kan
bijstaan op zo’n gezellige fietstocht, zijn er (nu 6)
vrijwilligers beschikbaar. Vaak betekent dat ook een
welkom extra moment van rust voor een mantelzorger. De
werkgroep Z&W heeft momenteel echter onvoldoende
overzicht wie er allemaal beschikbaar zijn, en wanneer. Dat
is men nu doende om in kaart te brengen, mogelijk zijn er
nog dagdelen waarop niemand beschikbaar is? Méér
vrijwilligers zijn natuurlijk toch welkom. Daarvoor zal er
opnieuw een oproep worden gedaan in het Zijtaarts Belang,
waarmee tevens potentiele gebruikers worden herinnerd aan
deze mooie activiteit.
Samen aan tafel. Van het project ‘samen aan tafel” wordt
veel gebruik gemaakt. Wekelijks op de woensdag bedienen
vrijwilligers gemiddeld 30 eters! Dat heeft ook mogelijk
gemaakt dat leverancier van de maaltijden, verzorgingshuis
Joachim en Anna, nu een keuze uit 2 maaltijden kan bieden.
Meer eters zijn nog altijd welkom, mensen ervaren daar
toch vaak een drempel. In de praktijk blijkt die drempel het
best te worden overwonnen als iemand een aspirant-eter
uitnodigt en meebrengt.
Momenteel draait het project op 10 vrijwilligers, ook hier
zijn vrijwilligers van harte welkom, graag ook jongere.
7. Welkomstgroep
De voorzitter geeft kort de aanleiding en de bedoeling weer.
In het verleden was er een welkomstgroep georganiseerd
vanuit de kerk, met informatie over de kerk en de
samenhang in het dorp. (de kerk was immers van oudsher
overal bij betrokken). De kerk is hieruit teruggetreden,
maar we vinden het zinvol om ten behoeve van de
gemeenschapszin met name nieuwe inwoners kennis te
laten maken met Zijtaart. Momenteel krijgt men enkel een
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enveloppe in de brievenbus met een ZOV-kalender, het
adressenboekje en een uitgave van het Zijtaarts Belang. We
willen de mogelijkheid doen herleven om nieuwkomers een
kort bezoek te brengen voor een persoonlijke
kennismaking, en naast de kalender, gids en een ZB óók
een boekje te overhandigen, waarin aan elke vereniging en
Zijtaartse activiteit een pagina is gewijd. (in te vullen door
de verenigingen/organisatoren zelf)
Hiervoor zoeken we nu mensen die dit willen oppakken en
dit Zijtaarts boekje kunnen samenstellen.
8. Foodpark / Doornhoek 2
Info vanuit de gemeente: Fase 1 is bijna helemaal
uitgegeven, er zijn nog 2 percelen (2,6 en 2,3 ha)
beschikbaar.
In fase 2 wordt betreffende een perceel van 8 ha op 28 mrt
2019 door de gemeenteraad het bestemmingsplan
vastgesteld. Daarna mag pas bekend gemaakt worden welk
bedrijf zich daar wil vestigen. Voor het overige deel van
fase 2 is er nog geen sprake van, dat bedrijven zich er gaan
vestigen.
Voor wat betreft de verkeersafwikkeling in dat gebied aan
de Corsica hebben recentelijke uitgebreide onderzoeken en
verkeerstellingen uitgewezen dat de huidige infrastructuur
toereikend zal zijn.
De dorpsraad is tevreden met de grote groenstrook en
waterpartij ten zuiden van de Corsica. Er wordt nu nog
gewerkt een faunatoren in de groenzone langs de
Biezendijk, en er wordt een “struinpad” aangelegd. De
Dorpsraad vraagt nog om de hoge opstap van het mooie
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steigertje toegankelijker te maken. Dat zal nadrukkelijk
nog bekeken worden.
Ook vragen we nogmaals aandacht voor het fietspad daar,
dat in abominabele staat verkeert. De wethouder geeft aan
dat daar met spoed naar gekeken zal worden, wat
ontevreden reacties uit de zaal oproept omdat we al 2 jaar
aandacht vragen voor die situatie, en we tot heden enkel
nog uitstel hebben gezien op dit onderwerp.
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KBO Zijtaart afsluiting filmseizoen!

De laatste filmmiddag van dit seizoen
wordt gehouden op maandag 15 april.
Deze keer hebben we gekozen voor de
film Twister.
Een wervelende tornadofilm, die voor
een adrenalinestoot zorgt. De
waanzinnige en uiterst realistische
9. Luiercontainer.
special effects staan garant voor een
Vraag vanuit de kinderopvang de Plu en de Edith
fikse portie spektakel. Een huis wordt beetje bij beetje aan
Steinschool, waar kan er in de kern van Zijtaart een
stukken gescheurd.
luiercontainer worden geplaatst – die voor iedereen
Loeiende koeien vliegen
toegankelijk is – zonder overlast te veroorzaken?
door de lucht. Het regent
Voorzitter: Dit is niet zozeer een onderwerp voor de
tractors. Een zware
dorpsraad, maar we zijn altijd bereid mee te denken voor
gastanker wordt een
een oplossing, en brengen het daarom in de openbare
dodelijk projectiel. Dit
vergadering.
alles is het werk van een
Er zijn wellicht mogelijkheden voor de luiercontainer aan
allesvernietigende kracht
de parkeerplaats achter Dorpshuis het Klooster. Dit moet
van anderhalve kilometer
nog verder uitgedacht worden.
doorsnede. Jaarlijks wordt Amerika geteisterd door zo'n
500 tornado's van verschillende omvang en
10. Rondvraag:
vernietigingskracht, waarbij vele doden vallen. Een van de
Uit de zaal: Positief dat er nu goede verlichting is geplaatst belangrijkste oorzaken hiervoor is dat men pas op het
aan de Sluishoek.
allerlaatste moment zo'n wervelwind kan voorspellen.
De weg van Rijkswaterstaat langs het kanaal van de pastoor Helen Hunt en Bill Paxton schitteren als twee
Clercxstraat naar de Keldonkse brug is vernieuwd, maar
wetenschappers die alles in het werk stellen om de
sindsdien (nog) wel open voor autoverkeer. De vraag aan
waarschuwingstijd te vergroten. Zij willen elektronische
de gemeente is deze weer z.s.m. af te sluiten, anders zijn de meetapparatuur in het hart van de tornado
wegkanten zo weer kapot.
brengen om die zo beter te kunnen
De wethouder neemt deze opmerking mee, dat stuk weg
bestuderen en de weg die zij aflegt te
moet inderdaad wel fietspad blijven.
kunnen voorspellen. Dit kan echter alleen
Vraag uit de zaal: Komt er met de woningbouw ook een
door recht in haar dodelijke pad te gaan
(aanleun)woonvoorziening voor ouderen met centrale
staan en te proberen het pas op het
verzorging in huis? Antw Wethouder van Rooijen: na de
allerlaatste moment uit de weg te gaan.... De strijd barst los.
vaststelling van het bestemmingsplan woningbouw zal
Laat je meezuigen in de wereld van de Twisters!
verder worden gekeken naar de invulling met betrekking tot
de woonbehoefte.
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 15 april 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Voor verslag: Fried van Otterdijk Kosten: gratis

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan alle
aanwezigen en een consumptie van de raad.
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Martien Verbruggen 70
Wim Kremers
27
Tonn Verbruggen 24
Toon vd Oever
29
Cor van Zutphen
62

KBO
AGENDA
Maandag 15 april 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 16 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 16 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 16 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 16 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 17 april 13.30 uur: Keezen
Donderdag 18 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 18 april 09.00 of 13.30 uur: Bloemschikken
Donderdag 18 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 18 april 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 18 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 19 april 13.30 uur: Bridgen

51
11
23
35
33

pagina 7
- Jan de Wit
- Hans van Erp
- Chris van Helvoirt
- Toon Nelissen
- Hans van Erp

26
66
17
32
66

27
77
22
33
98

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - St Oedenrode B d.d. 01-04-2019
Cor van Zutphen
Toon Cissen
Frans van Leuken
Toon Nelissen
Andre Schepers
Toon Opsteen
Toon Opsteen
Jan vd Oever

65
52
43
34
33
27
27
20

57
44
46
44
43
35
41
14

Zomerlidmaatschap TV Zijtaart

- Pieter van Kaathoven 54
- Marijn Korsten
47
- Wim vd Boogaard 32
- Jan vd Elzen
30
- Jan Latijnhouwers 28
- Noud Pouwels
24
- Jan Gordijn
20
- Mari Oerlemans
14

62
35
21
39
30
40
12
26

De klok is weer verzet, de dagen worden langer en het
wordt mooier weer. Hoogste tijd om wat meer in beweging
te komen. Misschien is het zomerlidmaatschap dan wel iets
voor jou! Voor maar € 50,00 kun je gehele zomer gebruik
maken van de tennisbanen om lekker wedstrijden te spelen
of naar de husselavonden te komen en daarna te genieten
van een lekker drankje op ons terras. De periode loopt van
mei t/m augustus. Lijkt je dit wat en wil je gebruik maken
van het zomerlidmaatschap, stuur dan een mailtje naar
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO info@tvzijtaart.nl. Dan komt het zeker goed.

Zijtaart d.d. 04-04-2019
Toon Nelissen
Rien van Tiel
Theo vd Laar
Jan vd Oever
Toon Opsteen
Bert vd Heijden

32
28
15
18
28
28

32
33
19
20
28
15

- Mies Gibbels
- Frans van Leuken
- Tonn Verbruggen
- Willy Henst
- Toon Cissen
- Cor Coppens

35
43
24
24
59
22

25
22
28
20
77
19

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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SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

VOW Senioren 6 april 2019

Dames en Heren: zondag 14 april, Klaver van Brabant,
pauze in Asten ‘Jan van Hoek’, 80/120 km, vertrek 8.30
uur.
Senioren: woensdag 17 april, Ullingse Bergen, pauze in
Sint Anthonis ‘Markant’, 75 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Senioren 7 april 2019

VOW Jeugd 13 april 2019
VOW JO19-1
Boekel Sport JO19-2
14:30u
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 VOW JO17-1
14:45u
VOW JO15-1
Avesteyn JO15-2
13:00u
SCMH JO13-1 VOW JO13-1
11:30u
ST Boerdonk/Keldonk JO12-1 VOW JO12-1
12:00u
VOW JO10-1G Nulandia JO10-4
10:45u
VOW JO9-1
Sparta'25 JO9-2
10:45u
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 VOW JO8-1
10:15u
VOW JO7-1M Blauw geel '38/ JUMBO JO7-3M 10:30u
VOW MO17-1 Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 13:00u
Boekel Sport MO15-1 VOW MO15-1
13:00u
SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 VOW MO13-1 11:00u
VOW MO11-1 NLC'03 MO11-1
9:30u

VOW Jeugd 16 april 2019
VOW MO17-1

ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO17-1 19:00u

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren 13 april 2019
16:30u
15:30u

VOW Veteranen
Avanti'31 VR30+1

Venhorst
VOW VR30+1

VOW Senioren 14 april 2019
14:30
Boerdonk 1
VOW 1
Omdat zondag 14 april de Mudrun wordt gehouden is er
maar een beperkt programma

VOW VR30+1
BlauwGeel

VCO VR30+1
VOW Veteranen
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Uitgesteld
1-5

VOW 1
Tongelre 1
VOW 2
MVC 2
VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 10
DVG 6
VOW 4
Festilent VR1
VOW VR1
Schijndel/DE WIT VR1
VOW VR2

2-1
2-3
2-0
1-0
0-2
0–2

VOW organiseert weer haar jaarlijkse
vrienden/vriendinnentrainingen
Alle leden mogen in de week van 15 tot en met 19 april
een vriend of vriendin meenemen naar de reguliere
training(en). We hopen op een gezellige opkomst bij de
verschillende teams. Vrienden en vriendinnen mogen
vrijblijvend meedoen in deze week. We vragen wel om de
namen vooraf even door te geven aan de desbetreffende
trainer(s).
Kom gezellig samen voetballen op de leukste dagen van het
jaar!

Wil jij archeoloog worden?
Bibliotheek Meierijstad en Heemkundekring
Vehchele dagen je uit! Op woensdag 17 april
verzorgen zij met hun Columbusprogramma een
mini-archeologieles voor basisschoolleerlingen. In
de cursus oefenen kinderen hun speurvaardigheden,
leren ze sorteren en determineren met échte
archeologische vondsten. Na afloop mogen ze
zichzelf junior-archeoloog noemen.
De archeologieworkshop vindt plaats in Bibliotheek
Veghel en duurt van 15.00 tot 16.30 uur. Interesse?
Koop voor €7,50 een kaartje via
www.volksuniversiteitoss.nl/columbus of kijk op de
website van de bibliotheek.
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Uitnodiging Slotuitvoering en
Instrumentenmarkt

Interpunctie
Vreemde man…
Ze waren ooit samen bij mij geweest voor relatietherapie,
Dinsdag 16 april
maar nu kwam ze alleen. Ze was duidelijk: ik wil scheiden.
18:30 – 19:15 uur
Omdat haar man de laatste tijd rare dingen deed, had ze
Dorpshuis Het Klooster
enkele adviezen nodig over hoe ze met hem veilig en
verstandig kon omgaan m.b.t. de kinderen. Er waren
Vind jij het ook zo leuk om naar muziek te luisteren, kun jij ondertussen wat vreemde dingen gebeurd. Zo had een
bij het horen van muziek ook niet stil blijven zitten, wil jij
vriend gezien dat haar man agressief werd, een mes had
graag zelf een keer op een drumstel spelen of proberen
gepakt en ermee had gedreigd. Terwijl ze zelf nooit door
geluid uit een trompet of trombone te krijgen?
hem bedreigd was, was ze soms wel bang voor hem
Ja?! Dan moet jij op dinsdag 16 april naar de gymzaal in
geweest. Zijn ogen konden zo 'wild' staan dat ze er soms
het Dorpshuis komen. Op deze avond vindt er namelijk een van schrok. Zijn verleden was erg traumatisch geweest.
leuke en gezellige muziekuitvoering plaats waar heel veel
Zijn moeder was jong overleden, hij kon er destijds niet
kinderen uit Zijtaart aan deelnemen. Je zult ongetwijfeld
over praten en werd daar toch toe gedwongen, hetgeen
wel een aantal van deze kinderen kennen.
eerder schadelijk dan behulpzaam was geweest. Hij moest
De kinderen die hebben deelgenomen aan de naschoolse
dan ook niets van hulpverleners hebben. Toch had ze hem
cursus ‘Muziek = Cool’ laten horen wat ze in tien lessen
enkele jaren geleden kunnen bewegen mee te komen naar
geleerd hebben. Maar ook de kinderen die tijdens schooltijd relatietherapie. Ik vond hem wat vreemd, maar wel aardig.
muziekles krijgen via CHV Academy laten zien hoe leuk
Hij was wel duidelijk: ik wil niet over het verleden praten.
het is om muziek te maken. Natuurlijk zullen ook het
Dus dat omzeilde ik zoveel mogelijk. We hebben wat
opleidingsorkest en de jeugdslagwerkers laten horen hoe
kleine dingen kunnen veranderen, maar of dat voldoende
gezellig het is om samen muziek te maken.
was voor een goede relatie, betwijfelde ik. Mevrouw
Als je dan helemaal de smaak te pakken hebt gekregen, kun ontwikkelde zich, rondde een opleiding af en steeds meer
je op de instrumentenmarkt zelf nog alle instrumenten
besefte dat ze met deze man nooit gelukkig zou worden. Ze
uitproberen. Na afloop kun je je ook aanmelden voor drie
kondigde de scheiding aan. Hij wilde er het ene moment
gratis proeflessen.
niks van weten en het andere moment riep hij (met de
bekende wilde blik in zijn ogen): donder dan maar meteen
Bestuur & opleidingen
op. Ze was snel vertrokken naar een andere gemeente,
Muziekvereniging St. Cecilia
zonder haar adres achter te laten. Ze vertrouwde hem niet
Zijtaart
meer en was zelfs bang voor hem. Met de kinderen kon hij
niet goed overweg. Hun dochter was al op 16 jarige leeftijd
uit huis gegaan. Hun zoon studeerde en zat op kamers en
kwam nog wel af en toe in de weekends thuis. Mevrouw
wilde niet dat hij gedwongen zou worden haar adres prijs te
geven. Hierin heb ik haar kunnen bijstaan. Ze mailde me
enkele dagen geleden….. het gaat goed. Haar ex-man had al
snel een nieuwe vriendin.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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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La Sra. Tomasa uit Barcelona hoofdact
op nieuwe Latin Night
Gaan uw tieners ook op stap?
Maakt u zich weleens zorgen?
Dan is ‘Uit met Ouders’ op 6 mei 2019 iets voor u. Duik in
de uitgaanswereld van Veghel en kom erachter welke
voorzorgsmaatregelen er worden genomen om veilig te
kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol en drugsgebruik?
Waar kunt u als ouder rekening mee houden? Schrijf u nu
in!
‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse
uitgaansgelegenheden in het centrum van Veghel. Tijdens
de workshops krijgt u tips, kunt u vragen stellen aan
deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze
avond is alleen voor ouders.
De workshops:
Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert
over het puberbrein en opvoeding. Kansen en risico’s.
Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers
geven u informatie en handvatten over trends in
drugsgebruik. Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder
doen?
De eigenaar van Grand Cafe Hart van Veghel en de Politie
zullen u informeren over de risico’s en knelpunten en het
deurbeleid vanuit het oogpunt van de horeca. Over de
veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat
is de rol van de politie, horeca en ouders?
Aanmelden
De avond start om 19.30 uur in de oude raadzaal van de
bibliotheek aan de Markt in Veghel, waar u wordt
ontvangen door wethouder Menno Roozendaal. We starten
plenair en bezoeken vervolgens in groepen de deelnemende
cafés. De avond is rond 22.00 uur afgelopen.
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 3 mei 2019 in door
een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl.
Vermeld uw naam, postcode, telefoonnummer en het aantal
personen.
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op 0800 254 00 00.

1 Ander Festival presenteert
kleurrijk, internationaal
muziekprogramma
op gratis 26e editie
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni vindt in het
Schijndels Kloosterpark de 26e editie plaats van het 1
Ander Festival; hét culturele ontmoetingsfeest van
Meierijstad. Dit jaar is het festival op beide dagen gratis
te bezoeken. De zaterdagavond staat voor het eerst
volledig in het teken van de Latin muziek. Hoofdact op
deze avond is de groep La Sra. Tomasa uit Barcelona.
De Latin Night van 1 Ander Festival wordt op
zaterdagavond om 20.00 uur geopend met een openbare
Latin dansworkshop in samenwerking met Phoenix
Cultuur, verzorgd door Eddy Takaria. Vervolgens zal het
negenkoppige gezelschap Acción con Clave een
programma verzorgen met Cubaanse salsa, son, cha cha cha
en bolero. Echter ook Merengue, Bachata, en Timba staan
op het repertoire. Latin DJ Reinaldo Gerardo zal tussen de
live bands door ervoor zorgen dat er heel de avond volop
gedanst kan worden. La Sra. Tomasa is het hoofdgerecht
op deze zaterdag en mengt op aanstekelijke wijze salsa en
Cubaanse timba met rumba catalana en hiphop, reggae,
funk en rap. De Catalanen spreiden daarbij het lef ten toon
om hun muziek te larderen met een laag drum ‘n’ bass en
dubstep. Dit geeft niet alleen een verrassend maar ook zeer
dansbaar effect.
Op de zondag komen, zoals gebruikelijk, muzikale
stromingen van alle windstreken samen. Koninklijke
Harmonie St Cecilia gaat de middag om 14.00 uur op
grootse wijze openen. Tommy Tornado & The Clerks
spelen oldskool Reggae met de saxofoon in de hoofdrol.
Nusodia presenteert zeer dansbare West-Afrikaanse muziek
met tal van traditionele instrumenten. Het elfkoppige
gezelschap Café con Leche uit Gent brengt een unieke mix
van funky reggae, cumbia, balkan, ska en chanson. Mr.
Weazley mixt reggae en rap met Afrobeat. Het duo Barn
& Belle komt met close-harmony begeleid op een arsenaal
aan Country & Folk instrumenten. Babylon Trio speelt
opzwepende Irakese feestmuziek. Het Veghelse Broadway
Brass krijgt het voor elkaar om dance, house, hip-hop en
pop in één mash-up te gooien en te vertalen naar vier
trompetten, twee trombones, een tenorsaxofoon, een
baritonsaxofoon, een sousafoon en een drumstel. 1 Ander
Festival wordt afgesloten door het internationale gezelschap
Mariachi Reloaded uit Antwerpen.
Naast alle muziek is er theater, kunst, een kinderplein, het
Phoenix Cultuurplein, foodtrucks en een feel good markt.
Voor deze feel good markt worden goede doelen uit
Meierijstad en omgeving van harte uitgenodigd om deel te
nemen en zichzelf te komen presenteren. Meer informatie
hierover kunt u vinden op de website
www.1anderfestival.nl . Op deze site is ook de laatste
informatie te vinden over het programma.
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Buurtcompetitie keezen
majestueus beëindigd!
Keez erger je niet! bleek onverslaanbaar

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

In de volle zaal van Het Klooster is een einde
gekomen aan de wintercompetitie van het
buurtkeezen. Het duurde dit keer 7 ronden,
waarbij op een gezellige en sportieve manier
werd gestreden voor de eer en de eerste plaats.
Twan vd Meerakker, Harrie vd Linden en
Martijn vd Wetering mochten het team "Keez
erger je niet!" Ilona en Monique feliciteren met
29
het behalen van het begeerde kampioenschap.
30
Het is voor de derde keer dat ze de
31
buurtcompetitie weten te winnen. Heel
32
zenuwachtig kunnen ze toch wel geweest zijn:
weliswaar stonden ze al maanden op plaats één, 33
34
maar voortdurend moesten zij alert zijn op de
35
naderbij komende teams. Niets is zeker bij het
36
mooie "Keezen" spel.
37
Dat bleek al bij de uitreiking van de andere
38
prijzen:
Het gevecht om de tweede plaats ( toch de
39
Meester van de Venstraat 2 en niet Klets en
40
klats) bleek uiteindelijk te gaan om een verschil 41
van 3 pion-punten over een totaal van bijna 400 42
pion-punten. Team Meester van de Venstraat 2
43
scoorde zelf 397 punten en kreeg 371 punten
44
tegen (per saldo +26), de derde prijs moest
45
genoegen nemen met een zelfde puntenaantal
46
maar met "slechts" een saldo van +23 (zelf 395 47
punten en 372 punten tegen). Een uiterst klein
48
verschil! Dank!
49
Onder dank aan onze vaste sponsors en de
vrijwilligers van ons Dorpshuis, kon "Zes!" terug zien op
een geslaagde editie van de "BuurtKeezenCompetitie".

10 april 2019 – 17 april 2019
Naam
Keez Erger je niet
Meester vd Venstraat 2
Klets en Klats
Party Chicks
Weievenseweg 2
Maan
Rudebroek 4
PepTeam
Zijtaart biedt meer
Bospater
De Akkertjes
M&M vd Doornhoek
Hartenvrouwen
De Boschnutjes
De Stroat
Soffelt 2
Krijtenburg 1
Brosch
Krijtenburg 2
Kampstraat
BeautyKeez
Nunen 9
De Pasopperkes
Jeroen & Mia
De Keslearstraot
Meester vd Venstraat 1
Vier terug
Buurvrouw en ex
Buurvrouw
HLV
Rudebroek 2
Soffelt (1)
SlimKeezen
Keslaerstraat - Zuid
Grootveld 1
Krijtenburg 4
Vanderaatjes
de Koorknapen
Leinrecht
Boskamp
van Nunen 71
Burgtske
Keez-Moatjes
Weievenseweg 1
De Clercxjes
Jeugd van tegenwoordig
Keez & Co 2
Keezpret
Kletskeezen
Krijtenburg 3

Zijtaarts Keezen Toernooi:
vrijdag 12 april.
Start 19.00 uur. Zaal open om 18.30.
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Spel
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
18
21
21
21
21
21
18
21
21
21
21
21
18
21
21
21
21

Winst
16
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9

Verlies
5
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
6
9
10
10
10
10
7
10
10
10
11
11
8
11
11
11
12

Punten
16
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9

Pionnensaldo
413-378
397-371
395-372
393-380
396-374
380-360
393-381
390-379
395-385
387-379
382-344
343-323
381-382
391-370
388-369
401-385
389-373
335-321
390-389
388-392
385-400
392-378
387-382
321-320
376-378
363-387
368-394
391-383

21
18
18
18
21
21
21
21
21
18
21
18
21
21
18
21
21
15
15
15
15

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
5
3

12
9
9
9
12
12
12
12
12
10
13
10
13
13
11
14
15
9
9
10
12

9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
5
3

371-363
338-335
335-336
320-325
368-374
392-399
379-393
364-382
346-390
331-324
381-390
319-334
376-396
372-395
334-330
358-398
389-393
273-283
259-285
261-292
255-289

Komende vrijdagavond volgt onmiddellijk ons
jaarlijkse toernooi. Inmiddels een vast gegeven
in de lente! 77 Teams hebben zich al opgegeven.
Het belooft weer een mooie en spannende
avond te worden!
"Zes!" van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
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voor de

JEUGDFIETSCROSS ZIJTAART
op zaterdag 25 mei 2019
Doe mee aan de WTC-ZIJTAART Jeugdfietscross.
Deze oproep is bestemd voor alle Zijtaartse meisjes en jongens vanaf 3 jaar tot
en met groep 8. Deelname is gratis.
Vul onderstaand invulstrookje in en lever het vóór 23 april in bij onderstaand
adres. Een mailtje sturen met je naam en geboortedatum naar
avzutphen@ziggo.nl mag ook.
De fietscross wordt gehouden op het paarden- en ponyoefenterrein
“De Leinse Hoefslag” aan de Leinserondweg.
Deelname is niet alleen gratis, maar alle deelnemers zijn winnaars!
Je wint niet alleen een penning voor de kermis en een mooie medaille, maar de
nummers één, twee en drie van elke fietsgroep krijgen een mooie beker!
Er wordt een programmaboekje gemaakt, met daarin de namen van alle
deelnemers. Zorg dus dat je naam ook in dit boekje komt.

Geef je op en doe mee aan de fietscross.
Wij rekenen op jullie!
WTC Zijtaart,
André van Zutphen
Pater Thijssenstraat 49
avzutphen@ziggo.nl
06-29605784
Invulstrookje
Naam: __________________________________ Meisje / jongen *
Leeftijd op 25 mei 2019: ____________________
Vul dit strookje in en lever het in vóór 23 april 2019.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Opmerking 1:
Boekjes worden op de basisschool in Zijtaart uitgedeeld. Voor de verspreiding van de boekjes
aan kinderen, die niet in Zijtaart naar school gaan, graag opgave van adres.
Adres:_____________
Opmerking 2:
Tijdens de fietscross worden foto’s gemaakt. Een aantal foto’s plaatsen we op de website www.
wtczijtaart.nl. Gelieve dit vakje  aan te kruisen als uw bezwaar heeft, als foto’s met uw zoon
of dochter geplaatst worden op de website.

