Viering Koningsdag Zijtaart 2019
Zaterdag 27 april wordt Koningsdag gevierd.
Dit jaar zal het programma er als volgt uitzien:
13.30 uur Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen.
Opstellen in de Voortstraat ter hoogte van Café feestzaal Kleijngeld om 13.15 uur.
De route is: Past. Clercxstraat, Reibroekstraat, Kapt. S. Klapwijkstraat, Past. Clercxstraat.
Einde op het dorpsplein. Voor iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst
versierde fietsen zijn er extra prijzen. Bedenk iets leuks en doe mee!
13.45 uur– 15.30 uur Spelenkermis voor alle Zijtaartse kinderen t/m 14 jaar.
15.30 uur Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor elke deelnemer
13.45 uur-15.30 uur De spelenkermis is bedoeld voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m 14
jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld.
Tijdens de spelenkermis worden er pannenkoeken gebakken door de Prins Ton den twidde
en adjudant Gerard. Daarnaast zal ook het College van Burgemeester en Wethouders een
bezoek aan de spelenkermis brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat we buiten kunnen genieten van
een mooie, muzikale tocht en alle spelletjes. Indien de weersomstandigheden niet
meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma aangeboden in de
gymzaal/dorpshuis.
Graag zien we weer veel jongens en meisjes als sportieve deelnemers en veel ouders en
andere belangstellenden als spontaan publiek!
Werkgroep Koningsdag van de EGZ.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
18 April 20.00 uur Witte Donderdagviering Pater Issag Jesudass (Gem.Koor
19 April Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegviering Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
20 April Paaszaterdag 20.30 uur Paaswake Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
21 April 1e Paasdag 11.00 uur Eucharistie Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Bertha Oppers- van Erp; Mientje van den Tillaart- van de Ven
(nms.fam. Hulsen); Riek van Boxmeer-Henst (vanw.verjaardag); Jaargetijde Bert van
Heertum (nms.Dinie en kinderen); Jaargetijde Jan van Boxmeer en overl.familieleden; Bert
en Tonnie van Bakel-van Erp en Zuster Augusta van Bakel; Marinus van der Heijden, Anna
Fassbender en Mien Vonk; Jaargetijde Chris Ketelaars; Overl.ouders van den Biggelaar-van
der Zanden en overl.familieleden.
22 April 2e Paasdag 10.30 uur Woord- en Comm.viering (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders van Berkel-van der Steen; Jaargetijde Pastoor M. van de Kant.

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
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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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Hele mooie opbrengst voor de Goede
Doelen Week 2019
Namens alle goede doelen willen wij de Zijtaartse
bevolking heel hartelijk danken voor hun bijdrage!
Er is bijna €1000 meer opgehaald dan vorig jaar!
Zie hieronder de totaalbedragen per goed doel.

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.
Te Koop:
Eerste snede gras 2019
0634031262

HERINNERING
Aanstaande donderdag 18 april om
14:00 uur:
HERDENKING bij monument aan
kanaaldijk
met aanwezigheid van wethouder
Harrie van Rooijen
en leerlingen van groep 7 en 8 van
basisschool Edith Stein.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.
Commissie EGZ.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Voor het ondersteunen en/of sponsoren van de Goede
Doelen Week 2019 willen wij onze dank uitbrengen
aan:
- alle collectanten
Paaswandeling zaterdag 20 april
- Jong Nederland Zijtaart
- Dorpshuis Zijtaart
- Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
Lente!! Een nieuw begin. Dieren komen uit hun winterslaap
en de eerste bloeiende bloemen laten hun mooie kleuren
- Dorpsraad Zijtaart
zien. De natuur ontwaakt en dat moet gevierd worden.
- Wijkagent Henk van der Bruggen

Ook met Pasen wordt een nieuw begin gevierd, daarom
gaan we dit Paasweekend op zaterdag 20 april een
wandeling maken in het bos en paaseieren zoeken.
Zorg dat je om 14.00 uur aanwezig bent bij Het Klooster.
We vertrekken dan met de fiets naar de Bulten.

Speciaal dankwoord aan de sponsor van ons drukwerk
voor de komende jaren. Dankzij deze sponsor gaat ook
de komende jaren 100% van de collecte-opbrengst
naar de goede doelen.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
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Rectificatie:
In Zijtaarts Belang van 10-17 april werden de notulen
geplaatst van de openbare dorpsraad . Daarin stond een
foute melding bij punt 6 Werkgroep Zorg & Welzijn.
Bij Samen aan Tafel werd melding gedaan dat dit wekelijks
plaatsvindt, maar dit is fout.
Samen aan Tafel wordt één keer per maand georganiseerd
op de derde woensdag van de maand. Vanaf half zes gaat
iedereen aan tafel en de kosten daarvoor zijn € 9,-- p.p..

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

Crizly € 2,00 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie

Fiets-vragende mensen en fietsmaatjes
gevraagd voor duofiets
De duofiets is de oplossing voor mensen die niet zelfstandig
kunnen fietsen en toch een leuke gezellige dag willen
hebben.
Enerzijds kan iemand die woonachtig is in Zijtaart en
behoefte heeft om regelmatig meegenomen te worden door
een fietsmaatje op de duofiets zich daarvoor opgeven. Wij
noemen die fiets-vragend.
Anderzijds zijn mensen die graag als vrijwilliger een
dagdeel of hele dagen gaan fietsen met iemand die fietsvragende is, van harte welkom en kunnen zich ook
daarvoor opgeven. Wij noemen die fietsmaatje.
Wanneer er nog geen vast fietsmaatje is, probeert de
werkgroep Zorg en Welzijn voor de fiets-vragende een vast
fietsmaatje te vinden.
De duofiets staat geparkeerd in de fietsenwinkel waar ook
het onderhoud plaatsvindt. De fiets kan zeven dagen in de
week worden gereserveerd en opgehaald voor een halve of
hele dag. Er wordt voor gebruik €2,-- gevraagd voor het
opladen van de accu. Mirjan van Gorkum van de
fietsenwinkel noteert de gegevens van de personen die de
fiets gaan gebruiken en het aantal reserveringen.
Je bezorgt niet alleen de fiets-vragende een groot plezier,
maar ook de mantelzorgers wordt dan voor een aantal uren
ontzorgd.
U kunt bij vragen en / of opgave contact opnemen met
Marleen Krol, lid van de werkgroep Zorg en Welzijn
Zijtaart. Marleen is bereikbaar op:
Tel.: 0413-477799 Email: marleen_krol@hotmail.com

Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
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KBO
AGENDA
Dinsdag 23 april 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 23 april 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 23 april 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 23 april 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 24 april 13.30 uur: Kienen
Donderdag 25 april 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 25 april 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 25 april 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 25 april 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 26 april 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 8 april:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
123 pnt.
Mien Ketelaars
106 pnt.
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
5 pnt.
Rikken:
Bert Vissers
165 pnt.
Toon v.Bakel
59 pnt.
Piet v.d.Hurk
36 pnt.
Poedelprijs:
Lenie Henst
-18 pnt.
Loterij:
Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 11 april:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
113 pnt.
Ad v.Cuijck
85 pnt.
Poedelprijs:
Mien Raaijmakers
12 pnt.
Rikken:
Bert Vissers
113 pnt.
Willy v.d.Berkmortel
100 pnt.
Poedelprijs: Piet v.d.Tillaart
-29 pnt.
Loterij:
Marjo Vissers

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 11-04-2019
Frans van Leuken
43 45 - Tonnie van Uden
32 19
Jan de Wit
26 17 - Jan vd Oever
18 25
Cor Coppens
22 12 - Willy Henst
24 29
Toon Cissen
59 68 - Toon vd Oever
29 44
Mies Gibbels
35 21 - Theo vd Laar
15 15

17 april 2019 – 24 april 2019
Bert vd Heijden
Toon Opsteen
Andre Schepers
Rien van Tiel
Chris van Helvoirt
Willy vd Berkmortel

28 30
28 38
36 49
28 15
17 18
25 21
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- Martien Verbruggen
- Hans van Erp
- Toon Nelissen
- Cor van Zutphen
- Wim Kremers
- Tonn Verbruggen

BRIDGEN
Uitslagen 9 april:
A-lijn:
1. Jan Langenhuizen Jo Verhoeven
2. Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
3. Jan Rijkers & Toos v.Berlo
4. Bert & Diny Kanters
5. Ad Koevoets & Sjan Kanters
6. Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk

70 54
66 34
32 35
62 32
27 25
24 30

60,00 %
59,58 %
57,08 %
56,25 %
51,25 %
50,00 %

B-lijn:
1. Harriev.d.Acker &Clasien Nolle
2. Toon & Marietje v.Schaijk
3. Rob & Lilian Harbers
4. Harrie & Rina v.Berlo
5. Piet & Toos Reijbroek

70,83 %
63,02 %
56,77 %
52,60 %
51,04 %

Uitslagen 12 april.:
A-lijn:
1. Harrie Lucius & Nelleke Stolk
2. Cees & Riet v.Hout
3. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
4. Toon & Marietje v.Schaijk
5. Mien Verhoeven & Mien Vissers

70,00 %
60,91 %
53,64 %
52,73 %
50,45 %

B-lijn:
1. Adriaan vdTillart & Petra vd Hurk
2. Cor Mollen & Mien Vermeulen
3. Bert & Anneke v.Helvoirt
4. Huub vd Heuvel & Pieter v Kaathoven
5. Mies & Joke v.d.Burgt
6. Liesbeth v.Dijk & Nellie Philipsen

62,33 %
58,96 %
57,01 %
56,32 %
55,97 %
55,07 %
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SPORTAGENDA

MTB Streetrace 17 mei Zijtaart

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 22 april, Dijkentocht, pauze in
Megen ‘Op de Poort’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 24 april, Bloesem- en
Ooievaarstocht, pauze in Kerkdriel ‘Natuurlijk Kersvers’,
88 km, vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd Paaszaterdag 20 april 20120
VOW JO9-1
MVC JO9-1G
VOW MO15-1
Sparta'25 MO15-1
13:00u
De andere teams zijn vrij

10:45u

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

VOW Senioren 20 april 2019
17:00u

SCMH-VOW

VOW Veteranen

VOW Senioren 22 april 2019
14:30u

VOW 1

VCO 1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 13 april 2019
VOW Veteranen
Avanti'31 VR30+1
Boerdonk 1
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Venhorst
VOW VR30+1
VOW 1

3-2
3-6
0-5

Vrijdagavond 17 mei 2019 wordt voor 5e keer een
MTB Streetrace georganiseerd in Zijtaart. Hiermee
wordt geld opgehaald voor het goede doel:
Duchenne Heroes. Duchenne is een spierziekte die
de wereld uitgetrapt moet worden! Het is een
mountainbikewedstrijd voor jong en oud, funner of
wedstrijdrijder, met doorgang door een
hoveniersbedrijf met waterbak en dwars door De
Fietsenwinkel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 30 uur: Start kinderen tot 10 jr
18:00 uur: Start jeugd 11-15 jr
18:20 uur: Finish jeugd 11-15 jr
Prijsuitreiking kinderen en jeugd
18:45 uur: Start Funklasse
19:30 uur: Finish Funklasse
Prijsuitreiking Funklasse
20:00 uur: Start Eliterenners
21:00 uur: Finish Eliterenners
Prijsuitreiking Eliterenners

Deelname is gratis voor de kinderen en voor de
jeugd. Voor de overige deelnemers bedraagt het
inschrijfgeld € 7,50. De borgsom voor het
stuurbordnummer bedraagt € 2,50. De opbrengst
gaat naar Duchenne.

Fiets mee en wordt een held! - Trap
Duchenne de wereld uit!
Als je met Duchenne Spierdystrofie bent geboren,
breken je spieren langzaam af en word je steeds
minder sterk. Mensen met Duchenne missen een
eiwit die zorgt voor stevigheid van spiercellen. Het
zijn vooral jongens die Duchenne Spierdystrofie
hebben. Wereldwijd 1 op de 3.500 personen.
Rond het 5e levensjaar krijgen de meeste kinderen al
problemen met lopen en raken afhankelijk van een
rolstoel. Ook wordt het steeds moeilijker om de
armen te gebruiken. Als de spieren die voor
ademhalen nodig zijn, te zwak worden, is
beademing nodig. Duchenne Spierdystrofie is
uiteindelijk fataal omdat ook de hartspier steeds
zwakker wordt.
Je kunt je al opgeven om mee te doen via
streetracezijtaart@gmail.com
Namens de organisatie.
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Gezellig en educatief Peuteruurtje bij
Bibliotheken Meierijstad
Woensdagochtend 24 april start het Peuteruurtje bij
Bibliotheken Meierijstad! Een leuke en leerzame activiteit
waarbij kinderen maandelijks kunnen genieten van een
prentenboek, liedjes zingen en samen spelen.

Zijtaarts Dartskampioenschap 2019
Dartclub Kleijngeld Zijtaart organiseert ook dit jaar het
traditionele Zijtaarts dartskampioenschap en wel op:

zaterdag 20 april

We starten met een feestelijke editie. Na het voorlezen van het
prentenboek volgt een leuke activiteit waarin het thema van het
boek centraal staat. Er wordt muziek gemaakt, gezongen,
geknutseld en de kinderen krijgen als afsluiter een gezonde snack.
Peuters en ouders, kunnen kosteloos aansluiten bij het uurtje.

Gezellig en leerzaam
Naast dat het een gezellig uurtje voor peuters wordt, is voorlezen
Iedereen die in Zijtaart woont of langdurig heeft gewoond
ook van groot belang voor kinderen van deze leeftijd. Het
en 16 jaar of ouder is, kan hieraan deelnemen. Deelname
vergroot het leesplezier, stimuleert de taalontwikkeling en het
helpt kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het
aan het dartkampioenschap is geheel gratis. Het toernooi
wordt gespeeld in Café Kleijngeld en begint om 20.00 uur. Peuteruurtje laat op informele en speelse wijze zien hoe leuk
voorlezen kan zijn; zowel voor ouder als voor kind! Leuk
Aangezien we graag op tijd klaar willen zijn, hebben we
extraatje: peuters ontvangen een stempelkaart. Bij een volle kaart
een limiet van 32 deelnemers.
Je kunt je opgeven bij Café Kleijngeld en indien het niet vol ontvangt het kindje een leuk vingerpoppetje van een karakter uit
het prentenboek.

is tot 19.30 uur op de avond zelf.
Dartclub Kleijngeld Zijtaart

Locatie en tijd
Het Peuteruurtje vindt maandelijks plaats op de laatste woensdag
van de maand bij Bibliotheek Veghel, de laatste donderdag van
de maand in Schijndel en de laatste vrijdag van de maand in SintOedenrode. Peuters, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn
van 10.00 tot 11.00 uur welkom. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen
met Bibliotheek Veghel, tel. (0413) 34 27 05 of breng een bezoek
aan een van de drie vestigingen.

Nieuwe politieke partij “Lokaal
Meierijstad”
Onder de naam “Lokaal Meierijstad” (afgekort:
LOKAAL) is bij notariële akte een nieuwe politieke
partij opgericht in de gemeente Meierijstad. De partij
heeft vijf raadsleden in de gemeenteraad. Dit zijn Wern
Van Asseldonk (Erp), Abdulkadir Evlek (Veghel), Will
van Gerwen (Sint-Oedenrode), Marja van der Heijden
(Zijtaart) en Pascal Timmers (Boerdonk).
Fractievoorzitter is Pascal Timmers.
Samen met hun achterban verenigen zij zich in de politieke
partij “Lokaal Meierijstad”. Er is een bestuur voor de
vereniging gevormd. Voorzitter hiervan is Caroline van den
Elsen uit Eerde.
Binnenkort treden we met meer nieuws over de partij
Lokaal Meierijstad naar buiten.
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Café Brein in Uden en Oss: Vermoeidheid
Veel mensen met hersenletsel ervaren vermoeidheid.
Deze wordt gevoeld als hoofdpijn, een band om het
hoofd, niet scherp zijn of het gevoel van watten in het
hoofd. Dat maakt dat het tempo van de dag bepaald
wordt door de energie die je hebt, elke dag weer. Zelfs
elk moment van de dag kan het zijn dat je je moet
aanpassen.
We zijn gewend om een planning vooruit te maken voor de
hele week waarbij je er eigenlijk nauwelijks bij stil staat of
dit wel lukt. Je zet gewoon een tandje bij om dingen gedaan
te krijgen. Na het doormaken van hersenletsel zul je veel
meer moeten plannen, van dag tot dag en soms zelfs van
uur tot uur.
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op 7 mei in Oss
en op 16 mei in Uden. Café Brein is een trefpunt voor
mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals.
Tijdens deze bijeenkomsten van Café Brein krijg je
informatie over deze vermoeidheid en het ontstaan ervan.
We gaan in op tips, adviezen en handvatten om
vermoeidheid te voorkomen en om beter om te gaan met de
gevolgen ervan. Deze tips zijn voor je zelf en zeker ook
voor je omgeving
Café Brein in Uden is geopend op donderdag 16 mei in
MuzeRijk (Klarinetstraat 4) van 14.00-16.00 uur. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
Café Brein Oss is geopend op dinsdag 7 mei in Buurthuis
de Meteoor (Oude Litherweg 20) van 19.30-21.30 uur. De
zaal is open vanaf 19.00 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een open en ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact,
erkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds
hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers
organiseren Café Brein samen met SWZ,thuiszorg Pantein,
Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug en professionals
in NAH en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op
www.nahnobrabant.nl.
ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het
gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen,
financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden.
Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn
werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Uden en Meierijstad.

Een sappige sinaasappel…..

Het wordt steeds duidelijker dat trauma’s invloed hebben
op de hersenontwikkeling. Niet iedereen wil dit geloven,
maar ik geloof het absoluut. Als we gespannen zijn dan
gebeurt er iets met de hersenen en ook met de rest van ons
lichaam. Als de spanning hoog oploopt, krijgen we
hartkloppingen, krijgen we misschien zweethanden, we
gaan trillen.
Ook de darmen gaan anders werken: we moeten vaker naar
het toilet. De bloeddruk kan stijgen en daar krijgen
sommige mensen weer hoofdpijn van. Er zijn weinig
mensen die dit nog ontkennen. Een kind met veel spanning
in zijn jeugd neemt dat mee.
Muziek
Ik ben ervan overtuigd dat er op den duur nog veel meer
bewezen wordt, wat nu nog niet wetenschappelijk is
bewezen. Zo experimenteert men ook met muziek tijdens
operaties en hier schijnt een zeer positieve invloed van uit
te gaan. Ook hoe je in het leven staat (positief of negatief)
is van invloed. Je hoort ook vaak dat mensen die gaan
overlijden dit nog kunnen uitstellen tot bv. de geboorte van
een kleinkind.
Er wordt al wel bewezen geacht dat dingen die je vaak doet
(oefening baart kunst) gevolgen hebben voor de banen die
in de hersenen worden aangelegd en verstevigd. Je kunt er
echt niet omheen dat lichaam en geest niet los te koppelen
zijn van elkaar.
Speekselklieren
Mensen die dit niet willen geloven moeten eens denken aan
een sappige sinaasappel, zich voorstellen hoe ze de
sinaasappel pellen, zich de geur voorstellen etc. Je voelt de
speekselklieren al hun werk doen voor het zure
sinaasappeltje.
Allerlei moderne therapieën zijn daarop gebaseerd (NLP).
Als je je ontevreden voelt en down, dan ga je onwillekeurig
wat meer gebogen lopen. Ben je trots, dan loop je met je
kin wat omhoog, in elk geval niet naar beneden.
Een kerf in een jonge boom
Je kunt je dus voorstellen dat (net als een kerf in een jonge
boom) een trauma in de jeugd van kinderen een grote
invloed heeft. De kerf in de boom groeit mee en zo groeit
ook het trauma van het kind mee. Natuurlijk kan het vaak
wel verholpen worden en is er veel mogelijk op dat gebied,
maar als je er niks aan doet, neem je je trauma je hele leven
mee.
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Bedankt voor alles !
We kunnen met trots terug kijken
op een zeer geslaagde
e
4 editie van de VOW Mudrun !
Deze geslaagde dag werd mogelijk gemaakt door al onze
hard werkende vrijwilligers, begeleiders, sponsoren, begunstigers,
grondeigenaren,
deelnemers en alle andere belangstellenden.
Zonder de hulp van jullie allen kan een activiteit als deze niet
georganiseerd worden.
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank !
Wij hopen dan ook dat jullie hebben genoten
en zien jullie graag allemaal terug bij
e
de 5 Editie van de VOW MUDRUN op zondag 12 April 2020 !

(1e Paasdag)

BEDANKT
Organisatie Mudrun
( Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieterjan, Mia, Nicole, Marco, Toine, Marsha en Petra)

PS: nog tips of opmerkingen stuur deze dan naar info@vow-mudrun.nl
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Grandioos 6e Keezen Toernooi 2019
In de volledig bezette toernooizaal heerste vanaf het begin
een huiselijke sfeer met alle 76 teams. Het startschot kon
iets na zevenen door Twan van de Meerakker gegeven
worden, waarna de strijd om de eer van het Zijtaartse
kampioenschap Keezen kon aanvangen.
Spannend
Slechts 40 minuten mocht een partij duren om de volledige
5 ronden te kunnen spelen. Wonderwel lukte het de meeste
teams om binnen die tijd de sportieve strijd te beëindigen.
Bij die enkele teams met een nog onbesliste partij, nam de
organisatie “Zes!” het scheidsrechter toezicht op zich. De
laatste deling van kaarten mocht uitgespeeld worden.
Daarna werd de eindstand opgemaakt en doorgegeven aan
Martijn van de Wetering. Die verwerkte de gegevens uiterst
bekwaam en enkele minuten later verscheen de nieuwe
ronde-indeling op de schermen.
Sfeer
Samen met vrijwilligers van ons Dorpshuis was de gymzaal
omgebouwd tot een toernooizaal, waarvoor een groot
compliment voor hun inzet. In het verleden kon gebruikt
gemaakt worden van de grote ontmoetingszaal. “Zes!” was
heel blij dat die zaal steeds voller werd en moest vorig jaar
zelfs een 2e zaal openen om alle teams een goede speelplek
te geven. Dit jaar werd besloten om de gymzaal te gaan
gebruiken. Alle teams zouden geplaatst kunnen worden en
de wisselingen tijdens het toernooi zouden beter en sneller
gaan. Dat bleek een juiste conclusie en kwam zeker ten
goede aan de rust en goede sfeer tijdens het spelen.
Prijsuitreiking
os
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

Naam
(51) Benita en Dora Verbakel
(52) Marij en Bets Oppers
(58) Toine en Karin Adriaans
(25) Mia en Jeroen van Heesch
(31) Riekie vd Laar - Ella Habraken
(23) Maria en Ajla Cissen
(34) Maud van Stiphout - Rowie van Erp
(13) Tonnie van Dommelen - Jos vd
Laar
(74) Lenie vd Rijt - Marjon Vogels
(4) Thomas en Joop vd Cammen
(49) Martine en Brad Broks
(73) Mirco Babin - Micky Peters
(28) Antoin de Grouw - Heidy vd Linden
(24) Toon en Leon Cissen
(8) John Bekkers - Rene Dekkers
(14) Jan en Liza van Oort
(42) Adri Hendriks - Jos vd Heijden
(3) Anja van Sleuwen - Marian Jonkers
(36) Jacqueline van Dommelen - Mieke
van Rooij
(69) Ilse en Tiny van Zutphen
(22) Toine en Ruud Cissen
(5) Ilona Bosch - Monique Kerkhof
(7) Angelique van Asseldonk - Dorethe
vd Ven
(17) Lars Brugmans - Martijn van
Gorkum
(47) Karel Bekkers - Maarten Kanters
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Spel
5
5
5
5
5
5
5
5

Pnt
10
10
10
8
8
8
8
8

Pion
saldo
100-84
100-90
100-92
98-79
97-82
98-87
99-88
99-89

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6

97-87
95-86
99-92
98-91
96-93
90-90
97-79
98-83
95-81
98-87
94-83

5
5
5
5

6
6
6
6

96-87
98-91
98-92
97-91

5

6

93-87

69
70
71
72
73
74
75

5

6

95-90

76

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

(59) Marjo en Marco van Lankvelt
(71) Bas en Laura vd Aa
(55) Chris vd Ven - John v Zoggel
(65) Will van Asseldonk - Nelly vd Pas
(15) Riky van Oort - Jacqueline Gerrits
(48) Geert v Genugten - Theo Bosch
(46) Andriaan en Hans vd Donk
(10) Jura en Marij Bosch
(18) Henri Brugmans - Marco van
Gorkum
(9) Adrienne Bekkers - Maria Dekkers
(29) Kim de Poot - Paulien vd Berg
(68) Ardi en Gerard van Zutphen
(72) Marco en Martien Schepers
(27) Dorienne vd Lockand - Marjan
Kandelaars
(26) John en Monique de Wit
(61) Hans en Harrie Habraken
(41) Manita vd Akker - Erna van
Zutphen
(75) Monique Zoete - Hilde Verhoeven
(32) Diny en Rian van Stiphout
(63) Francien vd Akker - Vera van Loon
(66) Lindy vd Hurk - Dany vd Ven
(20) Lieke en Eline van Nunen
(39) Jacqueline van Asseldonk - Dinie
van Stiphout
(53) Joke van Zutphen - Nellie van
Asseldonk
(2) Cor en Maria vd Aa
(19) Cindy Brugmans - Petra van
Gorkum
(21) Agnes en Paul van Nunen
(54) Nolda en Mari van Zutphen
(11) Theo Habraken - Cissy Kerkhof
(33) Fien Coppens - Anja van Boxmeer
(40) Mieke van Boxmeer - Jo de Bie
(44) Pamela Broks - Jeroen Vermeulen
(60) Erick vd Linden - Antoinette
Verhagen
(12) Mariette van Boxmeer - Anita vd
Laar
(78) Els van Berkel - Gerry vd
Wassenberg
(67) Martijn Cissen - Willemien Brands
(50) Sjaantje en Mieke Kanters
(30) Cor van Wanrooij - Bert Vissers
(1) Marjo Vissers - Anouska vd Heijden
(35) Nicole van Zutphen - Niels van
Dommelen
(45) Francien en Gerrie vd Donk
(76) Ron Bekkers - Melanie
(6) Harrie vd Heijden - Marco van
Asseldonk
(38) Marja Kanters - Monique Bekkers
(62) Andre Schepers - Petra Jacobs
(70) Nina Brugmans - Bart Moermans
(57) Marion vd Rijt - Yvette vd Staay
(40) Theo van de Laar - Ad vd Acker
(56) Harrie vd Rijt - Peter vd Staay
(64) Gabrielle van Asseldonk - Twan vd
Mortel
(77) Anja en Anne Ista
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5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

97-94
91-88
93-91
90-88
97-96
95-94
96-96
93-94
95-96

5
5
5
5
5

6
6
6
6
4

90-93
93-96
85-89
89-93
95-91

5
5
5

4
4
4

93-90
96-94
92-92

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

92-92
88-89
93-94
92-94
92-95
89-92

5

4

94-97

5
5

4
4

88-92
89-94

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

82-88
90-97
90-98
87-95
86-94
90-98
85-94

5

4

86-96

5

4

79-92

5
5
5
5
5

4
2
2
2
2

81-98
93-93
92-96
93-99
90-96

5
5
5

2
2
2

93-99
90-96
89-96

5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
0

89-99
82-92
87-98
86-99
83-98
81-98
89-100

5

0

89-100
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Mooi op tijd kon Martijn de winnaars en ( opvallend veel)
winnaressen bekend maken. Ook de wisselbeker werd
onder groot applaus aan Benita en Dora Verbakel
uitgereikt. Vanaf plaats 5 en hoger kon een goed gevulde
verrassingsmand (steeds voller) in ontvangst genomen
worden.

17 april 2019 – 24 april 2019

Recycle-acties in Meierijstad
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Inwoners van Meierijstad kunnen de komende tijd
meedoen aan verschillende Wecycle-acties waarbij ze
afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen
(e-waste) in kunnen leveren bij de milieustraat. En daar
krijgen ze iets leuks voor terug. De gemeente doet
hieraan mee om het inleveren te stimuleren. Alle
milieustraten in Meierijstad doen mee vanaf 29 april. In
ruil voor e-waste ontvangen inwoners het Wecycle
Vooraankondiging
Recycle Memo-spel. Daarnaast kunnen ze zelf een
ludiek inzamelactie opzetten en kans maken op een
Buurtkeezen en
cheque van € 1000, - voor een club of goed doel.
Keezentoernooi
Help een goed doel of club aan een sponsorcheque
Met een zelf verzonnen inzamelactie maken inwoners kans
op een cheque voor een lokaal goed doel of een club. Om
De voorzitter riep de deelnemers (144) op om
de eigen actie breed bekend te maken kan gebruik worden
komende oktober deel te nemen aan onze gezellige
gemaakt van het gratis promotiemateriaal op
buurtcompetitie die start op 4 oktober 2019. Daar werd wecycle.nl/inleveren. Belangrijk is dat het inlevermoment
heel positief op gereageerd. Ook volgend jaar weer een op de Milieustraat vereeuwigd wordt met een foto of kort
filmpje.
editie van het Keezenkampioenschap! Hieronder de
De sponsorcheque-actie loopt t/m 9 juni 2019. Alle
volledige uitslag van het Keezenkampioenschap.
actievoorwaarden staan uitgelegd op wecycle.nl/inleveren.
Recycle in plaats van grijze bak
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
Wethouder van Rooijen wil er juist op dit moment aandacht
voor vragen: “Jaarlijks belanden veel kleine apparaten,
lampen en armaturen in de grijze container, tussen het
restafval. Na Koningsdag is dat ook vaak raak; hierdoor
gaan ze verloren voor recycling en dat is zonde. Recycling
Diakonie vervoersdienst Zijtaart met zorgt dat grondstoffen behouden blijven, minder
stoffen in het milieu terecht komen en uitstoot
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32 schadelijke
van CO2 vermeden wordt. Allemaal belangrijke
bouwstenen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
en aan onze klimaatdoelstellingen.”
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
Samenwerking met Wecycle
De telefoniste is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur
De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Inwoners
tot 21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00 uur kunnen er daarom zeker zijn dat alle oude elektrische
apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op de
tot 11:00 uur.
milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle.
Een vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.
Deze organisatie werkt voor 1.800 producenten en
importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige
lampen in opdracht van zes producentenorganisaties
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Stichting Bernard van Dam
(1881-1958)

UITNODIGING
Presentatie van eerste deel van ‘Brabants
Dorpsleven’ (Bernard van Dam) paaszondag
21 april 2019, 15.00 uur, Eerde.
De overzichtstentoonstelling van de bekende
Brabantse schrijver, tekenaar en journalist Bernard
van Dam in september 2018 was een succes. Het
afgelopen najaar is zijn volledige oeuvre na
zorgvuldig en intensief onderzoek en speurwerk
verzameld, gecategoriseerd en gedigitaliseerd. De
inhoud van het boek ‘Oud-Brabants Dorpsleven’
blijkt daar slechts een klein deel van. Het
omvangrijke materiaal is verdeeld over 8 thematische
boekdelen en het komt uiteindelijk in z’n geheel
onder de titel “Brabants Dorpsleven” voor een breed
publiek digitaal beschikbaar. De werkzaamheden
zijn nu zo ver dat het eerste deel van het digitale
boek kan worden gepubliceerd en voor iedereen is in
te zien op de nieuwe website van de stichting
www.bernardvandam.com. In de loop van 2019 is het
ook in boekvorm te bestellen via dezelfde website
(print on demand).
21 April is de geboortedag van Bernard van Dam (in
1881). Deze datum is daarmee voor Stichting
Bernard van Dam (1881-1958) een uitgesproken
moment om met trots het eerste boekdeel te
presenteren. Dit eerste boekdeel heeft als thema
’Landbouw’ en behandelt onder andere het
boerenhuis, de boerenstand en de
arbeidsverhoudingen op het platteland. Een geprint
exemplaar daarvan wordt op 21 april uitgereikt aan
de heer Ad Latijnhouwers, oud-voorzitter van de
voormalige Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond (NCB). Hierbij nodigen wij u van harte
uit om deze presentatie bij te wonen.

Datum / tijd : 21 april, 15.00 uur
Locatie
: St. Antonius Abtkerk,
Esdonkstraat 2, 5466 RX Veghel
Voorafgaand aan de uitreiking is er een lezing door
Gerard Rooijakkers en een presentatie van de nieuwe
website door achterkleinkind Martijn van Dam.

17 april 2019 – 24 april 2019
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ABBA, QUEEN EN DOE MAAR OP
TRIBUTE FESTIVAL!
Boerdonk – Wie had dat ooit
gedacht? 3 wereld bands in
Boerdonk op 1 avond? Niemand
natuurlijk. Toch wordt het
realiteit. 16 augustus 2019 komen deze bands naar
Boerdonk ter ere van de 5e editie van de Buffelrun.
Om de 5e editie extra glans te geven zal op vrijdag 16 augustus
2019 vanaf 20.00 uur een Tribute Festival plaats gaan vinden. Op
2 podia zullen die avond 3 Tribute Bands optreden. Inmiddels
zijn Abba, Doe Maar en Queen Tributes vastgelegd.
Komende weken zullen de bands zich voorstellen. Vandaag de
eer aan de Queen Tribute Band, Crazy Little Things:
Crazy Little Things zijn 7 muzikale vrienden en echte Die Hards
Fans van Queen en dat is ook te horen. De bombastische sound,
het oog voor details en het ingenieus koorwerk verpakt in een
spetterende liveshow. Met een diepe buiging naar Queen eert
Crazy Little Things hun helden. En dan allemaal op vrijdag 16
augustus 2019.
Zeker zijn van tickets? Ga naar www.buffelrun.nl en koop nu
online je kaarten. In de voorverkoop kosten ze namelijk maar €
12,50 voor het hele festival. Aan de kassa straks € 15,00. Wacht
daarom niet te lang!
Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.
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Wij zijn op zoek naar een,

Werkplaatstimmerman
Voor onze afdelingen VOOR- en AFMONTAGE zijn wij op zoek naar een werkplaatstimmerman.
Dit mag ook een gemotiveerde starter zijn in combinatie met een opleiding.
In deze fulltime technische functie (voor- en afmontage-3/4) voert u zelfstandig alle voorkomende
werkzaamheden uit op het gebied van houten kozijnen, ramen en deuren.Je beschikt over een afgeronde
LTS/VMBO/MBO opleiding of hebt ervaring binnen een timmerfabriek. Het is belangrijk dat je tekening
kunt lezen en dat je gemotiveerd bent. Beschik jij over twee rechterhanden solliciteer dan naar deze
functie!
• Wij bieden u een prettige en professionele werksfeer in een hecht team bij een modern
vooruitstrevend bedrijf.
• Uitstekende arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van de Nederlandse
Branchevereniging voor de Timmerindustrie.
Sollicitanten kunnen contact opnemen met Dirck van der Linden, tel. 0413 – 366490 of
06 –
10555660. Je kunt ook per mail persoonlijke informatie of vragen sturen aan dirck@vdlindenveghel.nl.
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden bv Edisonweg 7 5466 AR Veghel.

Nood in Sulawesi, onderwijs in Centraal
Afrikaanse Republiek en Bangladesh
En overal ter wereld waar natuurrampen plaats
vinden .
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw
Op woensdag 24 april vindt in Zijtaart weer de kleding donatie aan Sam's Kledingactie kan
Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas
halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie van
hulp bieden.
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie
plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic en de nieuwe projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen naar 088
zakken ( GEEN KUSSENS) afgeven bij het
2080100.
volgende adres:
T. v. Kasteren Biezendijk 26
J. v .Boxmeer Pater Vervoortstraat 18
Bibliotheekpunt Zijtaart
Tijd; Woensdag tot 12.30 uur:
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
dit jaar o.a. naar een nieuw
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in

Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam's Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!

