Verkeersbrigadiers
Op Basisschool Edith Stein zijn we in het gelukkige bezit van verkeersbrigadiers. Dat zijn
kinderen van groep 8 en ouders van schoolgaande kinderen. Ieder jaar zijn we weer op zoek
naar nieuwe mensen die het mogelijk willen maken de kinderen veilig over te laten steken.
De kinderen en de ouders van school zijn al benaderd om zich voor het komende schooljaar
aan te melden. Gelukkig hebben al verschillende ouders en leerlingen doorgegeven zich
hiervoor in te willen zetten. Toch, mede door het teruglopen van het aantal leerlingen in de
toekomstige groep 8, hebben we nog niet voldoende mensen om in de ochtend en in de
middag, voor en na schooltijd, de kinderen in de bocht veilig over te laten steken. Vandaar
deze oproep aan de rest van het dorp.
Vindt u het belangrijk dat de kinderen veilig kunnen oversteken en wilt u ons daar 20
minuten per week bij helpen, dan horen wij het graag. Voordat de leerlingen en
ouders/vrijwilligers starten met brigadieren, in dit geval vanaf 27 mei 2019 (de week dat
groep 8 op kamp gaat) volgt er een instructie. Deze instructie zal zijn op maandag 20 mei
om 10.30 uur. Ouders/vrijwilligers die al eerder een instructie hebben gevolgd, mogen
natuurlijk aansluiten, maar zijn dat niet verplicht. Mocht u ons wel willen ondersteunen,
maar lukt het niet om op 20 mei aan te sluiten, dan horen wij het ook graag. We gaan dan
namelijk op zoek naar een passend moment voor de instructie. Mocht u zich opgeven, dan
wordt u 1x per week op een vast tijdstip, op een vaste dag ingepland. Op die manier kost
het voor iedereen maar 20 minuten per week. Er worden vaste koppels gemaakt van een
ouder/vrijwilliger samen met een leerling of andere ouder/vrijwilliger. De leerlingen
brigadieren dus altijd samen met een ouder of vrijwilliger. Voorkeuren (dag en tijdstip)
mogen natuurlijk aangegeven worden en daar zal ook rekening mee gehouden worden.
Meldt u aan en zorg er met ons voor dat we het komend jaar weer voldoende mensen
hebben om het rooster rond te krijgen. Alle hulp is meer dan welkom. Voor vragen en
aanmelden: mvaessen@skipov.nl of tel. school (0413) 36 51 68.
Namens alle kinderen van bs Edith Stein alvast bedankt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 mei 1e H.Communie 9.30 uur Pater Issag Jesudass
Wij gedenken: Opa Tiny van der Linden, namens Niels; Senna van der Heijden, namens
Loek; Jos van der Linden, de opa van Esmée; Pater Harry van de Ven (vanwege
verjaardag); Frits en Sien van Nunen- van Schaijk (vanw.trouwdag); Riek van der HeijdenRaaijmakers.
Overleden: Riek van der Heijden–Raaijmakers in de leeftijd van 88 jaar.
Let op: a.s. Zondag Communieviering begint om 9.30 uur

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
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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.
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.

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Vogelwandeling
Zondag 19 mei 6.00 uur
Voor aanstaande zondag 19 mei staat een
voorjaarswandeling op het programma in het Lijnt.
De natuur heeft weer volop kleur. De dieren worden
actiever, veel planten zijn uitgelopen en bomen staan weer
volop in blad. We kunnen katjes van Wilgen en Elzen zien
en veel vogels bouwen ’n nest of hebben al jongen.
’s Morgens vroeg als het licht wordt, hoor je de vogels al
volop fluiten.
Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het
bos, gaan we zondag 19 mei zelf maar eens kijken. Dan
willen we er natuurlijk ook vroeg bij zijn. Zorg daarom dat
je al om 6:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We
vertrekken dan met de fiets naar ’t Lijnt. We verwachten
rond 9.00 uur weer terug te zijn.

Eerste selectiewedstrijd Brabantse
Kampioenschappen pony’s
Afgelopen weekend werd de eerste selectiewedstrijd voor
de Brabantse Kampioenschappen verreden in Uden.
Aangezien de Brabantse Kampioenschappen deze zomer in
ons eigen dorp plaatsvinden en door Ruitersport Zijtaart
worden georganiseerd, zijn onze leden natuurlijk heel
fanatiek en willen graag geselecteerd worden. Voor de
dressuur worden er 6 selectiewedstrijden gereden en de
beste 4 wedstrijden tellen mee voor selectie. Onze ruiters
deden het super en als ze zo doorgaan, zijn we zeker goed
vertegenwoordigd op de Kampioenschappen.

In de klasse D-B werd Lieke Blokx met Castenrayseweg’s
Skyfall WNE 1e met 209 punten. Dena Lammers werd met
Anjershof Memorie 1e in de D-M1 met 211,5 punten. Met
haar pony Goud TS werd ze in de C-L1 1e met eveneens
211,5 punten. Levita Mitis met haar Pony Rianka reed haar
allereerste wedstrijd in de A/B klasse B een 2e plaats met
Tip: www.beleefdelente.nl
190,5 punten. In de D-L1 werd Robin van Vugt met Gaby
Kijk live mee in de verschillende
3e met 196 punten. Lisa Heesakkers werd met Davigo van
nestjes van onder andere de lepelaar,
e
slechtvalk, kerkuil, steenuil, koolmees, T’ Molenbosch 2 met 196,5 punten. Met het springen won
Lisa Heesakkers met haar pony Sweet Chilli in de klasse Bkauw en de ooievaar. Er staan mooie
e
verslagen en beelden op de site, echt de moeite waard om te L de 1 prijs. Verder reed Sophie van der Vorst met
Roestennest’s Belluci in de D-B 192 punten en Robin van
bekijken.
der Hoogen met Coctail reed in de D-B 198 punten. Goed
Afgelopen maandag 13 mei zijn er 3 slechtvalkkuikens
gereden dames, ga zo door!
geringd. Dit is allemaal terug te zien op de site.
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KBO Zijtaart
AGENDA
Maandag 20 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 21 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 21 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 21 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 21 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 22 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 23 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 23 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 23 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 23 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 24 mei 13.30 uur: Bridgen

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

Broodje Hamburger € 3,00 p.st.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 09-05-2019
Willy Henst
Rien van Tiel
Bert vd Heijden
Toon Cissen
Cor Coppens
Toon Opsteen
Tonnie van Uden
Willy vd Berkmortel
Andre Schepers
Toon Nelissen

24
28
28
59
22
28
32
25
36
32

30
37
16
31
14
40
44
27
37
33

-

Cor van Zutphen
Tonnie van Uden
Andre Schepers
Toon Nelissen

62
32
36
32
Martien Verbruggen 70
Mies Gibbels
35
Frans vd Broek
20
Toon Cissen
59
Frans van Leuken 43
Tonn Verbruggen 24

KAARTEN
Uitslagen van 6 mei 2019:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Rikken:
Toon v.Bakel
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Lenie Henst
Loterij:
Mientje Raaijmakers
BRIDGEN
Uitslagen van 30 april 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
3.Cees & Riet v.Hout
4.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
5.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Bert & Diny Kanters
7.Ad Koevoets & Sjan Kanters

162 pnt.
151 pnt.
24 pnt.
87 pnt.
85 pnt.
-41 pnt.

58,75 %
57,81 %
53,75 %
52,08 %
51,56 %
51,56 %
51,25 %

B-lijn:
1.Bert v.Lankveld&Christien v.Helvoirt59,48 %
2.Harrie v.d.Acker & Rina v.Berlo
59,17 %
3.Anneke Jans & Maria Pepers
59,00 %
4.Hein & Jo de Wit
57,83 %
5.Ria Veldhuis & Mien Vissers
55,58 %
6.Maria & Fien Rooijakkers
53,92 %
7.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
51,00 %
Uitslagen van 3 mei 2019:

77
33
35
38
71
39
20
44
35
16

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
A-lijn:
1.Huub vd.Heuvel&Pieter v.Kaathoven 64,17 %
2.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
61,25 %
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 57,50 %
4.Cees & Riet v.Hout
55,83 %
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,00 %
6.Lida v.Houtum & Mari v.d.Steen
51,67 %
7.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
50,00 %
B-lijn:
1.Bert & Anneke v.Helvoort
61,25 %
2.Cor & Marietje Mollen
59,90 %
3.Jan Rijkers & Nellie Philipsen
55,73 %
4.Harrie & Rina v.Berlo
51,88 %
5.Harrie & Thea v.d.Hurk
51,56 %
6.Bert v.Lankveld & Ad Koevoets
51,25 %
KAARTEN
Uitslagen van 9 mei 2019:
Jokeren:
Harrie v.Zutphen
Ad v.Cuijck
Poedelprijs: Mien Raaijmakers
Rikken:
Marjo Vissers
Bert Vissers
Poedelprijs: Lenie Henst
Loterij:
Cisca Coppens
Uitslagen van 13 mei 2019:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Tonny Rijkers

73 pnt.
55 pnt.
41 pnt.
92 pnt.
55 pnt.
- 6 pnt.

135 pnt.
96 pnt.
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Harrie v.Zutphen
Jan v.Zutphen
Toon v.Bakel
Lenie Henst
Bert Vissers

BRIDGEN
Uitslagen van 7 mei 2019:
A-lijn:
1.Cris & Christien v.Helvoirt
2.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Bert & Diny Kanters
5.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
6.Clasien Nolle & Trudy Smulders
B-lijn:
1.Jo Rijkers & Mien Verhoeven
2.Piet & Toos v.Reijbroek
3.Harrie v.d.Acker & Rina v.Berlo
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
5.Rob & Lilian Harbers
6.Nicoline v.Hal & Mien v.Berkel
Uitslagen van 10 mei 2019:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
3.Harrie Lucius & Huub v.d.Heuvel
4.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
5.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
B-lijn:
1.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
2.Nellie Philipsen & Jan Rijkers
3.Harrie & Rina v.Berlo
4.Cor & Marietje Mollen
5.Tonny Rijkers & Nelly v.d.Vleuten

30 pnt.
105 pnt.
52 pnt.
-31 pnt.

59,06 %
55,21 %
54,17 %
53,96 %
53,13 %
52,60 %
64,06 %
62,71 %
56,77 %
52,71 %
52,08 %
51,67 %
58,33 %
57,64%
55,42 %
52,78 %
50,97 %
59,03 %
56,25 %
53,75 %
52,50 %
50,69 %
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Mensen met Duchenne missen een eiwit die zorgt voor
stevigheid van de spiercellen. Het zijn vooral jongens die
A.s. vrijdag beginnen we met de opbouw van de
Duchenne Spierdystrofie hebben. Wereldwijd 1 op de 3500.
Streetrace. De organisatie en vrijwilligers zijn druk
Rond het 10e levensjaar krijgen de meeste kinderen al
bezig met de voorbereidingen. We vragen daarom of
problemen met lopen en raken afhankelijk van een rolstoel.
de aanwonenden van het kerkplein en vrije parkeerders Ook wordt het steeds moeilijker om de armen te gebruiken.
er voor willen zorgen, dat vanaf donderdagavond
En als de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak
22.00 uur de auto’s ergens anders kunnen geparkeerd worden, is beademing nodig. Duchenne Spierdystrofie is
worden. We beginnen vrijdagmorgen met de opbouw uiteindelijk fataal omdat ook de hartspier steeds zwakker
van het kerkplein. We hopen op vele bezoekers, want wordt.
Er wordt in 3 categorieën gestart.
dit spektakel mag je niet missen.
18.00 tot 18.20 uur: kinderen van 6 t/m 10 jaar.
Bedankt namens de organisatie en Duchenne.
18.05 t/m 17.30 uur: kinderen van 11 t/m 15 jaar.
18.45 t/m 19.30 uur: funklasse. Voor iedereen vanaf 16
Drie dorpen streetrace
jaar.
17 mei Zijtaart, 25 mei Heeswijk-Dinther,
20.00 t/m 21.00 uur: licentiehouders

Streetrace Zijtaart

30 augustus Odiliapeel .
Op vrijdag 17 mei wordt er voor de vijfde maal een
streetrace verreden in Zijtaart . Enkele enthousiaste
wielrenners uit Zijtaart organiseren. dit evenement . Het is
een drie dorpen streetrace, met een algemeen klassement
over deze drie wedstrijden met Theiner ICT uit Veghel als
hoofdsponsor.

Deelname voor de kinderen en voor de jeugd is gratis, voor
de overige deelnemers is het inschrijfgeld €7,50. Borg voor
het stuurbordnummer bedraagt € 2,50. De opbrengst gaat
naar Duchenne
Opgeven kan via.
Streetracezijtaart@gmail.com of tel. 06 -199 846 76.

Het parcours loopt over het plein ,door een fietsenwinkel
,over zandbulten ,en zelfgemaakte hindernissen.
Bij dit sportieve gebeuren wordt een relatief kort parcours
van ± 2 km afgelegd op mountainbikes. Het parcours gaat
over verharde en onverharde paden met daarin een aantal
hindernissen. Hierdoor biedt de Streetrace over het gehele
parcours een uitdaging voor de deelnemers en is heel
aantrekkelijk voor het publiek. Iedereen die wel eens op een
fiets zit en het leuk vindt om eens mee te doen aan zoiets
spectaculairs, kan deelnemen. Voor de jeugd is het een
mooie gelegenheid om kennis te maken met de wielersport.

Fiets mee en word een held! - Trap Duchenne de
wereld uit!
Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken
je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk.

Drie dorpen streetrace
Picknickrit MCV

Op zondag 19 mei a.s. rijdt motorclub MCV weer de
jaarlijkse picknickrit. Op deze dag
rijden we via een koffiestop in Hernen
naar een mooie plek in Kerkdriel, waar
een heerlijke picknick wordt gehouden.
Na de picknick gaan we via een laatste
koffiestop in Helvoirt terug naar het
eindpunt: café D’n Brouwer in
Mariaheide. De rit is deze keer 180 km
lang.
Wil je een keer met ons meerijden?
Wees dan welkom op onze picknickrit
en stuur uiterlijk vrijdag 17 mei een
email naar info@motorclubveghel.nl
om je aan te melden. De kosten zijn €
10,00 p.p. Deze ter plekke contant te
betalen. De route sturen we je alvast
digitaal door. Café D’n Brouwer is
vanaf 09.30 uur open voor koffie en we
vertrekken daar om ca. 10.00 uur. Het
adres is Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide.
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SPORTAGENDA

Tv Zijtaart

W.T.C. Zijtaart

Uitslagen Externe Competitie

Dames en Heren: zondag 19-mei vertrek
8:30u tocht Kempenroute pauze Driesprong
Netersel 85km
Senioren woensdag 22 mei vertrek 8:30
uur tocht Strabrechtseheide pauze in Heeze
“De Zwaan” 87km
VOW Jeugd 15 mei 2019
Blauw Geel '38 Jumbo Jo8-6 VOW JO8-1
Volkel MO17
VOW MO17-1
VOW MO13-1
Volharding MO13-1

18:30u
19:00u
19:00u

VOW Jeugd 18 mei 2019
ELI JO19-1
VOW JO19-1
Boekel Sport JO17-2 VOW JO17-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 VOW JO15-1
UDI'19/CSU JO13-4VOW JO13-1
Avesteyn JO12-2 VOW JO12-1
Erp JO10-2
VOW JO10-1G
VOW JO9-1
Stiphout Vooruit JO9-2G
Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VOW JO8-1
VOW JO7-1M
Boskant JO7-1
HVCH MO17-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
DVG MO15-1
Volkel MO13-2
VOW MO13-1
VOW MO11-1
OSS'20 MO11-2

14:30u
14:45u
13:00u
11:30u
11:30u
10:00u
10:45u
10:15u
10:30u
13:30u
13:00u
9:00u
9:30u

VOW Jeugd 22 mei 2019
VOW MO17-1 Gemert MO17-1
19:00u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

VOW Senioren 16 mei 2019
16-5-2019

19:00u VOW 2

Ollandia 2

VOW Senioren 18 mei 2019
17:00u
VOW VR30+1
HVCH VR30+1
16:30u
VOW Veteranen
FC UDEN
VOW Senioren 19 mei 2019
14:30u
Nederwetten 1
VOW 1
11:30u
RKVV Keldonk 2
VOW 2
11:30u
RKVV Keldonk 3
VOW 3
11:00u
VOW 4
Blauw Geel'38/JUMBO 14
12:30u
Pusphaira VR1
VOW VR1
10:30u
VOW VR2
Boskant VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 11 mei 2019
VOW Veteranen

VRIJ

VOW Senioren 12 mei 2019
HSE 1
DVG 3
VOW 3
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

VOW 1
VOW 2
ELI 3
EVVC 8
Nuenen VR2
Handel VR1

1-5
4–2
0-5
2–3
5–4
5–3

Heren:
SET 77 - 50+
Vrijdagavond - De Hut
Dames:
Donderdagavond - Shaile
Vrijdagavond - Haaren
Zaterdag - Lissevoort
Mix:
Maliskamp - Vrijdagavond
Donderdagavond - Wolfsbosch
Donderdagavond 8/9 - Handel

3-1
3-1
2-2
2-2
3-1
2-2
1-3
1-1

Kermistoernooi
De kleine toernooiencommissie organiseert ook dit jaar het
kermistoernooi! We hopen op een vol toernooi en zien
jullie inschrijvingen graag tegemoet! Inschrijven op
prikbord of via de mail ktc@tvzijtaart.nl vóór 19 mei!
Soccer Meets Tennis
Ook willen we jullie op de hoogte brengen van de derde
editie van het Tennis Meets Soccer toernooi. Dit staat
gepland op zaterdag 29 juni!
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Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 26 mei organiseert
carnavalsvereniging De Reigers weer
haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze
vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat
tussen Café zaal Kleijngeld en
Autocentrum Van der Heijden. De
verkoop van de vele waardevolle spullen
start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur.
Er wordt geen entree gevraagd, dus is er
ook geen controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om
alles rustig klaar te kunnen zetten blijft
het terrein tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers
gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom
huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.
Donderdag 23 Mei vanaf 18.00 uur :
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor
Clercxstraat vanaf Autocentrum Van der Heijden richting
het kanaal, Doornhoek, De hemel, Corsica, Hoge en Lage
Biezen.
Vrijdag 24 Mei vanaf 18.00 uur :
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Het Gerecht, Heisteeg,
Erpsesteeg, Krijtenburg, Zijtaartseweg, Weievenseweg,
Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes (ook langs
A50)
Zaterdag 25 Mei vanaf 09.00 uur :
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de stortkosten betalen.
Daarom vragen wij u beleefd geen waardeloze, kapotte en
volstrekt onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten, diepvriezers, betontegels,
betonramen, wc-potten, bureaustoelen, wastafels en
bankstellen worden door de carnavalsvereniging niet
meegenomen. Toch blijft er nog voldoende over wat u niet
meer gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan
zijn. Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen,

schaatsen, glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz. Als u alles
inpakt in stevige dozen kunnen wij voorkomen dat de
spullen al stuk zijn voor ze een nieuwe eigenaar gevonden
hebben.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 26 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Je kan er nog snuffelen tussen de
spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers.
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Gaan de tuindeuren van het Autismecafé
open?
Eind mei is het tijd voor alweer het
zevende Autismecafé in Veghel. De
lente is in volle gang en de
organisatie hoopt dat er eind mei de mogelijkheid is om de
tuindeuren van het PieterBrueghelHuis open te zetten, zodat
bezoekers ook buiten van een kop koffie kunnen genieten.
Ook deze avond, die plaatsvindt op maandag 27 mei, zal er
weer volop gelegenheid zijn om te ontmoeten, spelletjes te
spelen en ervaringen uit te wisselen. Voorop staat dat de
bezoekers ook nu weer een plek kunnen vinden waar ze,
zonder uitleg, zichzelf kunnen zijn.
Achter de schermen wordt nagedacht over een nieuwe
thema-avond. Hiervoor kan de organisatie de hulp van
bezoekers goed gebruiken! Heb je zelf ideeën voor het
Autismecafé of voor een thema-avond, ga dan eens in
gesprek met een van de organisatoren of deel ze op de
facebookpagina @Autismecafemeierij, waar je ook de
laatste nieuwtjes vindt.
Mensen van 18 jaar en ouder met autisme en hun naasten
uit Boekel, Landerd, Uden, Meierijstad en Bernheze zijn op
27 mei welkom vanaf 19.30 uur in het PieterBrueghelHuis,
Middegaal 25 te Veghel. Later komen of wat korter blijven
is geen probleem. De organisatie hoopt dat het weer een
mooie avond zal worden.

ZIE ER NOG MAAR EENS UIT TE
KOMEN
Wie aangewezen is op zorg komt al snel terecht in een
woud van regelingen en voorzieningen. Op dinsdag 21 mei
besteedt het Alzheimercafé in Veghel aandacht aan dit
probleem. Voor mensen die met dementie te maken hebben
legt een deskundige globaal uit welke regelingen er nu zijn
en waar mensen terecht kunnen voor zorg en hulp. De
deuren van het Alzheimercafé in het PieterBrueghelHuis,
Middegaal 25, Veghel gaan om 19.00 uur open en de
toegang is gratis. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te
stellen. Iedereen die iets met dementie heeft is van harte
welkom.
veel vragen
Het idee achter alle veranderingen is, dat mensen die hulp
nodig hebben eerst een beroep moeten doen op hun eigen
netwerk; familie, vrienden, buren en vrijwilligers
inschakelen. Maar als er echt professionele hulp nodig is, is
die nog steeds beschikbaar. De overheidsmaatregelen
hebben grote gevolgen voor veel voorzieningen. Het is
bijvoorbeeld lastiger om een indicatie voor huishoudelijke
hulp of dagbesteding te krijgen. Ook het aanvragen van een
Persoonsgebonden Budget (PGB) en de uitbetaling daarvan
is een stuk ingewikkelder geworden.
Mensen worden geconfronteerd met veel vragen. Hoe zit
het nu met de eigen bijdrage en vervoerskosten naar
dagbesteding? Kan iemand die op de wachtlijst staat voor
een zorgcentrum al naar de dagbesteding? Is daar dan ook
persoonlijke verzorging en moet daar een eigen bijdrage
voor betaald worden? In het Alzheimercafé is er uitgebreid
gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van het
algemene informatiegedeelte kunnen bezoekers hun
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persoonlijke situatie voorleggen aan de beroepskrachten die
elke maand aanwezig zijn.
Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)

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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Avondexcursie vogels donderdag 23 mei
19.00 uur – 21.00 uur
Avondexcursie Aa-broeken, vogels
kijken
Op donderdagavond 23 mei organiseert
Mag ik ook alleen komen of kan dat
natuurvereniging IVN Veghel een vogelexcursie in de Aaniet bij relatietherapie?
broeken in Veghel. Van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur
gaan we met twee natuurgidsen vogels kijken en vooral
Uiteraard is een relatie iets van twee personen. Maar
luisteren in dit mooie natuurgebiedje aan de rand van
als je partner niet mee wil, kun je ook alleen komen.
Veghel. Start is vanaf de parkeerplaats aan de Middegaal,
Meestal is het beter om samen te komen zodat je
tegenover huisnummer 18.
De meeste vogels zijn inmiddels terug uit het zuiden en zijn
eenzelfde eerlijke kans hebt om ieder je eigen kant te
nu volop aan het zingen om hun aanwezigheid kenbaar te
belichten. Men heeft anders vaak het gevoel dat ik
maken. Dat doen de mannetjes natuurlijk om vrouwtjes te
mogelijk al aan één kant van de zaak sta.
lokken, maar wij mensen kunnen er mooi van genieten. Dat
Geen relatietherapie mogelijk, maar wel
gaan we dus op deze avond doen.
verandering
Omdat de Aa-broeken erg gevarieerd zijn, komen er veel
Maar soms lukt het niet en wil de partner absoluut niet.
soorten vogels voor. Het ruige grasland, moerasjes, poelen,
Dat betekent niet dat je niks kunt doen. Vaak merk ik bosjes, sloten en natuurlijk de Aa zelf trekken vogels aan
dat in de gesprekken de gemotiveerde partner wel baat zoals rietgors, kleine karekiet, grote bonte specht, wilde
heeft bij de gesprekken. Hij (of zij) gaat anders
eend en nog veel meer.
reageren.
Bent u vogelliefhebber of geïnteresseerd in de natuur,
Twee partners spelen samen een spel
wandel dan mee op deze avond!
Meer informatie www.ivn-veghel.nl of tel (0413) 21 02 16.
In de loop van de relatie zijn er patronen ontstaan.

Men speelt samen een spel, de één doet dit, de ander
reageert daarop met iets anders, waardoor de eerste
persoon weer reageert met een andere actie etc.
Patronen doorbreken
Je kunt het vaste patroon doorbreken door ineens iets
heel anders te gaan doen. Zelf heb je niet in de gaten
dat je patronen in stand houdt. Je doet iets en daarmee
blijft de ander ook steeds hetzelfde reageren. Daarom
verandert er niks. Als je dat patroon doorbreekt, kán de
ander niet gewoon doorgaan met hetzelfde gedrag….
Hij/zij moet wel veranderen. Het is niet de meest
wenselijke actie om met één persoon aan de slag te
gaan, want er is een risico dat de weigerachtige partner
niet weet hoe te reageren op de veranderingen van de
ander. Daardoor kan een relatie nodeloos in gevaar
komen. Uiteraard proberen we dat te voorkomen en
daar kun je ook als gemotiveerde partner wel degelijk
het nodige in doen.
Eerst alleen, dan samen?
Soms wil iemand eerst alleen komen en daarna
gezamenlijke gesprekken starten. Dat is meestal zeer
onwenselijk want dan krijgt de partner het idee dat ik
al helemaal aan de zijde sta van degene wiens verhaal
ik ken. Soms zijn enkele gesprekken met één van de
partners voldoende. Degene om wie het gaat hoeft niet
altijd aanwezig te zijn om toch verandering te
bewerkstelligen. Het is eigenlijk net als met
opvoedingsvragen. Als je anders met je puber omgaat,
krijg je ook ander gedrag van de puber.

Natuurbelevings-dag in Erp
Soms vind je de mooiste natuur op de meeste
onverwachte plekken, daar zijn de deelnemers
aan de IVN Natuurgidsenopleiding wel achter
gekomen. Om hun bijzondere ontdekkingen te
delen, organiseren ze op zondag 19 mei een
Natuurbelevings-dag voor jong en oud, aan de rand in Erp.
Van 13.00 tot 15.00 uur kun je een kraam vinden bij de
voetbrug over de Aa nabij het evenemententerrein aan de
Steengraaf te Erp. Dit is de startlocatie voor verschillende
activiteiten in het hele gebied. Tijdens deze dag zullen er
veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo kun je o.a.
waterdieren scheppen in de poel, proeven van gerechten uit
de natuur, vogels spotten met een telescoop en natuurlijk
zullen de nieuwe natuurgidsen rondleidingen geven door
het gebied om de bijzondere natuur van het gebied te laten
zien. Dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod van
activiteiten. Dit alles is natuurlijk geheel gratis!
In het kader van de IVN natuurgidsenopleiding hebben de 7
deelnemers aan deze cursus het gebied een jaar lang
binnenstebuiten gekeerd. In deze tijd hebben ze veel
verschillende planten, dieren en paddenstoelen gevonden,
waaronder enkele heel bijzondere soorten. En dat in een
gebied dat voornamelijk bekend staat als honden
uitlaatplek, festivalterrein en voormalig vuilnisbelt. Tijdens
de Natuurbelevings-dag kunnen ze hier alles over vertellen.
Het terrein is het gemakkelijkste te bereiken te voet of met
de fiets, maar als je van verder weg komt dan kun je
parkeren aan de Steengraaf, waar de route naar de kraam
staat aangegeven. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je
contact opnemen met Bjorn van Lieshout, tel. (06) 117 407
38.
Dus kom ook naar de Natuurbelevings-dag in Erp en beleef
de natuur zoals je hem nog nooit hebt meegemaakt.
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Lancering website alles over, voor en
tegen de EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups, hoe informeer je inwoners? Het
team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en
Brabant ontwikkelde een toolkit voor gemeenten:
www.oakie.info. Dit is een site met begrijpelijke info over
de eikenprocessierups voor inwoners en professionals. Op
de website vind je informatie over gezondheid, bloostelling
voorkomen en wat je kan doen als je gezondheidsklachten
ervaart.
Linda Blous, werkzaam voor de drie Brabantse GGD´en,
heeft met het prijzengeld dat zij won bij de Dragons’ Den
2018 van GGD GHOR Nederland een website gemaakt.
Het resultaat is de website www.oakie.info met daarop een
toolkit. Je vindt er alles over, voor en tegen de
eikenprocessierups.
Waar bestaat de toolkit uit?
De toolkit op de website bestaat uit verschillende folders
voor inwoners. Ze gaan over: Wat te doen bij overlast, hoe
je overlast kunt voorkomen, wat te doen bij
gezondheidsklachten en hoe je op een natuurvriendelijke
manier de eikenprocessierups kan bestrijden. Gemeenten
kunnen deze folders downloaden en verspreiden binnen hun
gemeente. Daarnaast staan er infobladen op voor
kindcentra, huisartsen en recreatieterreineigenaren.
Een duurzaam antwoord op veel gestelde vragen over
de eikenprocessierups
Het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGDen in Brabant waar Linda werkt, kreeg vaak vragen van de
groenambtenaren en inwoners van de Brabantse gemeenten.
In 2018 was er ook veel overlast van de eikenprocessierups
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binnen Brabant. Gemeenten hadden op dat moment geen
eenduidig, onafhankelijk communicatiemateriaal om te
verspreiden. Zo ontstond het idee om een website met een
toolkit te ontwikkelen.
Landelijke website
Omdat de rups in heel Nederland is verspreid, kunnen alle
GGD’en verwijzen naar deze toolkit op www.oakie.info.
De websitenaam Oakie is ontstaan door de Engelse
vertaling van Eik en dan een verkleinwoordje om hem
vriendelijk over te laten komen. De grondtoon van de
toolkit is positief en communiceert eerder over kansen en
mogelijkheden dan over risico’s en
gevaren. Zo ontstaat er
bewustwording en acceptatie en
wordt voorkomen dat er onnodige
onrust ontstaat.
Vanaf nu kan iedereen de
informatie over de
eikenprocessierups raadplegen op
www.oakie.info

MEGA VLOOIENMARKT UDEN
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote Buiten-VLOOIENMARKT
georganiseerd worden op HEMELVAARTSDAG
donderdag 30 Mei
Het evenement zal worden georganiseerd in een prachtig,
sfeervol park : Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH te
Uden. Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.
De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.
Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het concreet uitvoeren van
beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het
waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over
een aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatiemiddelen.
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
voor de aanschaf van extra oefenmateriaal. Zo kan men dan
praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
rondom het water.
Tijdens het evenement zullen er 300 marktkramen
opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun
gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen.
Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en
steun de Reddingsbrigade Uden.
U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes
tegenkomen : ruim 1 km aan planklengte ligt gevuld met
leuke spullen !!
Zo zal er van alles te vinden zijn : speelgoed, aardewerk,
dvd’s, audio-apparatuur, fietsen, kleding, gereedschappen,
meubilair, boeken, sierraden, keuken- apparatuur, etc. Ook
zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met
decoratieve spullen. Het gaat dan voornamelijk om
landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.
De openingstijden zijn van 10-17 uur en de entree bedraagt
2.50 Euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis
toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.
Dus maak er een gezellige Hemelvaartsdag van op
donderdag 30 mei .a.s. en kom lekker snuffelen. Voor
nadere informatie kunt u bellen met de Reddingsbrigade
0161-456291
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