Potgrondactie voor Zijtaarts jeugdcarnaval 2020
De jeugdcommissie van CV de Reigers en leden van vriendengroep Kneup komen
ook dit jaar weer huis aan huis langs om potgrond te verkopen. De opbrengst van de
actie komt volledig ten goede van de Zijtaartse carnaval, specifiek voor de jeugd.
Op zaterdag 7 maart vanaf 13.30 uur komen wij langs om potgrond te verkopen. U
kunt de potgrond ook bestellen en betalen bij M. van der Heijden Autocentrum
Zijtaart, zodat we de potgrond bij u thuis kunnen bezorgen als u zeker wilt zijn van
uw potgrond.
We hebben er, evenals voorgaande jaren, voor gekozen om de wat duurdere maar
kwalitatief goede potgrond van Legro te verkopen.
Het is mogelijk uw bestelling al door te geven via e-mail:
potgrondzijtaart@hotmail.com.
Vermeld uw naam en adres en we brengen de potgrond graag naar u toe (binnen 15
km rond Zijtaart), alles wordt uiterlijk 15 maart geleverd.
Ook kunt u bellen naar Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart, die ons tijdens de
actie ondersteunt: (0413) 36 33 74. Mimi en Anne helpen u graag.
Alvast bedankt voor u steun!
Jeugdcommissie CV de Reigers en vriendengroep Kneup

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 januari 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Riek van Zutphen- Daniëls en overleden familieleden:
Ouders van den Hurk- van den Nieuwenhuizen en overleden familieleden

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
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie: 06-15276074.

Potgrondactie 2019 voor de jeugdoptocht
Afgelopen jaar hebben we
met de potgrondactie weer
een mooi bedrag opgehaald
door het verkopen van
potgrond. U de
kwaliteitspotgrond aan huis
geleverd voor een keurige
prijs, de jeugd van Zijtaart
een mooi bedrag om te besteden aan hun creatie voor de
optocht van 2020.
Afgelopen jaar hadden we maar 9 inschrijvingen bij de
jeugd en we hopen dat dit aantal komend jaar gaat stijgen.
Voor deze inschrijvingen hebben wij een bedrag van €
370,00 beschikbaar. Wij hopen dat we deze inschrijvingen
komende optocht in ieder geval allemaal weer terugzien,
omdat we de optocht met zijn allen zo mooi maken zoals
hij is en dat willen we graag zo houden!
Door de mooie opbrengst kunnen we alle jeugd- en
jongereninschrijvingen een mooie bijdrage geven voor de
komende editie van de optocht. Deze bijdrage komt er niet
in geld, maar wel in een bedrag dat gebruikt mag worden
voor materialen voor de creatie. De contactpersonen van
de groep kunnen contact opnemen met Gerard Hooijmans
(gradje99@hotmail.com) en aangeven wat ze graag willen
hebben voor de creatie van komend jaar. Dat wordt dan in
overleg geregeld.
De volgende bedragen zijn beschikbaar:
Fotogirls
€ 50,00
De Rauwbouwers
€ 50,00
De Boys
€ 25,00
De Vogelconfetti wagen
€ 25,00
Confetti Girls
€ 25,00
Lest Best
€ 25,00
Besties
€ 20,00
Soep mi Balle
€ 100,00
De Unoos
€ 50,00
Wij hopen alle inschrijvingen komend
jaar terug te zien in de optocht van
Reigerland en danken iedereen uit Zijtaart
voor het kopen van de potgrond
Kneup
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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Sporentocht
Het vorige jaar werd in december afgesloten met het maken
van kerststukjes.
In 2020 gaat de vereniging gewoon weer door met diverse
activiteiten. Aanstaande vrijdag 17 januari zal Ton vd
Tillart op basisschool Edith Stein de kinderen van groep 6
een en ander uitleggen over de Jeugdnatuurvereniging.
Deze eventuele nieuwe leden krijgen een inschrijfformulier
mee naar huis, waarmee ze zich kunnen aanmelden. Zit je
niet op deze basisschool maar wel in groep 6, 7, of 8 dan
kun je je aanmelden bij Cinda van Asseldonk 06-41 96 97
34/ 0413-268551.
Op zondag 19 januari worden
alle leden weer voor het eerst
verwacht. Zit je in groep 6, 7 of 8,
kom dan gewoon en kijk of je het net zo leuk vindt als wij.
We zijn met een aantal begeleiders die met de kinderen
meegaan, maar ook ouders zijn altijd welkom om met ons
mee op pad te gaan.
Zorg dat je om 10.00 uur bij het Klooster bent met ’n
goede fiets!
Doe warme kleren aan en zorg voor stevige schoenen die
nat en vies mogen worden.
Vanaf het Klooster gaan we gezamenlijk met de fiets naar
de Moerkuilen voor een wandeling in
de bossen op zoek naar sporen. Verder
zijn er veel vogels te zien, zoals de
geelgors, het goudhaantje, de buizerd,
havik, zwarte specht en veel
watervogels.
Rond 12.00/12.30 uur verwachten we
weer terug te zijn in Zijtaart.
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Oproep sportstimuleringsproject
Afgelopen week hebben alle KBO-leden
een brief met enquête ontvangen om mee
te werken aan een
sportstimuleringsproject. Drie studenten
(een afkomstig uit Zijtaart) van het
Koning Willem I college uit Den Bosch
hebben onze medewerking gevraagd
voor deze studieopdracht. De bedoeling is dat zij
Zijtaart in beweging krijgen. Wij willen dit project
ondersteunen en aanbevelen. Diverse mensen
hebben al hun medewerking toegezegd, maar wij
willen graag nog meer deelnemers bereiken.
Vandaar deze oproep!
Wij roepen daarom de KBO-leden
op alsnog naar de brief en enquête
te kijken en te overwegen of men
alsnog mee wil doen. Uiterlijk 17
januari willen wij daarover
uitsluitsel hebben en kan de brief
ingeleverd worden bij Cor van der
Aa, Grootveld 13.
Als er mensen zijn die geen lid zijn van de KBO,
maar wel interesse hebben, dan kunnen ze voor meer
informatie contact opnemen met Cor van der Aa, tel.
06 - 337 791 14.
Laten we deze studenten vooruit helpen!

Film Loving bij KBO Zijtaart!
De komende filmmiddag hebben we
gekozen voor de film LOVING.
De film vertelt het waargebeurde
verhaal over de moed en
vastberadenheid van Richard en
Mildred Loving, een blanke man en een
Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat
Virginia die verliefd werden en in 1958
trouwden.
Na hun huwelijk heeft
het echtpaar maar
liefst negen jaar lang
moeten vechten voor
het recht om samen als
een familie in hun
geboortestad te mogen
wonen. Hun
rechtszaak, Loving tegen de staat Virginia, werd tot aan het
Amerikaanse Hooggerechtshof uitgevochten. Hiermee werd
dit waargebeurde liefdesverhaal over de hele wereld een
bron van inspiratie. Een van de recensies luidt: ”Zeer mooie
film over twee mensen die van elkaar mogen houden. De
wereld verandert niet, want het is nog steeds zo. Terwijl
liefde zoiets moois is. Waarom wordt dat toch nog steeds
kapot gemaakt door anderen. Jaloezie?”

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Saté-rol
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
Wanneer: maandag 20 januari 2020
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

Oproep
De EHBO vereniging Zijtaart
en de Dorpsraad hebben voor
alle AED-ers uit Zijtaart een
CPR Face Shield beschikbaar.
De AED-ers uit Zijtaart die niet
via de Zijtaartse EHBO
vereniging de AED cursus
gevolgd hebben en wel een CPR Face Shield willen
ontvangen kunnen zich aanmelden (naam en adres en waar
je de AED-curcus gevolgd hebt doorgeven) zodat wij weten
waar we de CPR Face Shield kunnen bezorgen.
Dit aanmelden kan bij Jac Schuurmans Corsica 10 A (
0413-350564 ) of via het contact formulier op de website
van de dorpsraad. www.dorpsraadzijtaart.nl of via het email
adres dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl of bij Raaijmakers
Drukwerk
Dorpsraad Zijtaart
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KBO
AGENDA
Maandag 20 januari 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 21 januari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 21 januari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 21 januari 13.00 uur Comp.biljarten
Dinsdag 21 januari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 22 januari 14.00 uur vrijwilligersmiddag
Donderdag 23 januari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 23 januari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 23 januari 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 23 januari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 24 januari 13.30 uur Bridgen

Kaarten

15 jan. 2019 – 22 jan. 2019
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B-lijn:
1.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 61,25 %
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
59,58 %
3.Clasien Nolle & Trudy Smulders
52,50 %
4.Ad Koevoets & Tonny Rijkers
52,08 %
5. Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 51,25 %
6.Hein & Jo de Wit
50,42 %
Uitslagen van 10 jan.2020.
A-lijn:
1.Ad & Nelly Vervoort
61,98 %
2.Mien v.Berkel & Mien Vissers
56,25 %
3.Bert & Diny Kanters
54,38 %
4.Toon & Marietje v.Schaijk
51,56 %
5.Ad & Riet Koevoets
50,52 %
6.Harrie Lucius & Bert v.Helvoirt
50,00 %
B-lijn:
1.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
58,33 %
2.Jo Verhoeven & Huub v.d.Heuvel
57,08 %
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
53,33 %
Chris & Christien v.Helvoirt
53,33 %
5.Jo Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
52,08 %
Cor & Marietje Mollen
52,08 %

Uitslagen van 9 jan 2020.
Rikken:
Marjo Vissers
Bert Vissers
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Tonny Rijkers
Ciska Coppens
Poedelprijs
Rieky v.Zutphen
Loterij:
Pieta v.Riel

100 pnt.
88 pnt.
64 pnt.
0 pnt.
137 pnt
89 pnt.
44 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart

Uitslagen van 13 jan. 2020.
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
Rikken:
Marjo Vissers
Henk v.d.Ven
Bert Vissers
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Rieky v.Zutphen

116 pnt.
95 pnt.
22 pnt.
93 pnt.
85 pnt.
79 pnt.
-35 pnt.

Toon Cissen
Andre Schepers
Wim vd Sanden
Toon Nelissen
Ad vd Ven
Tonnie van Uden
Cor Coppens
Jan vd Oever

Bridgen:
Uitslagen van 7 jan. 2020
A-lijn:
1.Ria Veldhuis & Mien Vissers
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Cees & Riet v.Hout
5.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Mariahout d.d. 6-1-2020
52
36
36
35
33
32
21
19

52
47
23
36
38
50
34
19

- Piet van Lierop
- Tiny Gilsing
- Jan vd Heuvel
- Huub van Rooij
- Noud Maas
- Tiny Vogels
- Martien vd Broek
- Gerrit Beniers

56
55
47
40
29
26
23
19

48
43
33
31
38
33
26
16

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 7-1-2020
58,85 %
57,81 %
56,25 %
55,73 %
53,75 %
50,00 %

Partij :
Frans van Leuken
Toon Cissen
Toon vd Oever
Cor van Zutphen
Andre Schepers
Hans van Erp

- Toon Opsteen
- Cor Coppens
- Chris van Helvoirt
- Frans vd Broek
- Jan de Wit
- Jan vd Oever

Uitslag
1-3
2-5
6-1
2-5
2-3
1–5
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO VOW MO15-1
VOW MO13-1
Zijtaart week 2
Ad vd Ven
Martien van Eert
Toon Nelissen
Cor Vissers

32
19
34
12
Willy vd Berkmortel 25
Jan vd Oever
18
Frans van Leuken 41
Toon Cissen
58
Cor van Zutphen 60
Andre Schepers 38
Toon vd Oever
30
Theo vd Laar
18
Frans vd Broek
20
Martien van Eert 19
Toon Opsteen
27

40
13
27
738
20
42
58
50
55
35
15
13
10
29

- Rien van Tiel
- Willy Henst
- Theo van Eert
Henk vd Ven
- Tonn Verbruggen
- Mies Gibbels
- Toon Nelissen
- Cor Coppens
- Tonnie van Uden
- Ton de Rooij
- Martien Verbruggen
- Jan de Wit
- Harrie vd Hurk
- Chris v Helvoirt
- Hans van Erp

30
24
36
18
25
33
34
21
32
16
64
25
20
18
63

28
24
30
16
21
31
36
16
25
15
86
27
35
17
45

VOW MO11-1
uit
zaal 't Ven
uit
zaal 't Ven
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vrij
vrij
vrij
VOW JO7-1G
VOW JO7-2

14:00u
14:00u

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

VOW Senioren 18 januari 2020
15:00u

Riethoven

VOW Veteranen

VOW Senioren 19januari 2020
10:00u
11:30u
12:00u

Nijnsel/TVE Reclame VOW 5
VOW 2
VOW 3
Odiliapeel 1
VOW 1

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 18 januari 2020
thuis VOW JO19-1
VOW JO17-1
VOW JO15-1
VOW JO13-1
VOW JO11-1
VOW JO10-1
VOW JO9-1
VOW JO9-2M
VOW JO8-1G
VOW MO19-1

SCMH JO19-1
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij

14:30u

Dena Lammers en Robin van den Hoogen
kringkampioen dressuur!
Afgelopen weekend werd de vijfde en laatste
selectiewedstrijd voor de Brabantse kampioenschappen
dressuur verreden in Overasselt. Robin van den Hoogen
wist opnieuw de 1e prijs te winnen met haar pony Cocktail
in de klasse DE-L1, deze keer met 205 punten.
Robin is tevens kringkampioen! Milou Kemper reed in de
DE-B naar een 4e prijs met 199 punten. Dena Lammers
werd met haar beide pony’s kringkampioen in de klasse CL2 en DE-M2.
Afgevaardigd naar de Brabantse kampioenschappen
dressuur zijn:

•
•
•
•

Robin van den Hoogen met Cocktail
Milou Kemper met Naza
Dena Lammers met Anjershof Memorie en met
Goud TS
Robin van Vugt met den Ostriks Sjors en Gaby

Gefeliciteerd allemaal en succes op 24-25-26 januari in
Schijndel!!
Bij het springen werd er ook een selectiewedstrijd gereden
en daar wist Nynke Broens een mooi foutloos parcours te
rijden in de klasse C-B, goed voor een 3e prijs! Voor het
springen zijn nog niet alle selectiewedstrijden gereden, dus
daar is nog niet bekend wie naar de Brabantse mag. Wordt
vervolgd!
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Carnavalsoptocht Reigerland
Het nieuwe jaar is weer begonnen en de
donkere dagen zijn weer aangebroken; het is
weer de hoogste tijd om aan carnaval te gaan
denken. En als een reiger aan de carnaval
denkt, dan denkt hij aan de mooiste optocht
van Meierijstad; want die rijdt door de
Seitertse straten!!
Vele wagenbouwers, groepen en individuen
zijn al druk in de weer om hun creatie voor de
optocht te bedenken en misschien is ook aan de uitwerking
ervan al begonnen.
Bij andere deelnemers is het idee misschien nog niet
geboren, maar ook daar gaat binnenkort verandering in
komen. We hebben als reigers een eer hoog te houden en
natuurlijk hopen we dat ook dit jaar weer te doen, zodat we
weer een prachtige optocht hebben op zaterdag 22 februari
2020.

15 jan. 2019 – 22 jan. 2019
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Om de gaten in de optocht zoveel mogelijk te beperken,
willen we de route van de optocht gelijk houden aan die van
vorige jaren. De route loopt via Zondveldstraat,
Reibroekstraat naar de Keslaerstraat, waarna de Pastoor
Clercxstraat volgt. Het eindpunt van de optocht is op de
kruising Pastoor Clercxstraat / Reibroekstraat; de
deelnemers moeten tot dit punt doorlopen om voor de
prijzen mee te doen (er kan nog jury staan). Het defilé zal
voor de kerk worden afgenomen.
De regels zijn ten opzichte van vorig jaar niet anders, maar
we willen de laatste wijzigingen nog wel even duidelijk
maken:
Afgelopen jaren was er namelijk onduidelijkheid over
wanneer een groep wel of niet als Zijtaartse groep mag
deelnemen: Om als Zijtaartse inschrijving te kunnen
worden meegenomen, tenminste 20% van de deelnemers
aantoonbaar uit Zijtaart moet komen. Bij twijfel zullen wij
de inschrijving nader bekijken en als optochtcommissie
bepalen in welke categorie de inschrijving wordt ingedeeld.
Ditzelfde geldt voor de overige categorieën, waarbij wij als
optochtcommissie altijd het recht houden om een
inschrijving in een andere categorie te plaatsen. Dit kan tot
aan de prijsuitreiking en hiervoor hoeft geen overleg plaats
te vinden.
Ook krijgt het straattheater jaarlijks een meer prominente
rol in de optocht; dit is geweldig natuurlijk!
Voor de organisatie is het echter wel steeds moeilijker om
gaten in de optocht te voorkomen; dit is namelijk een
veelgehoorde klacht van het publiek. Met de jury wordt
vanaf dit jaar afgesproken dat er dit jaar niet alleen wordt
gekeken naar de act zelf, maar ook naar de “doorstroming”
van de creatie in de optocht. Als de creatie de optocht
onnodig lang stilzet, zal dit in de jurering worden
meegenomen.
Op vrijdag 7 februari is de inschrijfavond maar daar hoor je
binnenkort meer van!
Graag tot dan.
Het kan zijn dat je nog vragen hebt over de optocht. Laat ze
ons dan weten. Mail ze door naar: optocht@cvdereigers.nl.
Veel plezier en succes met de voorbereidingen.
De Optochtcommissie.
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2019: Rondje Meierijstad de aankondiging
van een gezamenlijk CJG
2020: CJGMeierijstad is een feit! We gaan
verder met CJG On Tour!
We starten onze tour met een lezing van Tischa Neve:

‘Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden’.

15 jan. 2019 – 22 jan. 2019
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Met walking handbal sociaal in beweging
Veel ouderen willen wel sporten, maar doen het niet (meer).
Dit komt bijvoorbeeld doordat er onvoldoende passend
aanbod in de buurt is en ouderen vaak fysieke ongemakken
ervaren. Ouderen benaderen sport en bewegen op een
andere wijze en zij willen ook andere beweegvormen
terugzien. Het gaat hier namelijk niet per se om winnen,
maar meer om het ontmoeten en meedoen. Zo wordt het
brede gezondheidsaspect gecombineerd met een leuke
activiteit in een sociale setting. De combinatie tussen het
sociale gedeelte, het fysieke gedeelte en de mogelijkheid
om daar zelf invloed op te hebben staat daarin centraal.

Het concept van walking handbal
We zijn allemaal dol op onze kinderen. Brengen ze met
Onder leiding van een bevoegde coach krijgen de
liefde groot en steunen ze daar
deelnemers wekelijks een 2-uur durend sociaal
waar we kunnen, zo goed als we
bewegingstraject voorgeschoteld. Eerst halfuurtje met
kunnen. Behalve leuk, is dat
elkaar aan de koffie, daarna omkleden en aan de gang voor
opvoeden van kinderen ook een
een minimaal drie kwartier durend bewegingstraject met
hele uitdaging en ontdekkingsreis.
bal en speelvormen waarbij alle spieren gebruikt gaan
Geen kind is hetzelfde en fasen en
worden. Omdat bij senioren het evenwicht, de kracht en
verrassingen volgen elkaar in rap
geheugen afnemen zijn bij walking handbal de oefeningen
tempo op. Een beetje inspiratie bij
daarop afgestemd. Niets hoeft of moet... lekker met elkaar
al die uitdagingen is soms best fijn
bewegen.. daar gaat het om! Daarna tot slot als kers op de
en handig.
taart.. een halfuurtje walking handbal, volgens vaste door
Een avond vol eyeopeners,
het Nationaal Ouderenfonds en de Handbal Bond
voorbeelden en veel praktische tips
aangepaste regels. Natuurlijk daarna cooling down en de
die je direct in de praktijk kunt brengen. Met humor,
zelfspot, positief en vooral gericht op ontdekken wat werkt derde helft.
voor jou en voor jouw kind. Want elk kind is anders en elke
ouder ook.
Tischa Neve werkt zelfstandig als
kinderpsycholoog/opvoedkundige, geeft vele lezingen en
workshops, coacht ouders en maakt online
opvoedcursussen
Waar: Mariëndaal, Laan v Henkenshage 2, SintOedenrode
Wanneer: dinsdag 4 februari 2020 Aanvang: 20.00-22.00.
Zaal open 19.30 Aanmelden: is verplicht en kan alleen
via de website www.cjgmeierijstad.nl
Kosten: geen

Plannen voor walking handbal bij H.V.
Zephyr
Na de start van walking football in 2018, volgden het
afgelopen jaar walking hockey en walking korfbal in
Schijndel. Op drie plaatsen zijn er nu dus mogelijkheden
voor senioren vanaf 55 jaar om sociaal, volgens een vast
concept en onder professionele begeleiding, te bewegen.
Sinds kort hebben HV Zephyr en handbaltrainer Ad
Martens plannen om het walking handbal in Schijndel op
de kaart te zetten. HV Zephyr zou dan de eerste
handbalvereninging in Noord Brabant worden die volgens
het concept en regels van het Nationaal Ouderenfonds aan
de slag gaat. Ad is ervaren handbaltrainer en coordinator
rolstoelhandbal bij HV Zephyr. Ook het bestuur van
Zephyr staat open om het walking handbal als verlengstuk
voor de club in te voeren.
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Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan
rolstoelhandbal
Bij Handbalvereniging Zephyr zijn er ook mogelijkheden
om mee te doen aan rolstoelhandbal, vanaf 16 jaar kun je
ook wedstrijden gaan spelen. Voor hockey heeft men een
stick, voor tennis een racket....voor rolstoelhandbal een
rolstoel! Toch is de rolstoel voor velen een hindernis.
Iedereen met of zonder een beperking kan deelnemen aan
rolstoelhandbal. Toch is er een taboe... velen reageren
“maar ik heb niets waarom in die stoel”?? Rolstoelhandbal
kent geen beperking maar mogelijkheden voor mensen met
of zonder een fysieke handicap.
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Alzheimercafé 21 januari 2020 in
Het Klooster in Veghel

Thema: “Wat betekent dementie voor de mantelzorger?”
Als een naaste dementie heeft, verandert de relatie
ingrijpend. Dat vraagt nogal wat incasserings- en
aanpassingsvermogen. Iedereen is anders en zal hiermee
Informatieavond over concept walking handbal en
anders omgaan. De verbondenheid blijft bestaan en soms
rolstoelhandbal
ervaar je momenten waarin je je naaste weer even herkent.
Op vrijdagavond 27 maart a.s. van 19.30 – 21.30 uur
Meestal geeft dementie je de tijd om stapje voor stapje te
wordt in de ontmoetingsruimte van Welzijn De Meierij,
wennen aan de nieuwe situatie. Als je naaste dementie
Steeg 9F [ achterzaal “t Spectrum] te Schijndel informatie
heeft, verdwijnen de vanzelfsprekendheden die je in het
en uitleg over de mogelijkheden gegeven. Belangstellenden dagelijks leven houvast geven. Dat wat je gewend was te
zijn van harte welkom! Op deze avond kan men zich
doen, verandert. Mantelzorgers vertellen wat het voor hen
vrijblijvend opgeven. Volop mogelijkheden dus om bij
betekent en hoe zij hiermee omgaan.
walking handbal of bij rolstoelhandbal sociaal te gaan
Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor
bewegen.
mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.
Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen
Meer informatie bij:
bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven
met dementie. Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt
Ad Martens handbaltrainer/coordinator rolstoelhandbal:
met ingang van 2020 om en om in Uden en Veghel
admartens.am@ziggo.nl 06 289 776 61
gehouden. Op 21 januari bent u van harte welkom in “Het
Riens van Raaij Voorzitter rolstoeltoegankelijk Meierijstad: Klooster” aan de Deken van Miertstraat 8 (hoofdingang) in
riensvanraaij@kpnmail.nl
Veghel. Het café is van 19.30 – 21.30 uur, de zaal is om
19.00 uur open. Toegang is gratis. Iedere geïnteresseerde is
van harte welkom.
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Geachte inwoners van Zijtaart,

Ik kan hem niet dwingen
Bij een scheiding kun je elkaar aardig dwars zitten. Zo ook
bij Patricia. Al tijdens haar huwelijk was haar man vaak
moeilijk in actie te krijgen, maar na de scheiding werd het
nog erger. Hij kwam afspraken niet na, leverde papieren
niet op tijd in, en regelmatig was er gedoe rondom de
alimentatie van de kinderen. Het enige waar hij zich
redelijk aan hield waren de ophaaltijden van de kinderen.
Zij haalde de kinderen ook bij hem op.
Geen pijl op te trekken
Uiteindelijk kwam alles wel eens goed, maar er was geen
pijl op te trekken wanneer. Zo stond er nog wat apparatuur
in haar bijkeuken die hij nog steeds zou ophalen en had hij
nog wat spullen boven liggen. Ze had het al een aantal
keren klaargelegd als hij de kinderen kwam halen, maar het
kwam hem steeds niet uit om het mee te nemen. “Ja, dat
neem ik volgende keer wel mee”, was zijn standaardreactie.
Tussen neus en lippen
Patricia kwam voor een heel ander probleem bij mij, toen
dit tussen neus en lippen ter sprake kwam. Ik heb haar
geadviseerd om hem een bericht te sturen met enkele data
om de spullen op te halen en dat ze, als hij hier geen
gebruik van maakte, de spullen zou wegdoen.
Ultimatum
Patricia was wel op dat idee gekomen en had gedreigd de
spullen buiten neer te zetten, maar had dat nooit gedaan.
Dat wist hij en daarmee had hij de macht in handen. Ik
drukte haar op het hart dat het wel belangrijk was om
duidelijk aan te geven dat ze nu echt tot actie zou overgaan
en een duidelijk ultimatum te stellen. Wat denk je: hij
reageerde binnen een uur.
Heel vaak gebeurt het dat mensen al jaren worstelen met
een probleem, terwijl het in een gesprek op te lossen is. Het
scheelt dan wel dat ik haar situatie al ken en dat ik weet wat
bij haar past.

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)

De ontwikkelingen omtrent
`ZijtaartZOO’ zijn na onze
vorige berichtgeving in een
stroomversnelling geraakt. De
tekeningen van de dierentuin zijn
goedgekeurd volgens het
dierentuinenbesluit en de eerste
vergunningen zijn inmiddels uitgegeven. De verwachting is
dat de eerste schop al in februari de grond in zal gaan.
Architect H. Roede en uitvoerder J. van den Boom zullen
alles in goede banen gaan leiden.
In de persoon van mevr. Y van Doorn heeft ZijtaartZOO
een ervaren directrice gevonden. Zij vertelt: “ZijtaartZOO
moet een schoolvoorbeeld worden van dierenwelzijn,
natuurbehoud en duurzaamheid.” En: “In onze dierentuin zal
de beleving van de bezoeker de boventoon voeren.”
Dieren die sowieso een plaats zullen krijgen in ZijtaartZOO
zijn o.a. diverse soorten apen zoals de gorilla en
chimpansee. Maar ook olifanten, krokodillen en tijgers
zullen een prachtig verblijf krijgen in de dierentuin. De
dieren zullen geschonken worden door dierentuinen uit heel
Europa.
Zoals het er nu naar uitziet kan de bevolking van Zijtaart en
omstreken dus al dit jaar gaan genieten van ZijtaartZOO.
Op 14 en 15 maart om 19.30 bent u welkom in MFA Het
Klooster te Zijtaart voor een eerste digitale rondleiding
door ZijtaartZoo! Deze avond zal begeleid worden door
ZTV.
Dat belooft een ‘Beestenboel’ te worden!

Bridge Foyer De Alerte Uil.
Voor liefhebbers van bridge starten er 2 cursussen.
1.
Voor gevorderden, die zich graag een vaste en
degelijke biedstructuur eigen willen maken. Zo komen ook
het negatief doublet, slem bieden, controle biedingen o.a.
aan de orde. Veel aandacht ook voor het signaleren en het
spel goed afspelen.
De cursus bestaat uit 12 lessen op de woensdagmiddagen
van 13.30 uur - 16.00 uur, vanaf 22 januari.
2.
De vervolgbasiscursus. De basis wordt herhaald en
uitgediept. Veel aandacht voor het juist afspelen en
tegenspelen. Deze cursus is noodzakelijk om in een club te
kunnen spelen.
Deze cursus bestaat uit 12 lessen en start op donderdag 23
januari.
Bij beide cursussen is er voor geïnteresseerden nog plaats
en zijn van harte welkom.
De power point presentatie en de voorgestoken spellen per
les werken verhelderend. En vooral: de sfeer is altijd super
gezellig!!
De kosten zijn € 60,00 per persoon. Koffie of thee met
lekkers zijn gratis.
Anneke van de Ven
Oosterbosstraat 10, Erp
anneke@bridgenleren.nl
06 - 208 092 32
(0413) 21 22 70
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