Buurtkeezen en Zijtaarts kampioenschap 2020
Komende vrijdagavond vanaf 20.00 uur staat in Zijtaart weer alles in het teken van
onze buurtcompetitie. Zo’n 120 deelnemers schuiven aan om het leuke
gezelschapsspel te spelen. Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van een
van onze trouwste deelneemsters: Lenie van der Rijt. Voor de familie een groot
verlies, ook voor “Zes!”: altijd vol enthousiasme en meeleven. En dat al vanaf het
begin.

Het Zijtaarts kampioenschap Keezen 17 april 2020
Op vrijdagavond 7 februari start de inschrijving voor dit grandioze festijn. Aanvang
19.00 uur. Na 5 rondes, met een speeltijd van maximaal 40 minuten, wordt het
nieuwe kampioensteam bekend. Er wordt gespeeld volgens de traditionele Zijtaartse
Keezenregels.
De inschrijfformulieren liggen vrijdagavond klaar in de speelzaal van Het Klooster.
Ook kan men vanaf 7 februari digitaal inschrijven onder zeszijtaart@gmail.com, of
het formulier inleveren op onze spellenavond, of bij Twan van de Meerakker. Het
inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team. Dankzij onze sponsoren kunnen wij
iedereen een fijne speelavond laten meemaken.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
Met vriendelijke groet,
ZES

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 9 februari 10.30 uur H.Mis Pastoor Rombauts (Gem.Koor)
Wij gedenken: Piet en Martina Vervoort- van Kessel; Jaargetijde Pater Harry van de Ven;
Jaargetijde Antonia van den Biggelaar;Tijn en Narda van Stiphout- van Kemenade.

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
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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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ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Nestkasten maken
zaterdag 8 februari 14.00 uur

In de winter kunnen de dieren rondom het huis wel wat
hulp gebruiken. Voor de vogels kunnen we zorgen dat hun
vetreserves op peil blijven door vetbollen op te hangen, een
snoer pinda’s aan te rijgen of ergens een appel neer te
leggen. Als je dat vlak bij een raam doet kun je ze ook nog
eens mooi bekijken. In de winter kunnen vogels een goede
Belangetje
Gevraagd: Tuinman of hulp in de tuin. Voor circa 5 á 6 uur schuilplaats gebruiken. Nu het langer licht blijft, gaan veel
vogels al op zoek naar een plaats om straks hun jongen
per maand. Tijdstip en werkzaamheden zelf in te delen.
groot te brengen. Een goede schuilplaats is misschien ook
Telefoon 06 - 539 309 80.
een goede plaats om een nest bouwen.
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.

Hulp gevraagd
in gezin met 2 zieke, hulpbehoevende
personen.
Uren en dagen samen overeen te komen.
Betaling via P.G.B.
Voor vragen en telefoonnummer
bel 0413-366613 Raaijmakers Drukwerk
CORRECTIE ZOV kalender
Vaderdag is op 21 juni 2020 i.p.v. 14 juni 2020

Jubilarissenconcert Muziekvereniging
St. Cecilia
Op zondag 9 februari staat het jaarlijkse jubilarissenconcert
op het programma. Tijdens dit koffieconcert worden 4
leden gehuldigd voor hun betrokkenheid bij onze
vereniging. Wij zijn blij dat wij ieder jaar weer jubilarissen
mogen huldigen, dit betekent dat we een trouwe kring om
ons heen hebben waardoor we als vereniging er goed voor
staan!
Tijdens deze ochtend zullen zowel de slagwerkgroep,
dansgroep Return als het fanfare orkest een mooi en
gevarieerd programma presenteren. Een mooi begin van de
zondagochtend met een feestelijk tintje!
U bent allen van harte welkom om te komen luisteren en
onze jubilarissen te feliciteren. Aanvang van het concert is
om 10.30 uur in het Dorpshuis en de toegang is gratis.

Nestkasten kun je ook zelf maken. Daarom gaan we op
zaterdag 8 februari naar Timmerbedrijf vd Linden.
Zorg dat je om 14.00 uur bij Het Klooster bent met een
goede fiets! Dan gaan we gezamenlijk op de fiets naar
het industrieterrein in Veghel.
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je dit jaar nog lid worden
van de Jeugdnatuurvereniging, neem dan contact op met
Cinda van Asseldonk, tel. 06 - 419 697 34 of (0413)-26
85 51, dan kun je aanstaande zaterdag met ons mee!
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KBO Zijtaart vertoont
natuurfilm
De filmmiddag van 10 februari
2020 staat in het teken van een
fascinerend beeld van de natuur.
In navolging van Planet Earth I heeft de BBC precies 10
jaar later een nieuwe grandioze natuurserie gemaakt: Planet
Earth II. In dit epos maakt men een uitgebreide
verkenningstocht naar de eerdere delen van deze door
David Attenbourgh prachtig gemaakte documentaire. Planet
Earth II laat een ongekende vooruitgang op het vlak van
filmtechnologie en ons begrip van de natuur zien. De kijker
wordt ondergedompeld in ongelooflijke landschappen en de
meest dramatische momenten
uit de dierenwereld. Diverse
dieren en landen worden
uitgelicht in de afleveringen
jungles en woestijnen die we
gaan vertonen. Enkele
voorbeelden zijn: de jungles
van Brazilië, de thuisbasis van kaaimanjagers op jaguars en
van vreemde dolfijnen in de jungle die in de boomtoppen
zwemmen, tot Costa Rica waar ninjakikkers tegen enorme
wespen vechten. We kijken naar de woestijnen van de
wereld, delen land van uitersten dat van het kunnen leven
het uiterste vraagt. Dieren hier hebben ingenieuze manieren
ontwikkeld om met de vijandige omstandigheden om te
gaan, waardoor de meest ongelooflijke overlevingsverhalen
op aarde ontstaan. Een troep woestijnleeuwen is zo
hongerig dat ze het risico lopen op een giraf te springen die
meerdere keren hun grootte heeft. En, nog nooit eerder
gefilmd, neemt een kleine vleermuis het
op tegen een van 's werelds dodelijkste
schorpioenen alleen om een maaltijd te
krijgen. Kom het mee beleven!

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 10 februari 2020
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

“Wat is dementie” in het
Alzheimer Café in Uden
In het Alzheimer Café Uden-Meierijstad is op dinsdag 18
februari klinisch geriater Josje Snoek te gast, werkzaam in
Ziekenhuis Bernhoven. Met haar wordt gesproken over het
thema “dementie”. Iedereen die geïnteresseerd is in dit
thema is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het
wijkcentrum ’Eigen Herd’, Rooijsestraat 32 in Uden.
Er zijn verschillende ziektebeelden die onder het begrip
“dementie” vallen, de ziekte van Alzheimer is daarvan de

Voor al uw friet en snacks!
SITOSTICK

Goulashkroket
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
bekendste. Een geriater geeft informatie over de
verschillende vormen en legt uit hoe we symptomen
kunnen herkennen. Zij vertelt ook hoe men vaststelt of er
sprake is van dementie en wat het verschil is met normale
vergeetachtigheid. Na de inleiding is er volop gelegenheid
om vragen te stellen. Tevens zijn hulpverleners aanwezig
die kunnen ingaan op alle vragen en opmerkingen die
rondom dementie aan de orde komen. Voor het Alzheimer
Café hoeft men zich niet van tevoren aan te melden en de
toegang is gratis.
In Alzheimercafé Uden-Meierijstad komen iedere maand
enkele tientallen bezoekers. Daarnaast zijn er steeds
vrijwilligers en enkele beroepskrachten aanwezig.
Het Alzheimercafé wordt in de oneven maanden
gehouden in het ‘Klooster’ in Veghel en in de even
maanden in ‘Eigen Herd’ in Uden. De bijeenkomsten
verlopen in een ontspannen en warme sfeer. Dit initiatief
van Alzheimer Nederland afdeling Noordoost-Brabant,
Indigo Brabant, Brabantzorg en ONS Welzijn is bedoeld
voor alle geïnteresseerden uit de gemeenten Uden,
Meierijstad, Boekel, Landerd en de verre omtrek.
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KBO
AGENDA
Maandag 10 februari 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 11 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 11 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 11 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 11 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 12 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 12 februari 13.30 uur Kienen
Donderdag 13 februari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 13 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 13 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 13 februari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 14 februari 13.30 uur Bridgen

25 febr. 2019 – 12 febr. 2019
B-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
2.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
3.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
4.Cor & Marietje Mollen
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71,35 %
70,31 %
59,38 %
51,04 %

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 8 februari 2020

Uitslagen van 30 januari 2020:
Rikken:
Piet v.d.Hurk
123 pnt.
Cor v.d.Wetering
90 pnt.
Marjo Vissers
84 pnt.
Poedelprijs: Bets Oppers
-79 pnt.
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
113 pnt
Jo v.Boxmeer
81 pnt.
Tonny Rijkers
75 pnt.
Poedelprijs
Ad v.Cuijck
27 pnt.
Loterij:
Tiny v.Zutphen
Uitslagen van 3 februari 2020:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
120 pnt.
Ad v.Cuijck
80 pnt.
Poedelprijs: Piet v.d.Hurk
165 pnt.
Rikken:
Pieta v.Riel
100 pnt.
Willy v.d.berkmortel
89 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Uden
- 34 pnt.
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

VOW JO19-1
14:30u
Heeswijk JO17-2G 14:30u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-3 VOW JO15-1
13:30u
VOW JO13-1
Brabantia JO13-2
11:30u
Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 VOW JO11-1G
9:45u
SBC JO10-8
VOW JO10-1
10:15u
ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO9-2G VOW JO9-1M 10:00u
VOW JO9-2
Boekel Sport JO9-3 10:45u
VOW JO8-1G
Sparta'25 JO8-4
10:45u
VOW MO19-1
Volkel MO19-1
14:30u
St Eindse boys/Merefeldia MO15-1 VOW MO15-1 12:00u
SV Budel MO13-2
VOW MO13-1
11:00u
SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1 VOW MO11-1
11:00u
VOW JO7-1G
vrij
VOW JO7-2
vrij
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
VOW Senioren 8 februari 2020
17:00u
NWC
VOW VETERANEN
VOW Senioren 8 februari 2020
14:30u
VOW 1
SC Elshout 1
12:00u
VOW 2
ASV'33 4
10:30u
Mariahout 4
VOW 3
11:00u
VOW 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 9
10:00u
Heeswijk 8
VOW 5
12:00u
Nijnsel/TVE Reclame VR1 VOW VR1
10:30u
VOW VR2
Odiliapeel/Braks Gro VR1

Bridgen: Uitslagen van 28 januari 2020:

SPORTUITSLAGEN

Kaarten

A-lijn:
1.Bert & Diny Kanters
2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
3.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
4.Mien Verhoeven & Clasien Nolle
5.Ben v.d.Steen & Toos v.Berlo
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
7.Ria Veldhuis & Mien Vissers
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Hein & Jo de Wit
3.Anny vd Berkmortel & Maria Rijken
4.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
Uitslagen van 31 januari 2020:
A-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
2.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
3.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
4.Cees & Riet v.Hout
5.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
6.Mari & Nellie v.d.Vleuten
7.Riet & Ad Koevoets
8.Tonnie Kivits & Jan Rijkers

56,61 %
55,31 %
55,19 %
53,88 %
52,86 %
52,63 %
50,50 %
60,94 %
59,38 %
58,85 %
56,77 %
60,00 %
55,42 %
53,33 %
53,33 %
52,50 %
52,08 %
51,67 %
50,83 %

Venhorst JO19-1
VOW JO17-1

VOW Senioren uitslagen weekend 1 en 2 februari 2020
5-3
VOW VETERANEN
Riethoven
afgelast Essche Boys 1 VOW 1
afgelast HVCH 7
VOW 2
1-2
VOW 3
Schijndel/DE WIT 6
afgelast ELI 5
VOW 4
5-1
VOW 5
DVG 7
0-2
VOW VR1
Constantia VR1
afgelast WHV VR1
VOW VR2
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronden 11 en 12 zijn als volgt:
Maandag 13 januari:
Rond de Bulte
- Leins./Hoolstraat
53 - 57
Het Begin vd Straat
- Rond
de Kerk
54 - 47
Jekschotstraat
- Grootveld/Corsica
54 - 51
Rudebroeck
- Den Doornhoek
52 - 58
Krijtenburg
- Het Einde vd Straat 51 - 53
Maandag 27 januari:
Rond de Kerk
- Jekschotstraat
Den Doornhoek - Het Einde vd Straat
Rudebroeck
- Rond de Bulte
Leins./Hoolstraat - Het Begin vd Straat
Grootveld/Corsica - Krijtenburg

49 - 57
52 - 57
45 - 56
57 - 45
38 - 59

Tussenstand na 12 speelronden:
1 Den Doornhoek
668 punten
2 Leins./Hoolstraat
647 punten
3 Krijtenburg
611 punten
4 Rond de Kerk
604 punten
5 Het Einde v.d. Straat
601 punten
6 Rond de Bulte
601 punten
7 Grootveld Corsica
600 punten
8 Het Begin v.d. Straat
599 punten
9 Jekschotstraat
587 punten
10 Rudebroeck
545 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider

Team de Reigertjes wint tweede prijs op
de Brabantse Kampioenschappen
Afgelopen zondag wist het team van Ruitersport Zijtaart
de tweede prijs te winnen op de Brabantse
Kampioenschappen in Schijndel! Bij de
teamkampioenschappen werd er door het team gedressuurd,
gesprongen en viertal gereden; alle resultaten werden
opgeteld voor de eindklassering. Claire Vermaes en Robin
van den Hoogen begonnen met het rijden van een
dressuurproef en deden dat heel goed met een 3e en 6e
plaats, dus meteen een goede start. Daarna mocht het viertal
onder leiding van Danielle Kemper laten zien waar ze de
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afgelopen maanden zo hard voor geoefend hadden en ook

Zang- en theatergroep KLIK presenteert
Theatershow Pauper
Nu ook in het Dorpshuis (bij de bar)
kaarten verkrijgbaar voor de show in
Nistelrode.
Voorstellingen:
• Zaterdag 21 maart 14.00 uur Nesterlé in
Nistelrode
• Zaterdag 21 maart 20.00 uur Nesterlé in
Nistelrode
• Vrijdag 3 april 20.00 uur Tejaterke Best
• Zaterdag 4 april 20.00 uur Tejaterke Best

Kaarten á € 18,00 zijn ook te
bestellen bij:
theaterpauper@gmail.com
of 06 - 532 822 55
Wees er snel bij!!
De kaartverkoop is in volle gang.
zij kregen hele mooie punten. Robin van den Hoogen,
Milou Kemper, Lisa van den Bemt en Sophie van der Vorst
lieten een mooie proef zien, waarbij ze goed op elkaar
letten, zoals dat hoort bij een viertal. Toen werd het
spannend! Als de springruiters alle balken zouden laten
liggen, dan zouden we zomaar eens in de prijzen kunnen
vallen. Met ingehouden adem werd vanaf de zijkant
gekeken naar Sophie van der Vorst en Lisa Heesakkers en
ze kregen het voor elkaar: twee foutloze rondes! Daarmee
werden we reservekampioen van Brabant en mochten we
een mooie beker en medailles mee naar huis
nemen, een resultaat om als team heel trots op te
zijn!
Een week eerder waren er ook al grote successen
bij de individuele dressuur: Robin van Vugt in de
klasse DE-L1 en Claire Vermaes in de klasse DEM2 wisten heel knap Brabants Kampioen te
worden en mogen door naar de Nederlandse
Kampioenschappen!! Wij zijn een trots clubje!
Wij wensen Nynke Broens
en Lisa Heesakkers nog
veel succes bij het
springen aankomend
weekend!

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 18

Rick Thewissen tekent contract als
nieuwe trainer/coach Dames 1
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een bundeling van historie, verhalen van leden, oud-leden
en vrijwilligers, maar vooral veel foto’s en anekdotes. Heeft
u nog een leuk verhaal of foto’s van de club? Stuur deze
naar jubileumboek@vow.nl of breng deze langs bij VOW.
De jubileumcommissie zal uw via diverse media op de
hoogte houden en verwacht er een onvergetelijk jaar van te
maken.

Geslaagde 5de editie van de VOW Voetbalquiz
Afgelopen zaterdag ondertekende Rick Thewissen, onder
toeziend oog van voorzitter Marcel Zoete, zijn contract dat
hem vanaf seizoen 2020-2021 verbindt aan VOW als
hoofdtrainer van de damesselectie.
Rick is 34 jaar en woont samen met zijn gezin in Boxmeer.
De oefenmeester uit Boxmeer is momenteel voor het derde
seizoen actief bij DWSH’18 uit Wilbertoord en St. Hubert.
Een trainer die tussen de spelersgroep staat en die naast een
prestatiegerichte aanpak, ook de sfeer heel belangrijk vindt.
Rick heeft ruime ervaring in het trainen van zowel jeugd,
heren en dames. Zo is hij als speler en trainer in de regio
Midden-Limburg actief geweest, waar ook zijn roots liggen.
Zo is hij meerdere jaren trainer geweest bij o.a. Linne,
Hegelsom, DSV en DWSH’18 waar hij de jeugd-, damesen selectieteams onder zijn hoede heeft gehad.
We zijn heel erg blij dat Rick volgend seizoen de
damesselectie gaat coachen en trainen en we wensen hem
heel veel succes! Welkom Rick!

VOW viert in mei 2022
haar 75-jarig jubileum
Het seizoen 2021/2022 zal geheel in het teken staan van het
75-jarig jubileum. Er zullen in dit seizoen verschillende
activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud
in het feestweekend 6, 7 en 8 mei 2022. Afgelopen
week heeft de jubileumcommissie voor het eerst bij
elkaar gezeten.
De eerste ideeën zijn op papier gezet en gaan verder
uitgewerkt worden. Natuurlijk staan we ook altijd
open voor nieuwe ideeën. Dus heeft u nog een leuke
suggesties voor het 75-jarig jubileum? Mail deze
dan naar jubileum@vow.nl.
De club wil in kader van het 75-jarig bestaan een
jubileumboek uitgeven. Het wordt een boek met

Afgelopen donderdag streden 23 teams in een volle kantine
om tot winnaar bekroond te kunnen worden. Naast teams van
het eerste uur waren er ook dit jaar weer veel nieuwe teams
die hun kennis kwamen testen. Naast algemene
voetbalkennis was ook kennis van VOW en van muziek,
relaties en biografieën van voetballers handig. Deze editie
mochten we een nieuwe winnaar verwelkomen, namelijk het
team Redouan Taghi. Met maar liefst 6,5 punt verschil van
de nummer twee waren zij de terechte winnaar. De volledige
uitslag was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Redouan Taghi
De Strijders van 4
Niels en de Gappies
Team Bavaria
FC Jupiler
Team Bitterbal
De Big Five
Oud Jeugdbestuur
Met vrouw en macht
FC Linksbuitenadem
JO45-G
RKSV De Tarrelknijpers
Show me da mane
Lekker met de meiden quizzen
Spauw Pow
De beste van de beste
Riens Huukske
Meedoen is belangrijker dan
Stijn komt later
De lollypops
Eerste van onder
De drie musketiers
Club van 3

81,5 punten
75
72,5
72
71,5
71
70,5
66
63,5
62,5
61,5
59
58
55,5
51,5
49
44
42
37,5
33
30,5
28
23
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dat je op de inschrijfavond aangeeft dat je in Veghel wilt
meedoen. De Optochtcommissie van Kuussegat wil m.b.t.
de wagenbouwers ook meteen de chauffeursverklaringen
Nog maar een paar weken en het is weer
ontvangen. Voor de Zijtaartse wagens die ook willen
carnaval!
deelnemen in Veghel, vragen we om deze gegevens op de
Op zaterdag 22 februari trekt de skônste
vrijdagavond zo volledig mogelijk aan te leveren.
optocht van de regio weer door het
prachtige Reigerland. Wil je graag
De optochtcommissie zou het sowieso fijn vinden dat
deelnemen aan onze optocht, dan kun je
iedereen zich op deze avond opgeeft, zodat de
hiervoor inschrijven op vrijdag 7
optochtcommissie voldoende tijd heeft om alles goed te
februari 2020 tussen 19.00 uur en 21.30
regelen.We hopen dat iedereen die mee wil doen komt
uur bij Eethuis de Reiger in Zijtaart. Net
inschrijven, want op de inschrijfavond zien vele deelnemers
als vorig jaar gaan we er weer een
um al goed te rake! Lukt dit niet, dan kun je nog tot en met
gezellige avond van maken.
vrijdag 15 februari opgeven bij Mieke van Boxmeer,
Krijtenburg 19. Dit kan dagelijks tussen 18.00 uur en 19.00
Alle buitendorpse deelnemers moeten
uur. De buitendorpse deelnemers kunnen alleen op 7
zich tijden deze avond inschrijven, zodat keuring van de
februari inschrijven!
creatie op zaterdag 8 februari kan plaatsvinden. Wegens een Zijn er nog vragen, dan kun je deze stellen via
beperkt aantal beschikbare plaatsen kunnen we niet alle
optocht@cvdereigers.nl.
inschrijvingen toelaten en is inschrijving voor buitendorpse
deelnemers op 8 februari verplicht.
De Optochtcommissie

Inschrijven Optocht Reigerland

Wil je de formulieren vooraf invullen? Ga hiervoor naar de
Winterexcursie IVN Veghel
website van de carnavalsvereniging:
“Winterverschijnselen”
https://www.cvdereigers.nl/. Hier vind je het
Zondag 16 februari, Eerdse Bergen
inschrijfformulier, het reglement voor de optocht en de
benodigde chauffeursverklaring. De formulieren dienen wel
Vertrek: om 10.00 uur (carpoolen)
persoonlijk ingeleverd te worden op de inschrijfavond.
vanaf het Stadhuisplein in Veghel en
Het inschrijven voor de carnavalsoptocht in Veghel kunnen een kwartiert later start vanaf De
Berghut, Schoolhuisweg 24 in
wij weer voor jullie verzorgen. Hiervoor is het van belang
Eerde.
Rond half februari zitten de
meeste bomen al flink in de knop en bloeien de vroege
voorjaarsplantjes al hier en daar. Bij de eerste
zonnestralen krijgen de vogels er zin in en laten van zich
horen. Toch is het nog steeds winter. Is de natuur nog in
rust, of maakt de natuur zich op voor de lente?
Op zondag 16 februari gaan IVN natuurgidsen op zoek in
de verschillende biotopen die in het gebied van de Eerdse
Bergen te vinden zijn. De excursie duurt ongeveer 2 uur en
er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
We kijken naar de bomen, hoe de silhouetten eruit zien in
het landschap. We kijken naar de knoppen en de katjes van
de windverstuivers, of de lente al te zien is. Of misschien
bloeit er al speenkruid, klein hoefblad of andere
vroegbloeiers. We gaan zeker ook op zoek naar sporen van
dieren, hun printen, prooiresten en schuilplaatsen. En wie
weet spotten we vogels.
Wie gaat er mee? Stevige schoenen is verstandig en als je er
een hebt, neem dan je verrekijker mee. Meer informatie
www.ivn-veghel.nl of Rea Vonk, tel. 06 - 143 710 00.

Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Dorpshuis in Zijtaart is het hele jaar
door geopend op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en
donderdagavond.
Annie, Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart
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daar hadden ze zelf voor gekozen. Ze knuffelden ook
veelvuldig met hem. Kortom: hij wás hun papa! Zo zag hij
dat.
Negatief of realiteit?
Bijna kregen we ruzie toen ik bleef volhouden dat hij
weliswaar de functie van papa had overgenomen, maar dat
Samengesteld gezin of gewoon gezin?
hij
uiteindelijk niet de papa was (en ook nooit zou worden).
De vader van de kinderen was al jaren buiten beeld. Men
Ik
heb
even getwijfeld of ik niet gewoon moest stopppen
wist niet eens waar hij woonde. Mevrouw had 3 kinderen
met
het
vertellen wat de specifieke dingen van een
van deze man. Deze had nooit enige verantwoordelijkheid
stiefvader/stiefouder
zijn. Want dat wilde hij niet zijn. Hij
genomen voor zijn kinderen. Moeder had haar uiterste best
wilde papa zijn.
gedaan om te zorgen dat haar kinderen niets tekort
kwamen. De oudste herinnerde zich vaag nog een vader, de Hij vond ook dat ik nodeloos negatief deed door te vertellen
dat de puberteit nog wel eens voor problemen zou kunnen
overige kinderen wisten het wel, maar kenden hem alleen
zorgen. Hij zei: als ik een grote fout maak in mijn werk,
van foto’s.
kan ik morgen dood zijn en dan ziet ons leven er ook heel
Nieuwe vriend…. nieuwe papa?
Tot mevrouw een heel aardige man leerde kennen. Hij had anders uit. Hij zag het als nodeloos negatief gedoe.
Voorkomen als het kan
niet verwacht zich ooit aan iemand te binden en behoefte
aan kinderen had hij evenmin ooit gehad. Maar dit keer was Maar ik wilde juist voorkomen dat er fouten zouden worden
het anders. Als vanzelfsprekend nam hij de vaderrol in haar gemaakt, die hen problemen zouden bezorgen in de
toekomst. Tijdens dit gesprek was het laveren om hem mee
gezin. Dit werd door de kinderen ook erg gewaardeerd.
te krijgen zodat hij kon blijven luisteren en meedenken. De
Ergens hadden ze altijd een vader gemist en die vader
moeder van de kinderen begreep mijn insteek wel en dat
kwam nu aangewaaid….
maakte hem nog bozer! Hij vond dat zij hem moest steunen
Eigen kind
Gaandeweg voelde hij ook behoefte aan een eigen kind. Zij in zijn verzet naar mij, en dat kón ze niet omdat zij mijn
bezorgdheid en gedachtegang begreep. Hij gaf aan dat als
raakte zwanger en na 9 maanden werd een prachtige zoon
geboren. Haar kinderen waren weg van hun kleine broertje. het zó moest hij nooit meer terug zou komen.
Men komt meestal niet voor de lol bij mij terecht. Zij gaven Via omwegen en druppelsgewijs
Toch slaagde ik erin om via enkele omwegen telkens
aan relatieproblemen te hebben. Ik begon te schetsen hoe
druppelsgewijs hetzelfde te beschrijven wat ik hem
een samengesteld gezin in elkaar zit, maar daar wilde
duidelijk wilde maken. Uiteraard was hij van zeer goede
meneer niks van horen: hij had geen samengesteld gezin.
wil: hij wilde graag een succes maken van dit gezin. Hij
Hij zorgde voor haar kinderen alsof het de zijne waren, ze
had er heel veel voor over en was supergemotiveerd.
noemden hem zelfs papa. Niet omdat hij dat vroeg, maar
Maar juist daarom wilde ik hem behoeden voor fouten die
zo snel en gemakkelijk gemaakt worden, die bijna in elk
samengesteld gezin voorkomen. Ze kwamen er achter dat
hun “relatieproblemen” vooral te maken hadden met het
hebben van kinderen die slechts van één van hen zijn. De
kinderen van haar wáren nu eenmaal niet van hem.
Uiteindelijk begreep hij dat ik hem niet wilde
diskwalificeren als papa, maar hem kansen wilde bieden.
Kansen om iets te betekenen voor de kinderen die eigenlijk
praktisch zonder eigen papa waren opgegroeid. En dat hij
die kansen optimaal kon benutten als hij bepaalde dingen
beter zou begrijpen. Uiteindelijk had dit ene gesprek al heel
veel opgeleverd, veel meer dan in sommige andere
gevallen. Ik had het er wel warm van…..het was immers
geen gemakkelijk gesprek geweest. Aan het einde van het
gesprek gaf meneer aan dat hij graag een vervolgafspraak
wilde.

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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Openbare fractievergadering HIER.
Meierijstad
Buurten in de buurt Keldonk
Op maandag 10 februari houdt de fractie van HIER.
Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie bij:
Stichting korenmolen De Hoop (De Roost 15-a, 5469 ER
Erp) van 20.00 tot 21.30 uur.
Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten
besproken:
• Energietransitie
• Strategische agenda Regio Noord-Oost Brabant
• Inzet politie en BOA’s
• Vitaal Buitengebied
Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook.
Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via
fractie@wijzijnhier.nu. Na het fractieoverleg is er
gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te
gaan. Voor meer informatie kijk op onze website
www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.
HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!
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MET 'UIT MET JE
BIEBPAS' NAAR TONIO
IN DE BLAUWE KEI
Bibliotheek Meierijstad start samen
met Theater De Blauwe Kei weer met
de actie: Uit met je biebpas. Per 1
februari kunnen bibliotheekleden met
korting kaarten reserveren voor de
voorstelling Tonio in Theater De
Blauwe Kei op 5 maart.
Uit met je
biebpas
Bibliotheek
Meierijstad en
Theater De
Blauwe Kei starten samen per 1 februari
de actie: ‘Uit met je biebpas’ weer op. Bibliotheekleden
kunnen voor vooraf bekendgemaakte voorstellingen met
korting kaarten bestellen. Hiervoor ontvangen zij via de
nieuwsbrief van de bibliotheek een actiecode die online via
de kaartverkoop van Theater De Blauwe Kei kan worden
verzilverd. In de bibliotheek zijn er vanaf 3 februari extra
exemplaren van het boek Tonio te leen, alsook het e-book
en luisterboek. Kom lekker voorbereid naar de voorstelling!
Tonio
De eerste voorstelling is:Tonio, naar de roman van A.F.TH
van der Heijden. Wat doet het met je relatie als je samen het
grootst denkbare verlies meemaakt? De indrukwekkende,
rauwe bestseller die Van der Heijden schreef over het
verlies van zijn 21-jarige zoon Tonio, is bewerkt voor het
theater. De zoektocht van de ouders om samen overeind te

blijven staat centraal. Drijft het verlies de ouders uit elkaar
of zijn ze in staat elkaar te troosten? Theater De Blauwe
Kei verzorgt ook een gratis inleiding voorafgaand aan de
voorstelling.
Kaartverkoop
Kaarten voor de voorstelling kunt u online bestellen via de
website van Theater De Blauwe Kei met de actiecode uit de
nieuwsbrief.

Een ode aan de fantasie
De voorstelling “...En Het Grenzeloze Zwarte Sleutelgat (puntje
puntje puntje)” is een sprookje over twee broertjes die erg van
trommelen houden en achter een grote klok wonen. De
gebeurtenissen en avonturen buitelen in deze kleurrijke
dansvoorstelling op fantasievolle wijze over elkaar heen. Zo
vindt er een modern Hip Hop tafereel plaats, een
overwinningsfeest met taart en champagne, een magische
toverspreukenwedstrijd én als klap op de vuurpijl, blijkt een
van de broertjes te kunnen veranderen in een meisje! Tussen
3 en 13 februari bezoeken zo’n 1000 kleuters deze ware ode
aan de fantasie, die onderdeel is van het kunstmenu van
Cultuurkade.
Iedereen dezelfde basis voor kunst- en cultuur
Cultuurkade Meierijstad programmeert in opdracht van de
SKIPOV- en SAAM-scholen in Veghel jaarlijks een kunstmenu
voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Alle 3350 leerlingen
krijgen hierdoor dezelfde basis voor kunst en cultuur: ze komen
met elke kunstdiscipline twee keer in aanraking. Het bestaat uit
projecten met kunstontmoetingen, voorstellingen (op school en in
het theater) en leskisten voor in de klas. Ook de leerlingen van
HUB-Noord Brabant nemen sinds een paar jaar deel aan dit
kunstmenu.
Vanaf komend schooljaar gaan alle scholen uit Sint-Oedenrode
jaarlijks deelnemen aan de voorstellingen uit het kunstmenu. De
scholen uit Schijndel kiezen ervoor om dit éénmaal per twee jaar
te doen.
Dansgezelschap LaMelis
De werkelijkheid en de waarheid zijn rekbare begrippen in deze
muzikale, theatrale dansvoorstelling die zowel in vorm als in
inhoud grenzeloos is. Behalve dat het over de fantasie gaat,
spelen ook de thema’s ‘goed en kwaad’ en ‘dat het oké is om
anders te zijn’ een rol, in deze overrompelende dansvoorstelling
van dansgezelschap LaMelis. Het werk van LaMelis is
associatief, toegankelijk, energiek en humoristisch.
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Wij zijn op zoek naar jou!
Ben jij een echte aanpakker en heb je affiniteit met
schoonmaken? Ben je enthousiast, representatief en wil
je graag werken voor de leukste sociale werkgever in de
regio? Dan kun je zomaar de persoon zijn die we zoeken!

Over IBN
Bij IBN hebben we een bijzondere opdracht. We richten ons namelijk
op het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. Al bijna
25 jaar maken we ons sterk voor mensen die extra hulp nodig hebben
bij het vinden en behouden van een baan.

Voor diverse panden in Veghel, Zijtaart
en Boxtel zijn we op zoek naar:
Schoonmaakmedewerk(st)ers (10-20 uur p/w)

Kom naar onze meet & greet!
Donderdag 13 februari aanstaande van 15.00-17.00 uur.
Locatie: Basisschool Edith Stein, Pastoor Clercxstraat 52 in Veghel.

Wij ontmoeten jou graag!
Voor meer info kijk op www.ibn.nl/schoonmaakmedewerkers. Je kunt
ook een mail sturen naar: hzon@ibn.nl of neem contact op met
Hannita van Zon (Objectleider), telefoonnummer 0413-282962.
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Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Beek en Donk A d.d. 27 -1-2020
Hans van Erp
Toon Cissen
Frans van Leuken
Wim vd Sanden
Rien van Tiel
Cor Coppens
Jan vd Oever
Theo vd Laar

66
52
44
36
28
21
19
16

80
68
25
35
24
18
24
19

Lowie Meinhardt
Jan Verbakel
Lambert van Bree
Martien Swinkels
Huub Barten
Lou Muller
Hans de Jager
Cor Oppers

56
41
36
34
27
26
13
11

41
30
37
19
16
18
10
8

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 28-1-2020
Partij :
Jan vd Oever - Jan de Wit
Cor van Zutphen - Mies Gibbels
Toon vd Oever - Frans van Leuken
Theo van Eert - Chris van Helvoirt
Andre Schepers - Rien van Tiel
Toon Nelissen - Toon Opsteen

Uitslag
2-5
1-4
5-2
3-5
4-0
1-4
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met Paul Chevrolet die met z’n band zogenaamde
Outlaw Country muziek speelt. Zondag is ook een
nieuwe editie van de Platen en CD Beurs plaats op de
Noordkade. Tussen 11:00 uur en 17:00 uur kan er weer
gesnuffeld worden in de vele bakken met vinyl en cd’s.
Er is een ruime keuze in verschillende genres. De
toegang tot zowel de beurs als het optreden in de
Afzakkerij is gratis.
A Country Boy Can Survive! Met vier man sterk speelt
Paul Chevrolet met zijn Tennessee Session vuige country
songs op banjo, U-bass & twangy telecasters. Op hun tour
door het zuiden van de Amerika raakte Paul en zijn mannen
zwaar onder de indruk van de vele outlaw-Country songs
die zij onderweg hoorden. Dit resulteerde en twee heerlijk
sets outlaw country met songs van onder andere Hank
Williams, Johnny Cash, Townes van Zandt & Tom Russel.
In april 2020 vertrekken Paul en zijn mannen naar Texas
USA voor de opnames van hun nieuwe plaat. Maar
komende zondag staan ze nog even op het podium van de
Afzakkerij. Cowboy hoed en laarzen zijn niet verplicht en
ook niet-outlaws zijn van harte welkom zondag.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 5
Tonnie van Uden
Frans vd Broek
Hans van Erp
Wim vd Sanden
Rien van Tiel
Jan vd Oever
Ton de Rooij
Harrie vd Hurk
Willy vd Berkmortel
Martien Verbruggen
Andre Schepers
Theo van Eert
Chris van Helvoirt
Frans van Leuken
Toon Nelissen

32
20
63
39
30
18
16
20
25
64
38
36
18
41
34

21
10
38
34
19
24
21
30
20
74
22
27
19
54
28

Willy vd Berkmortel 25

Toon Cissen
Willy Henst
Wim Kremers
Jan de Wit
Martien van Eert
Toon Opsteen
Henk vd Ven
Cor van Zutphen
Cor Coppens
Cor Vissers
Wim vd Sanden
Willy Henst
Theo vd Laar
Toon vd Oever

58
24
27
25
19
27
18
60
21
12
39
24
18
30

24
54
13
15
37
13
20
28
75
20
16
32
19
18
23

Schrijf je in voor de voorrondes van het
straatvoetbaltoernooi
Op 1 maart zijn de voorrondes voor het
straatvoetbaltoernooi van Meierijstad. De finales zijn op 29
maart.
Je speelt met een team van 4 spelers. Er zijn 3
leeftijdscategorieën, verdeeld over meisjes- en
jongensteams. Je speelt 4 tegen 4 zonder keeper.

Leeftijdscategorieën
De leeftijdscategorieën voor de teams zijn:
• 9-10 jaar
• 11-12 jaar
• 13-14 jaar

Speeltijden

De speeltijden voor de voorrondes zijn (onder voorbehoud
van aantal inschrijvingen):
• Ochtend: 9-10 jaar
• Ochtend/middag: 11-12 jaar
• Middag: 13-14 jaar

Paul Chevrolet speelt Outlaw Country
in de Afzakkerij &

Waar en wanneer

Het toernooi vindt plaats op het Marktplein in SintOedenrode. Op 1 maart zijn de voorrondes voor het
straatvoetbaltoernooi van Meierijstad. De beste 3 teams uit
iedere categorie, gaan door naar de finales op 29 maart.

Platen- & CD-beurs op de Noordkade Aanmelden
Op zondagmiddag 9 februari van 15.00 tot 17.00 uur is
er weer een liveoptreden op het podium van cultuurcafé
De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Deze keer

Meld je aan voor de voorrondes vóór 9 februari via
bewegen@meierijstad.nl

De

Jij bent er toch ook bij?!
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Vanaf 15:00 uur bij Café-Zaal Kleijngeld.
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