Komende zaterdag:
Prijsuitreiking en feestavond De 24uur van Zijtaart
Na even nagenieten van een geweldig evenement op 11 en 12 januari jongstleden moesten
wij als organisatie van De 24 uur van Zijtaart weer vol aan de bak. 18 kwisboeken lagen
klaar om nagekeken te worden met veel goede, maar ook hilarische foute antwoorden erin.
Daarnaast hadden we natuurlijk ook jullie geweldige foto’s en filmpjes nog van
verschillende spellen. We kunnen verklappen dat het niet makkelijk is om al dat
verschillende materiaal met elkaar te vergelijken en dan te bepalen wie nou wel of niet de
beste was. Jullie hebben het ons daarmee weer knap lastig gemaakt.
Komende zaterdag wordt in Zaal Kleijngeld de feestavond gehouden en daarop wordt ook
bekend gemaakt wie er met de trofee van ons evenement van doorgaat en zich minimaal
een jaar (waarschijnlijk langer, maar wie weet?). Ook zullen er foto’s en filmpjes worden
getoond die door jullie zijn gemaakt. Kortom, een gezellige avond waarop flink nagepraat
en gelachten kan worden.
De zaal gaat om 20:00 uur open en om 20:30 uur zal de eerste terugblik worden gedaan.
Later op de avond volgt dan de uitslag. We zouden de teams graag willen vragen nog een
maal hun joker (de vlag) mee te nemen naar de feestavond. Voor ieder team is er weer een
tafel gereserveerd.
Hopelijk zien we velen van jullie aankomende zaterdag in Zaal Kleijngeld.
Groetjes van de organisatie.
De 24 uur van Zijtaart! Werkgroep van de EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 februari 10.30 uur Uitlegviering 1e H.Communie
Pater Holterman (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo:
Overl.ouders J.van Lankvelt- van der Linden en kinderen: Antoon en Betje van den Bergvan Eijndhoven (vanw.verjaardag): Johan en Jaan Schepers- van Nunen: Jos Schepers: José
Schepers- van Meel; Frits en Sien van Nunen- van Schaijk en overl.familieleden:
Jaargetijde Piet Vissers

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
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Inleveren uiterlijk
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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.

Gratis afhalen:
Restanten sandwichpanelen. Goed
voor isolatie.
Broks Bloemen,
Corsica 13-a,
tel. 06 - 225 480 92.
Informatiebijeenkomst nieuwe donorwet

12 febr. 2019 – 19 febr. 2019
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Het lijkt wel al lente, maar wacht
met uw potgrond!
Op zaterdag 7 maart komen de
vrienden van Kneup samen met de
leden van CV de Reigers en nog
andere vrijwilligers vanaf 13.30
uur bij u langs voor de
potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50
liter zakken van de kwalitatief zeer goede Legro potgrond
aan te bieden voor de volgende prijzen: 1 zak voor € 4,00, 3
zakken voor € 10,00 (4 zakken voor € 14,00, 5 voor € 18,00
en 6 voor € 20,00 etc.)
Hiermee leveren wij kwalitatief goede potgrond bij u aan
huis, voor een hele scherpe prijs. Wij hopen met deze actie
een mooi bedrag op te halen voor het Zijtaarts
jeugdcarnaval!
Wij steunen een aantal jeugdgroepen financieel bij hun
creatie voor de optocht. Hiermee kunnen ze materialen
kunnen inkopen om de optocht op het niveau te houden
zoals we dat gewend zijn in Zijtaart. Ook worden diverse
extra’s bekostigd voor het jeugdcarnaval (b.v. de disco op
maandagavond). Dit willen we komend jaar ook weer graag
doen. Wij hopen op u medewerking!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via
potgrondzijtaart@hotmail.com. Wanneer u het aantal
zakken en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor
dat uw bestelling op 7 maart of de week daarna geleverd
wordt.

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen
van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een
Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. In
het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en
weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen
keuze invult, komt in het donorregister met de vermelding
‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.
In de Bibliotheek Veghel kunt u op 2 maart om 14.00 uur
informatie over de nieuwe donorwet krijgen. U krijgt
Bibliotheekpunt Zijtaart
informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u
Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
uw keuze in het Donorregister kunt invullen. De
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
bijeenkomst duurt circa anderhalf uur en is gratis. U kunt
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
zich aanmelden via www.bibliotheekveghel.nl, in de
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
bibliotheek of telefonisch via 0413-342705. De bijeenkomst
is speciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder.

Bedankt!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de belangstelling en het medeleven, in welke
vorm dan ook, bij het overlijden van onze
(schoon)zus en tante, Lenie. Dit was en is voor
ons een enorme steun!
Ook willen we iedereen bedanken voor
zijn/haar bijdrage aan de afscheidsdienst van
Lenie. Mede daardoor is de afscheidsdienst
een waardig en liefdevol afscheid geworden.
Speciale dank en complimenten ook voor de
fijne begeleiding en goede verzorging van
Uitvaartonderneming Mariska van Vliet
Familie van de Rijt

Bedankt!
Bij de afscheidsdienst van Lenie op 23-012020 is er een collecte gehouden ten behoeve
van de MSVN: MS Vereniging Nederland.
Deze heeft het mooie bedrag opgebracht van
€ 1261,71. Dit bedrag is overgemaakt naar de
MS Vereniging Nederland. Er is gevraagd om
dit te besteden aan onderzoek en behandeling
van MS.
Namens ons en de MSVN willen we iedereen
bedanken voor de bijdrage aan deze collecte!
Familie van de Rijt
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SAMEN aan TAFEL
Afgelopen jaar hebben weer met velen van een heerlijke
maaltijd en een gezellig samenzijn genoten bij SAMEN
aan TAFEL. Dit op de 3de woensdag van deze maand.
Op 19 februari om 17.30 uur staat ervoor slechts € 9,50 in
de ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een verrassende
maaltijd voor uw klaar.

Een gezellig samenzijn door
samen te eten en tegelijk van
alles te bespreken met buren
en/of dorpsgenoten. Je kunt
ook iemand vragen, die zelf
niet meer zo mobiel is of niet
graag alleen gaat, mee te gaan
eten op 19 februari. Het kan
voor zulke mensen een mooi
opstapje zijn om vaker aan activiteiten deel te gaan
nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u
geen vervoer om zelfstandig te komen, meld het ons
en wij regelen het. We heten u graag welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 19
februari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 14 februari om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden,
tel: (0413) 36 22 54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie
Pennings, tel: 06 - 423 504 89.
Data om alvast te noteren zijn: 18 maart, 15 april, 20
mei, 17juni, (juli en augustus zijn vakantiemaanden), 16
september, 21 oktober, 18 november en 16 december.

DRIEBANDEN- EN
PENTATLONTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Vanaf vrijdag 27 maart t/m vrijdag 3 april a.s organiseert
biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse
driebandentoernooi. Daarnaast wordt, na het succes van
vorig jaar, ook weer het pentatlontoernooi gehouden.
Het driebanden is bij iedereen wel bekend. Het pentatlon
misschien nog niet. Bij pentatlon moet je (afhankelijk van
het gemiddelde) een aantal losbanders, 3 banders, 2
banders, 1 banders en libre maken. Voor nader uitleg kun je
hiervoor terecht bij de organisatie.
Men kan deelnemen aan het driebanden- of het
pentatlontoernooi. Aan beide toernooien deelnemen is
organisatorisch niet mogelijk. Deelname aan een van de
toernooien is mogelijk voor alle inwoners van de gemeente
Meierijstad vanaf 16 jaar. De partijen beginnen dagelijks
om 18.45 uur. Op zaterdag en zondag kan (afhankelijk van
de deelname) vanaf 14.00 uur worden gespeeld.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Kaassoufflé
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
Het toernooi vindt plaats in zaal Kleijngeld. Het
inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving
worden voldaan.
Wie mee wil doen kan zich t/m donderdag 12 maart a.s.
opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55, bij
Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 of via de mail
(m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl). Ook voor nadere
inlichtingen kan men terecht op dit mailadres of bij Martien
Verbruggen, tel. 06 - 543 788 32.
Familietoernooi Poedelpret
Voor wie er wel aan heeft gedacht, maar zich nog niet heeft
opgegeven voor het familietoernooi: opgeven kan nog tot
en met a.s. zondag 16 februari. Dit toernooi wordt gespeeld
van maandag 23 maart t/m vrijdag 4 april a.s. Voor nader
informatie kan men hiervoor ook terecht bij Martien
Verbruggen.
B.V. Poedelpret

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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KBO
AGENDA
Maandag 17 februari 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 17 februari 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 18 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 18 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 18 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 18 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 19 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 19 februari 13.30 uur Keezen
Donderdag 20 februari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 20 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 20 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 20 februari 13.30 uur Kaarten
KBO
Meierijstad bedankt haar vrijwilligers op zondag 15 maart
as. met een gratis bioscoop bezoek. Ook de vrijwilligers
van KBO Zijtaart zijn hiervoor uitgenodigd. Voor meer
informatie ga naar: wwwmeierijstad.nl/vrijwilligersdag of
bel 140413.
Bridgen:
Uitslagen van 4 febr. 2020
A-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Toos v.Berlo
2.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
4.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
5.Cees & Riet v.Hout
6.Chris & Christien v.Helvoirt
7.Ria Veldhuis & Mien Vissers
8.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
B-lijn:
1.Ria Delisse & Marietje v.d.Wijgert
2.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
3.Ad & Riet Koevoets
4.Albert & Petra v.d.Hurk
5.Rob & Lilian Harbers
6.Jan & Tonny Rijkers

63,33 %
61,50 %
60,42 %
57,50 %
56,00 %
53,33 %
52,50 %
52,08 %
58,33 %
54,69 %
54,17 %
54,17 %
54,17 %
50,42 %
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Uitslagen van 7 febr.2020.
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Mari & Nelly v.d.Vleuten
3.Bert & Diny Kanters
4.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
6.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
7.Riet & Ad Koevoets
B-lijn:
1.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert
2.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Bert & Anneke v.Helvoort
5.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
6.Albert & Petra v.d.Hurk

67,08 %
57,50 %
54,17 %
53,75 %
52,92 %
52,92 %
50,00 %
61,46 %
58,33 %
54,69 %
54,17 %
53,13 %
50,00 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Lieshout - Zijtaart d.d. 3 -2-2020
Sjef vd Heuvel
80
Theo van Veggel 54
Bas vd Berg
44
Lucien van Veggel 40
Frans Dekkers
26
Jan Donkers
22
Jo van Bree
15
Gerrit vd Broek 12

77
62
33
41
32
22
11
13

Hans van Erp
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Wim vd Sanden
Cor Coppens
Jan vd Oever
Theo vd Laar

66
52
44
36
36
21
19
16

66
49
40
26
28
22
12
21

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 4-2-2020
Henk vd Ven - Toon Nelissen
Frans v.d. Broek - Cor Coppens
Toon Opsteen - Toon Cissen
Tonnie van Uden - Theo van Eert
Andre Schepers - Jan vd Oever
Willy v.d. Berkmortel - Hans van Erp

3-1
4-3
3-6
3-4
2-5
5-2
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 6

Cursus Wilde Planten

Theo v.d. Laar
18
Jan de Wit
25
Toon v.d. Oever 30
Tonn Verbruggen 25
Wim Kremers
27
Toon Opsteen
27
Toon Nelissen
34
Cor Vissers
12
Theo van Eert
36
Henk v.d. Ven
18
Cor Coppens
21
Theo v.d. Laar
18
Willy Henst
24
Chris van Helvoirt 18
Hans van Erp
63

Korte natuurcursus IVN Veghel en IVN Oss

18
21
32
30
23
16
34
9
43
16
17
19
18
8
65

Martien van Eert
Mies Gibbels
Rien van Tiel
Frans van Leuken
Chris van Helvoirt
Tonnie van Uden
Willy v.d. Berkmortel
Jan v.d. Oever
Cor van Zutphen
Wim Kremers
Ton de Rooij
Martien Verbruggen
Andre Schepers
Frans v.d. Broek
Ad v.d. Ven

19
33
30
41
18
32
25
18
60
27
16
64
38
20
32

10
36
36
46
12
34
32
15
40
21
19
96
46
19
46

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

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 15 februari 2020
VOW JO19-1
Heeswijk JO19-1
Erp JO17-3
VOW JO17-1
VOW JO15-1
Schijndel/DE WIT JO15-4
VOW JO13-1
Geldrop JO13-3
VOW JO11-1G
Zwaluw VFC JO11-3
VOW JO10-1
OJC ROSMALEN JO10-9
VOW JO9-1M Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-4G
SV Unitas'59 JO9-3 VOW JO9-2
ASV'33 JO8-1
VOW JO8-1G
Festilent MO19-1
VOW MO19-1
VOW MO15-1 ST Volharding/Sambeek MO15-1
Hilvaria MO13-1
VOW MO13-1
VOW MO11-1
Margriet MO11-2
VOW JO7-1G
vrij
VOW JO7-2
vrij

14:30u
14:30u
13:00u
11:30u
9:30u
10:45u
10:45u
8:45u
9:15u
14:45u
13:00u
11:15u
9:30u

Voor iedereen die geïnteresseerd
is in de natuur en iets meer wil
weten over de plantenwereld
organiseren IVN Veghel en IVN
Oss een korte beginnerscursus
Wilde planten (start 15 april). In
vier lesavonden en drie excursies wordt o.a. gekeken
naar biologie en kenmerken van planten (bladvorm,
bloembouw, vruchtbeginsel enz.) en herkenning van
bloemen/planten.
Nederland kent zo’n 1500 wilde planten. Planten die
verwant aan elkaar zijn vormen families en geslachten en
hebben vaak overeenkomstige kenmerken. Dat
vergemakkelijkt het opzoeken en op naam brengen. Het is
dan wel handig om een aantal termen te kennen, om te
weten waar je op moet letten en wat vaak onderscheidende
kenmerken zijn. Tijdens de cursus worden zo’n 10
plantenfamilies besproken.
De twee eerste lessen (15 april en 6 mei) zijn in Oss, de
lessen op 13 mei en 10 juni worden in Veghel gegeven. De
excursies op 9 mei, 16 mei en 13 juni zullen hierop
aansluiten.
Kosten € 35,00 voor niet-IVN leden, IVN leden betalen €
25,00. Aanmelden vóór 1 april info@IVN Veghel. Meer
informatie www.ivn-veghel.nl of tel. (0413) 21 02 16.
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Uitslag buurtkeezen 5e ronde
Bij bijna volle maan kon
bij het team Maan de
vreugde niet op! Onder
dit goede gesternte
haalden zij de maandprijs
binnen! Bovendien gaan
ze een bedreiging vormen
voor de topposities. Terwijl het bij andere
edities wel eens onderaan kwakkelen was,
bleek hun veerkracht niet verslagen en
kunnen zij nu aanspraak maken op een
schitterende derde plek. Heel benieuwd
hoe deze ontwikkelingen zich voortzetten.
Hoewel er weer een sterke wisseling van
plaatsen was bleek het team Buurvrouw en
ex-buurvrouw het meest stabiel.
Weliswaar raakten zij de topplaats kwijt,
maar hielden het hoofd koel en
verstevigden zij hun positie ten opzichte
van de concurrenten. Maar liefst 9 teams
volgen op de voet met 20 punten bij elkaar
gespeeld. Nog niet eerder was het zo
dringen aan de top! Met nog slechts 2
speelavonden wordt de spanning rond de
einduitslag steeds groter.
Het Zijtaarts Keezenkampioenschap
2020 17 april a.s.
Een enorme stapel inschrijfformulieren
kon Twan van de Meerakker al in
ontvangst nemen. Uiteindelijk bleken zich
al meer dan 60 teams te hebben
ingeschreven. Het geeft aan dat het
gezellige Keezenspel enorm aanspreekt.
Het is ook een unieke gelegenheid om
eens een lange avond – wel onder een
zekere spanning – dit gezelschapsspel te
spelen.
Tijdig inschrijven
“Zes!” is erg blij met deze grote
belangstelling en roept mogelijke teams op
om spoedig in te schrijven. Voor de
organisatie is het handig om tijdig te
weten hoeveel teams zich ingeschreven
hebben. Inschrijven kan steeds via de mail
zeszijtaart@gmail.com, of op de
speelavonden (6 maart en 3 april), of
direct bij Twan van de Meerakker.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep
Zijtaart

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Naam
(35) Soffelt (2)
(06) Buurvrouw en ex
Buurvrouw
(04) Maan
(42) Keez Erger je niet
(22) Krijtenburg 1
(09) Party Chicks
(32) Jeroen & Mia
(31) Keslaerstraat - Zuid
(37) Meester vd Venstraat 2
(30) De Keslearstraot
(15) Bospater
(33) Brosch
(20) Boskamp
(34) In Keez of Import(ance)
(36) Meester vd Venstraat 1
(26) De Achterburen
(07) Keez-Moatjes
(01) HLV
(23) Krijtenburg 2
(47) Ma-Ri
(19) Leinrecht
(10) Hartenvrouwen
(41) SlimKeezen
(51) Broer en Zus
(24) Krijtenburg 3
(28) Grootveld
(43) M&M vd Doornhoek
(49) De Kniegroep
(08) BeautyKeez
(11) Her en Der
(18) Soffelt (1)
(14) De Boschnutjes
(44) De Koorknapen
(16) De Pasopperkes
(53) Team Lakefield
(50) Select
(52) De Bruggie's
(03) Rudebroek 2
(48) VD Wijgert
(55) Nunen 9
(38) Weievenseweg 1
(39) Keez & Co
(12) Klets en Klats
(46) Rudebroek 4
(13) Kampstraat
(25) Krijtenburg 4
(17) De Clercxjes
(21) PepTeam
(27) Vanderaatjes
(45) Burgtjes
(40) Weieven
(56) VIDO
(02) Rond de Bulte (1)
(05) De Akkertjes
(54) Seven
(29) Kletskeezen

Spellen Winst Verlies
15
11
4
15
11
4

Punten
22
22

Pion-saldo
293-249
288-251

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
15
15
15
12
15
15
15
15
15
15
12
15
15
15
12
15
15
15
15
15
15
15
15
12
9
9
12
12
6

20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
8
6
6
6
6
0

286-244
286-244
293-268
286-265
288-273
286-275
275-266
281-275
287-260
279-266
279-274
266-270
261-266
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KLIK is weer een stapje dichter bij
het eindresultaat!

KOFFIEHUISJE BOER EN WIJ
MAAKT EEN MOOIE START

Elke week wordt in het dorpshuis tijdens de repetitie hard
gewerkt aan zang, dans en spel. Op zondag was de eerste
doorloop met onze eigen band, wat fantastisch klonk! Het
verhaal begint nu echt vorm te krijgen en te leven. De
decorcommissie heeft een prachtig decor gemaakt, mede
door de inzet van onze Zijtaartse timmerman Ton
Habraken. We gaan niet alles verklappen, maar de
voorstelling van klik belooft weer een spektakel te worden!
Nieuwsgierig geworden? Bestel dan NU kaartjes!

Op 8 januari jl. was de feestelijke opening van koffiehuisje
Boer en Wij, gelegen op het erf van Melkveebedrijf het
Rietven bij Familie van Sleeuwen in Boekel. Elke
WOENSDAG OPEN! Van 10.00 uur tot 17.00 uur wordt
hier verse koffie met appelgebak geserveerd. Met liefde
gebakken door een jongere met een beperking en door
Sjuul. Dit koffiehuis runnen ze samen en is een onderdeel
van hun dagbesteding op de boerderij. Iedereen is hier
welkom en het koffiehuisje is rolstoeltoegankelijk. Na het
genieten van al het heerlijks, krijgt u een rondleiding op de
boerderij. De rondleiding wordt verzorgd door een
enthousiaste jongere die bij ons verblijft via Jeugdzorg.
Ook met de duo-fiets of rolstoel kunt u over stal. Onze
koeien, het huisvarken en de geit zien jullie graag komen.
Wij nodigen u van harte uit voor een bezoekje aan onze
boerderij en koffiehuis.
Tot ziens, elke woensdag op het Rietven 1a!!
www.boerenwij.nl Facebook: Koffiehuisje Boer en Wij

Zaterdag 21 maart 2020 om 14.00 en om 20.00 uur in

Nestelré in Nistelrode
Kaarten zijn verkrijgbaar via
theaterpauper@gmail.com
Of in het dorpshuis (vraag ernaar bij de bar).
Vrijdag 3 april 2020 om 20.00 en zaterdag 4 april om
20.00 uur in ’t Tejaterke in Best.
Kaarten verkrijgbaar via www.tejaterke.nl
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Autismecafé Meierijstad ook voor
ouders van kinderen met autisme
Een week eerder dan gewoonlijk opent Autismecafé
Meierijstad weer zijn deuren. Op de gebruikelijke laatste
maandag van de maand viert heel Brabant deze keer
Carnaval, geen avond om het Autismecafé te openen.
Daarom is het op 17 februari vanaf 19.30 uur alweer zover
in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 te Veghel.
Mensen vanaf 18 jaar met een vorm van autisme en
verwanten zijn weer welkom, niet alleen uit Meierijstad,
maar ook uit Boekel, Landerd, Uden en Bernheze. Voor het
eerst is er een aparte tafel voor ouders van kinderen die nog
geen 18 zijn en een vorm van autisme hebben. Aan die tafel
kunnen de ouders met elkaar en met een professional in
gesprek gaan.
De invulling van de caféavonden krijgt voor de bezoekers
zoetjesaan vaste vormen. Rustig binnenkomen, rondkijken
wie er aanwezig zijn en dan met een kopje koffie of thee

12 febr. 2019 – 19 febr. 2019

pagina 8

aansluiten bij andere bezoekers. Aan de slag met een
spelletje of rustig pratend met elkaar. Elke maand weer zijn
er ook nieuwe bezoekers. Zij worden opgevangen en vinden
daarna hun weg bij de andere aanwezigen. Wat opvalt is dat
men altijd herkenning vindt, iemand die iets verteld wat
voor een ander zo herkenbaar is. Dit geeft het gevoel dat je
niet alleen staat. Ook deze avond hopen we dat naast de
trouwe bezoekers weer nieuwe bezoekers zullen aansluiten.
Het is mogelijk om met eigen ideeën te komen voor leuke
activiteiten en interessante thema’s. Wie wil kan ook mee
helpen om het café uit te laten groeien tot een plek waar
nog meer mensen met autisme graag naar toe gaan, een plek
voor én door hen. De toegang is gratis, consumpties voor
eigen rekening en van tevoren aanmelden is niet nodig.
Voor vragen of informatie kunnen belangstellenden mailen
naar marjon.vanherpen@ons-welzijn.nl of
h.vissers@meedemeentgroep.nl.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
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brengen. Vaak blijkt dat er in het eerste gesprek juist
de belangrijkste dingen worden gedaan. Er wordt
a.h.w. een basis gelegd, waarbij alle andere dingen
later kunnen worden ingevuld. Dit laat duidelijk zien
dat geen enkele situatie hetzelfde is. Alles is
maatwerk.
Mijn ervaring is dat sommige problemen veel
aandacht vragen op kortere termijn (binnen een à twee
weken vervolggesprek) maar veruit de meeste pas op
langere termijn. Soms geeft het eerste gesprek al
zoveel aanknopingspunten dat men pas een maand of
6 weken later het 2e gesprek voert. Sommige mensen
komen veel minder nog, soms pas na 3 maanden of
een half jaar!
Bij de meeste mensen wordt het traject na enkele
keren afgesloten. Soms komen mensen na enkele
jaren terug, omdat er in hun situatie allerlei
wijzigingen zijn opgetreden en dit om herijking
vraagt.
Vaak is alles hanteerbaar geworden. Sommige
situaties zijn zo ingewikkeld en tijdelijk zo lastig dat
je alleen maar kunt streven naar goed hanteren van de
problemen. Op termijn lost dit meestal uiteindelijk
alles inderdaad op. Ieder mens is anders, iedere
situatie is anders. En als je een autistisch kind hebt zal
dát onderdeel niet veranderen, wél hoe je daarmee om
kunt gaan dat het voor jullie hanteerbaar wordt.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Voorverkoop entree kaartjes a €10,00 inclusief
consumptie, op zaterdag 15 februari van 10.30u t/m
13.30u.

Hulp aan Samengestelde Gezinnen
Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen gaan
binnen een à twee jaar weer uit elkaar! Dat is nogal wat. Je
kunt dit vaak voorkomen door vooraf ondersteuning te
vragen. Maar meestal hebben de personen in kwestie daar
geen behoefte aan. Men is verliefd en denkt de hele wereld
aan te kunnen.
Eerst brengen we in kaart hoe het gezin in kwestie eruit
ziet, hoe de onderlinge relaties zijn, hoe de contacten zijn
met de ex-partners, welke extra complicerende factoren er
zijn. Dan maken we een genogram (een tekening) waarin
extra duidelijk wordt waar de knooppunten liggen. Daarna
zoeken we naar de problemen die relatief snel kunnen
worden verholpen, zodat de druk van de ketel is. Hoe beter
het onderzoek dus heeft plaatsgevonden, hoe beter we dit
kunnen. Er zijn soms maatregelen die je niet kunt treffen
omdat dit weer voor toekomstige problemen kan zorgen.
Daarom is het belangrijk om eerst de zaak goed in kaart te
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Training “Verbeter uw spelling”

VANDERLANDE KOMENDE 3
JAAR HOOFDSPONSOR
BUFFELRUN
Donderdag 30 januari 2020 werd formeel de hand
geschud en de sponsorovereenkomst ondertekend.
Voor de komende 3 jaar neemt Vanderlande het
hoofdsponsorschap van de Buffelrun over van
Coldservice uit Veghel.
Al vanaf het begin is Vanderlande een trouwe sponsor van
de Buffelrun in Boerdonk. In grote getale lopen collega’s
van Vanderlande jaarlijks mee op zowel zaterdag tijdens de
FamilyBuffelrun, als op zondag bij de Buffelrun. Ze zijn
goed herkenbaar in hun Vanderlande sportshirts en
energieke aanwezigheid. Vanderlande staat natuurlijk
bekend om haar uitgebreide vitaliteitsprogramma omdat ze
geloven in een oud Grieks/Romeins gezegde; “een gezonde
geest in een gezond lichaam”. Dagelijks werken veel
medewerkers aan hun vitaliteit in het Company Health
Center op de Campus. De filosofie: Gezonde mensen zijn
veel creatiever, staan open voor veranderingen, presteren
beter en gaan met plezier naar hun werk, waardoor ze
duurzaam inzetbaar zijn, zowel op het werk als thuis.
Om dit nog meer kracht bij te zetten besloot Vanderlande
(dan ook) om zich de komende jaren te verbinden als
hoofdsponsor aan de Buffelrun. Dat niet alleen,
Vanderlande (wereldmarktleider in snelle, betrouwbare en
efficiënte automatiseringstechnologie) ontwerpt en bouwt
ook een eigen “Vanderlande” obstakel om een duidelijke
link met het bedrijf te (kunnen) leggen tijdens de actieve
dagen op 22 en 23 augustus 2020. De samenwerking werd
afgelopen week bekrachtigd in Veghel in het bijzijn van
Herman Molenaar (CFO Vanderlande), Mike Lie-a-Lien
(gezondheidsmanager Vanderlande) én Ton Kanters
(voorzitter Buffelrun).

Op 2 maart gaat de training
“Verbeter uw spelling” van ONS
Welzijn van start in de bibliotheek
van Veghel. De training is een
opfriscursus spelling om
deelnemers meer zelfvertrouwen
te geven in het schrijven. Want ook al is Nederlands een
mooie taal, wat betreft spelling is deze zeker niet de
gemakkelijkste. De training bestaat uit vijf lessen op de
maandagavonden 2, 9, 16, 23 en 30 maart, steeds van 19.30
tot 21.00 uur in Bibliotheek Veghel, Markt 1 in Veghel. De
kosten voor deelname zijn € 15,00.
Wie weet er eigenlijk nog al die spellingsregels die je ooit
op school hebt geleerd? De meeste mensen schrijven op
gevoel en passen de regels onwillekeurig toe. In de loop der
jaren zijn de spellingsregels echter wat veranderd.
Weggezakte kennis ophalen is vaak genoeg om meer
plezier in het schrijven te krijgen. Echt moeilijk gaat het in
de training niet worden. De deelnemers krijgen eenvoudige
en rustige uitleg over de belangrijkste zaken zoals
werkwoordspelling (de d’s en t’s en de dt’s). Maar ook is er
voldoende ruimte voor eigen vragen. Zo wordt er samen
met de deelnemers voor gezorgd dat zij aan het einde van
de training vol goede moed kunnen beginnen aan
bijvoorbeeld die sollicitatiebrief of met een goed gevoel een
verslag kunt maken voor het werk of vereniging.
Een belangrijk element van de training is gezelligheid, want
leren moet ook leuk blijven. Twee ervaren docenten, met
veel kennis van teksten schrijven en onderwijs, verzorgen
de lessen. Belangstellenden kunnen voor vragen of
aanmelden contact opnemen met Andrea Olfen, sociaal
werker van ONS Welzijn. Dat kan van maandag tot en met
donderdag op telefoonnummer 06 - 574 437 59 en via het emailadres andrea.olfen@ons-welzijn.nl.

BOEKENPRAAT IN BIBLIOTHEEK
MEIERIJSTAD

Drie enthousiaste medewerkers van Bibliotheek
Meierijstad houden elke drie maanden Boekenpraat.
Op de locaties Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode
bespreken zij een aantal nieuw verschenen boeken.
Verschillende genres komen aan bod: thrillers,
romans, psychologische romans, informatieboeken.
Ook aan tips van collega’s en klanten zal aandacht
worden besteed.
Met Boekenpraat geeft de Bibliotheek lezers gericht
advies en achtergrondinformatie in een ongedwongen
De voorbereidingen voor de Buffelrun 2020 zijn al weer
sfeer. Iedereen die graag leest is van harte welkom. De
gestart. Check vooral www.buffelrun.nl. De kaartverkoop volgende editie van Boekenpraat, die ongeveer een uur
start 10 februari a.s. om 18.00 uur! De laatste jaren steevast duurt, wordt gehouden op donderdag 20 februari om
snel uitverkocht dus twijfel niet te lang.
10.00 uur in Veghel, om 14.00 uur in Schijndel, en op
vrijdag 21 februari om 10.00 uur in Sint-Oedenrode.
Voor meer informatie over Vanderlande:
Meer informatie over Boekenpraat is te vinden op de
www.vanderlande.com
website van de bibliotheken: www.nobb.nl

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 19

12 febr. 2019 – 19 febr. 2019

pagina 11

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 19

12 febr. 2019 – 19 febr. 2019

pagina 12

