Meld je aan voor de Landelijke Opschoondag!
Gaan jullie ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag?
Niemand houdt van een vervuilde omgeving.
Daarom maken we samen heel Meierijstad schoon.
Wat is het? De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke
voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar plaats.
Het is een dag waarop iedereen samen met hun buren, vereniging, de sportclub, school of
collega's hun buurt schoonmaken.
Wanneer is het? In Meierijstad gaan we zelfs op 3 data aan de slag:
woensdag 18 maart, vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart 2020
Zo doe je mee!
Meld jullie schoonmaakactie aan via het aanmeldformulier op de website
www.Meierijstad.nl
Ontvang gratis opruimmaterialen
Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
Ga samen aan de slag
De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets
lekkers als dank voor jullie deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis voor je op.
Doe mee en meld je school, (buurt) vereniging, club, vriendengroep of bedrijf vóór 2 maart
a.s. aan.
Aanmelden kan via :
https://www.meierijstad.nl/form/landelijke-opschoondag/aanmelding-0

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 23 februari 10.00 uur Carnavalsviering met als voorganger Pater Holderman
m.m.v. koor “Vivace” en blaaskapel “De Boemelaars”
Wij gedenken: Alle overleden leden van Carnavalsvereniging “De Reigers”; overleden
familieleden van Prins Jeroen d'n Urste en Adjudant Twan, met name: Jurrie Bosch, Gerard
de Kock, Annie Bosch-Hooijmans, Ties en Mien Habraken-Leenders, Peter Broks,
overleden familie Egelmeers en overleden familie Coppens; Vincent Kremers
(nms.vriendengroep “De Goas”); Adriaan en Henk Brugmans (nms.kinderen en
kleinkinderen); Ties van Zutphen; Piet en Bertha van de Rijt-Verhoeven; Lenie van de Rijt;
Jaargetijde Pastoor van de Kant; Harrie van Asseldonk en zoon Noud; Herman en Marie
Hooijmans- van de Ham, Annie en Jan
Woensdag: 26 februari 19.00 uur Aswoensdagviering met als
voorganger Pater Issag Jesudass en m.m.v. Gemengd Koor.

Let op: de Carnavalsviering a.s. zondag 23 februari
begint om 10.00 uur

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
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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.

Gevraagd
Huishoudelijke hulp bij oudere
mevrouw ca. 4 uur per week.
Informatie Gerry van Kessel,
tel.: (0413) 36 61 78.

Vismigratie
Lezing IVN Veghel door
André Breukelaar
dinsdag 3 maart
20.00 uur – 21.30
Niet alleen vogels trekken, maar ook vissen doen dat.
Bekend is de zalm die vanuit de zee weer terug gaat
naar de plek waar hij geboren is om te paaien; sinds
vorig jaar staat de Haringvlietdam daarom op een kier
om zalm en andere vissen de mogelijkheid te geven de
rivier op te zwemmen om zich in zoet water voort te
planten. Op dinsdag 3 maart heeft natuurvereniging
IVN Veghel André Breukelaar uitgenodigd voor een
korte lezing over o.a. vismigratie, herintroductie van
vissen, obstakels die vissen tegenkomen tijdens hun
trektocht (en wat je daaraan kan doen). De lezing is in
het PieterBreugelHuis, Middegaal 25 in Veghel,
aanvang 20.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan
het bijwonen van deze avond.
André Breukelaar werkt als ecoloog bij Rijkswaterstaat. Al
meer dan 25 jaar is hij betrokken bij diverse studies op het
gebied van vis en vismigratie. Bij veel van de studies wordt
er gebruik gemaakt van het NEDAP Trail system. Een
systeem waarmee het mogelijk is om vissen te volgen. Het
systeem wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het
trekgedrag van vissen, het bestuderen van de gevolgen van
passage van waterkrachtcentrales door vissen, de
effectiviteit van vispassages, het achterhalen van trekroutes
van vis etc. Een belangrijk deel van het onderzoek dat hij
uitvoert is gekoppeld aan het Kierbesluit (zoutwater inlaten
in het Haringvliet). Tijdens zijn lezing vertelt hij meer over
het doel van de Kier en de resultaten tot nu toe, vismigratie
en herintroductie van verschillende vissoorten.
Voor meer informatie www.ivn-veghel.nl of Leo Ballering,
tel. 06 - 116 172 70.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
Tijdens de carnaval zijn er gewijzigde openingstijden:
De dienstverleningscentra zijn op maandag 24 en 25
februari gesloten. Op dinsdag 25 februari is alleen het
dienstverleningscentrum in Veghel tussen 9.00 en 10.00 uur
geopend voor aangiften geboorten en overlijden. Ook is de
gemeente dan telefonisch bereikbaar. De milieustraten in
Veghel en Schijndel zijn beiden dagen gesloten. De
milieustraat in Sint- Oedenrode is tijdens deze dagen wel
geopend tussen 12.30 en 16.30 uur.
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KBO
AGENDA
Dinsdag 25 februari 12.00 uur Eetpunt
Woensdag 26 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 26 februari 13.30 uur Kienen
Donderdag 27 februari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 27 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 27 februari 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 27 februari 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 28 februari 13.30 uur Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 13 februari 2020:
Rikken:
.Bets Oppers
87 pnt.
Tiny v.Zutphen
65 pnt.
Annemieke v.d.Linen 47 pnt.
Poedelprijs: Riek v.d.Tillaart
- 30 pnt.
Jokeren:
Tonny Rijkers
130 pnt.
Cisca Coppens
100 pnt.
Poedelprijs: Jaantje v.d.Burgt
33 pnt.
Loterij:
Ad v.Cuyck
Uitslagen van 17 februari 2020:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
167 pnt.
Jaantje v.d.Burgt
53 pnt.
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
30 pnt.
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel 172 pnt.
Bert Vissers
82 pnt.
Marjo Vissers
79 pnt.
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden - 125pnt
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Bridgen:
Uitslagen van 11 februari 2020:
A-lijn:
1.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Ria Veldhuis & Mien Vissers
4.Clasien Nolle & Trudy Smulders
5.Gerard Gekkers & Hannie Habraken
6.Harrie v.d.Acker & Jo Verhoeven
Cor Mollen & Adriaan v.d.Tillart
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Hein & Jo de Wit
3.Jan & Tonny Rijkers
4.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
Anneke Jans & Maria Pepers

59,17 %
55,00 %
53,75 %
52,92 %
51,25 %
50,83 %
50,83 %
60,94 %
56,04 %
54,17 %
52,60 %
52,60 %

Uitslagen van 14 februari 2020:
A-lijn:
1.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
56,67 %
2.Mien Verhoeven & Mien Vissers
54,17 %
3.Mari & Nelly v.d.Vleuten
54,17 %
4.Toon & Mariet v.Schaijk
53,75 %
5.Riet & Ad Koevoets
52,08 %
6.Bert & Diny Kanters
51,67 %
7.Anny vdHurk&Willemien Verhoeven 50,83 %
8.Tonnie Kivits & Jan Rijkers
50,42 %

Met karnaval:
Zaterdag – Maandag – Dinsdag

OPEN
Zondag GESLOTEN

Maandag en Dinsdag
Spareribs onbeperkt
€ 14,95
B-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
2.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
3.Maria Rijken & Mariet v.d.Wijgert
4.Chris & Christien v.Helvoirt
5.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
6.Harrie & Rina v.Berlo

58,85 %
57,29 %
55,00 %
54,17 %
52,60 %
50,63 %

Op zaterdag 15 februari werd in het dorpshuis een regionaal
bridgetoernooi gehouden waaraan 54 bridgeparen
deelnamen.
De uitslagen:
A-lijn:
1.Anneke v.d.Ven & Franklin Kater
57,23 %
2.Theo & Hetty v.Geffen
56,59 %
3.Betsie vGerwen & Diny vd Boogaard56,48 %
4.Mia de Leijer & Riet v.d.Laar
54,27 %
5.Wilma & Riek v.d.Laar
54,27 %
6.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
52,99 %
7.Rien & Helma v.d.Heuvel
52,78 %
8.Cor Baggermans & Harry v.Looij
52,17 %
9.Fer & Marianne v.Campen
51,72 %
10.Hannie Habraken & Jeanne v.Boven 51,37 %
11.Truus Frankfort & Elly Tjoeng
50,80 %
B-lijn:
1.Gerard Roovers & Gerard Gunsing 60,13 %
2.Cor & Diny Rovers
60,10 %
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3.Doortje v.Denken & Nettie v.Boxtel 56,19 %
4.Henk vWalbeek & Henk Schakenraad 53,70 %
5.Marian Schreven & Ria de Koning 53,63 %
6.Truus v.Wijk & Jozef Eemeren
53,16 %
7.Anny v.d.Boom & Ineke v.Rijbroek 51,51 %
8.Harrie & Jana v.d.Acker
51,44 %
9.Clasien Nolle & Trudy Smulders
51,33 %
C-lijn:
1.Marijke Klaassens & Anny vdSangen 70,32 %
2.Trees vLieshout & Gerarda vOirschot 61,02 %
3.Jos Janssen & Mies Stroeken
56,23 %
4.Nelly v.d.Burgt & Tiny Raaijmakers 54,05 %
5.Joost & Christine v.Heertum
53,33 %
6.Anny v.d.Ven & Coby Waals
51,13 %
7.Lida v.Houtum & Truus Bouw
51,02 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO Zijtaart
d.d. 11-02-2020
Tonnie van Uden - Cor van Zutphen
4-3
Mies Gibbels - Cor Coppens
3-6
Jan vd Oever - Toon vd Oever
3-4
Chris van Helvoirt - Frans van Leuken
3-5
Toon Cissen - Jan de Wit
2-3
Toon Nelissen - Wim Kremers
4-5
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Uitslag nederlaagtoernooi Odiliapeel - KBO
Zijtaart 92 - 101.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 7
Willy vd Berkmortel
Andre Schepers
Harrie vd Hurk
Ad vd Ven
Wim vd Sanden
Jan vd Oever
Wim Kremers
Mies Gibbels
Frans v Leuken
Cor van Zutphen
Theo vd Laar
Martien v Eert
Theo v Eert
Toon vd Oever
Martien Verbruggen
Chris van Helvoirt

25
38
20
32
39
18
27
33
41
60
18
19
36
30
64
17

10
32
29
23
47
19
16
32
27
39
16
9
17
35
60
15

Theo v Eert
Martien v Eert
Hans v Erp
Tonn Verbruggen
Willy Henst
Henk vd Ven
Jan de Wit
Tonnie van Uden
Frans vd Broek
Ton de Rooij
Cor Coppens
Cor Vissers
Toon Opsteen
Wim vd Sanden
Toon Nelissen
Toon Cissen

36
19
63
25
24
18
25
32
20
16
21
12
27
39
34
58

30
19
56
23
16
18
29
31
32
24
21
9
28
41
26
69

SPORTAGENDA
V.O.W.
Vanwege de Karnaval geen wedstrijden
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd
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Dinsdag 18 FEBRUARI
Donderdag 20 FEBRUARI
Vrijdag 21 FEBRUARI
Zaterdag 22 FEBRUARI

Worstenbroodjes
10 + 2 Gratis
Openingstijden tijdens Carnaval:
Zaterdag 22 Februari 8:30 – 12:00
Dinsdag 25 Februari Gesloten
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Pien van Asseldonk
Pupil van de week bij VOW VR1
Zondag 16 februari was Pien van Asseldonk Pupil
van de week bij de wedstrijd tussen VOW VR1 –
Vorstenbossche Boys VR1. Ze heeft het erg naar
haar zin gehad.
Naam: Pien va
n Asseldonk
Leeftijd: 6
Ik voetbal bij VOW
in de: Jo-7 2G
Mijn positie op het
veld: Overal
Dit vind ik het leuk
aan voetbal: Scoren
De beste
voetbalclub: PSV
Mijn favoriete
voetbalspeler: Lieke
Martens
Mijn hobby’s zijn:
Voetbal en Majoretten
Het lekkerste eten
vind ik: Friet
Favoriete muziek:
Maan
Dit wil ik later
worden: Mama

Mijn ervaring als Pupil van de week: Ik vond het
superleuk. Ik mocht kijken naar de wedstrijd onder
een oranje deken met lekkere snoepjes. Het waaide
heel hard. Dames 1 deed heel goed haar best en ik
had de eerste goal gescoord nadat ik de keepster van
de Vorstenbossche Boys had uitgespeeld. Na de
wedstrijd heb ik met de scheidsrechter geregeld dat
mijn goal ook meetelt, dus het werd 2-1. Ik vond alle
spelers lief! Super bedankt!
.

SPORTUITSLAGEN

VOW Senioren 15 en 16 februari 2020
0-4
afgelast
afgelast
3-3
4-1
2-3
1-1
5-3

Bavos
VOW
VCB1
VOW 1
Boekel Sport 3
VOW2
VOW 3
Heeswijk 5
Nijnsel/TVE Reclame 4
VOW 4
VOW 5
Nijnsel/TVE Reclame 5
VOW VR1 Vorstenbossche Boys VR1
Bruheze VR1
VOW VR2
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Wilt u na de carnaval nog aapjes komen kijken, kom dan op
zaterdag 14 of zondag 15 maart naar “Dolle Beestenboel”
in MFA Het Klooster. Kaarten: € 10,00 p.p., inclusief 1
consumptie. Wij openen onze
zaal om 19.30 uur en om 20.00
uur zal de voorstelling starten.

Kaarten kunt u nog
bestellen via: 06 - 480 717 69
of
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.
Zijtaart 16 februari 2020.
Terwijl het grootste deel van de Zijtaartse bevolking druk
bezig is met de laatste voorbereidingen voor carnaval, is
een klein select groepje bezig met de eerste
voorbereidingen voor de opening van ZijtaartZoo.
Dankzij een genereuze gift van collega dierentuin ZieZoo in
Volkel zal de Zijtaartse Dierentuin al zeer binnenkort de
eerste ijsberen kunnen verwelkomen. De
bouwwerkzaamheden gaan zoals eerder vermeld dan ook
voorspoediger dan verwacht en verschillende verblijven
zijn al gereed voor hun eerste bewoners.
De directie van ZijtaartZoo heeft inmiddels ook met
ongeruste bewoners van Zijtaart gesproken. Zij vreesden
voor eventueel ontsnappingsgevaar van gevaarlijke dieren.
De directie wist direct gerust te stellen dat het zal
beschikken over ultra-moderne-extra verstevigde
verblijven. Ook zal ZijtaartZoo vóór opening uiteraard
grondig geïnspecteerd worden.
Mocht u echter aankomend weekend toch wilde dieren
tegenkomen in de straten van Zijtaart, wees gerust. Het zal
waarschijnlijk gaan om de zogenoemde feestbeesten. In de
meeste gevallen ongevaarlijk, maar vaak onvoorspelbaar en
vol apenstreken. Het advies van de directie van ZijtaartZoo
is dan ook deze feestbeesten voorzichtig te benaderen en
niet te voeren. Het beste is deze feestbeesten bij de
schouders te nemen en mee te leiden naar de ‘dolle
beestenboel’ in de dichtstbijzijnde horecagelegenheid. Daar
voelt het feestbeest zich veilig en bevindt het zich onder
zijn soortgenoten.

Cruijff-biograaf Auke Kok komt naar
Veghel

Donderdag 12 maart is Auke Kok te gast in Bibliotheek
Veghel. Eind 2019 kwam onder veel media-aandacht
zijn boek Johan Cruijff, de biografie uit. Kok is te gast in
het kader van de Boekenweek, die van 7 t/m 15 maart
gehouden wordt. Het thema is ‘Rebellen en
dwarsdenkers’.
Auke Kok is schrijver en journalist. Van zijn hand
verschenen eerder onder meer Holleeder, de jonge jaren en
1936, wij gingen naar Berlijn over de Olympische Spelen.
In Johan Cruijff, de biografie beschrijft Kok het
levensverhaal van Cruijff als een schelmenroman over een
volksjongen die uitgroeit tot een mondiaal fenomeen. Het
boek toont wie Johan Cruijff écht was, hoe hij zijn enorme
invloed vormgaf, hoe de briljante, maar aanvankelijk te
magere en nerveuze 'Jopie' zich de reputatie van vernieuwer
kon verwerven, van betweter, weldoener en van inspirator
van miljoenen over de hele wereld. De Cruijff-biografie
werd uitvoerig besproken in de media door een bewering
die na een rechterlijke uitspraak leidde tot
rectificatie. De zin waarin Kok schrijft dat
Overlijdensbericht van een eik!
Cruijff elk jaar een miljoen euro kreeg van de
Hallo, ik was een eik met m’n wortels dicht aan de Heisteeg,
Johan Cruyff Foundation voor het gebruik van
ik stond in een akker, in de zomer met maïs, in de winter leeg.
zijn naam en beeld werd door de rechter als
Met vogels en insecten woonde ik daar,
onwaar bestempeld.
maar nu is het helaas klaar.
Auke Kok vertelt op 12 maart om 20.00 uur in
Doordat de eigenaar van dit perceel vond dat ik in de weg stond,
Bibliotheek Veghel zijn verhaal. Ook is er
heeft hij de storm van afgelopen dagen gebruikt en lig ik op de grond.
gelegenheid om vragen te stellen en boeken te
Ik was bijna 100 jaar en stond sterk in het veld,
laten signeren. De avond wordt georganiseerd
maar nu lig ik daar helemaal uitgeteld.
door Bibliotheek Meierijstad in
Voor een boer tellen deze jaren niet,
samenwerking met Boekhandel Schellen.
hij denkt alleen aan winstbejag meer niet.
Kaarten zijn verkrijgbaar op
Nu kan hij efficiënter ploegen
www.bibliotheekveghel.nl en in de
en haalt hij meer van het veld met minder te zwoegen.
bibliotheek.
Jammer dat het zo moet gaan,
ik had daar liever nog meer dan 100 jaar gestaan!
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54e OPTOCHT REIGERLAND 2020
De volgorde van de optocht a.s. zaterdag:

Startnr
Onderwerp
1 Uitdelen publieksprijs
2 Muziek
3 Hop hop hop We knallen d'r op!
4 Op zoek naar haar prins
5 De beste val is de carna-val
6 Ziet hem te raken !!
7 Hoe kom d'r op
8 Wij schieten raak
9 Wij zien 'm goed te rake
10 Ziet 'm goed te rake
11 Op zoek naar de dieren gaan wij carnaval vieren
12 Is Seitert klaar voor een goedlopende Jumbo
13 ???
14 Prinsenwagen
15 We hebben een paal in de box
16 ???
17 Fleurig (met een caribische swing)
18 Je kan op ons rekenen
19 Ziet um goed te rake
20 NN
21 Drankorgels
22 Muziek
23 Pliesie in burger
24 Wai durve 't bekant nie te vroage… mar wai
hebbe heimweej noar d'n prinsewoage!!!
25 Ik ben laag geletterd!
26 We hebben schijt aan 't stikstofbeleid
27 Waterwereld
28 Ik snap er geen bal van
29 We hebben een terrasje… (gepikt)
30 NN
31 Volgens jaar zijn we beter!
32 Het geboer is een getob, darum zetten wij mi
carnaval de rechtbank op z'n kop
33 De Lamknatsers in wonderland
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34 Mi Prins Jeroen vûrop drinken wij het corona
virus op!
35 Thomas de trein
36 Un goed lopende tent
37 Dit jaar geven we er een twist aan
38 Te dik!! Wij zijn begonnen met lijnen
39 Kermihz
40 Vat ze!
41 Dees carnaval hen we kure
42 Wij zijn op stoom
43 P(r)aalwagen
44 ???
45 Hoezo Niks gesmurfd?!?
46 Parels van de optocht
47 Politie treed HARD op met carnaval
48 Carnaval Festival
49 Casino
50 Boeren en boerinnen, activisten en dieren, wij
zullen met carnaval wel een goei feestje vieren
51 NN
52 Candyshop
53 Reusachtig kasteel
54 Ophalen publieksprijs
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Ik voel me niet gewaardeerd (de meest
voorkomende klacht bij relatieproblemen)
Bij relatieproblemen is de meest voorkomende klacht die
overigens niet direct op tafel komt: “Ik voel me niet
gewaardeerd”. Vaak wordt deze zin in eerste instantie door
mevrouw uitgesproken, maar als we even verder praten
blijkt vaak dat beide partners zich niet gewaardeerd voelen.
Waardering hebben we allemaal nodig. Het mooie is dat het
er meestal wel ís, maar dat dit zelden wordt benoemd. We
verpakken met heel negatief materiaal: kritiek en
gemopper. En dat de ander dan terug moppert.
Waardering als ouder of als partner
Men zegt vaak: “hij is de beste vader die er is” of “ik kan
me geen betere moeder voor de kinderen wensen”. Maar
men wil ook graag gewaardeerd worden als partner. Het
klinkt ouderwets: vrouwen voelen zich vaak slechts de kok,
de huishoudster en mannen vaak als degene die het geld
binnenbrengt. Soms koken mannen of brengen vrouwen
meer geld binnen, maar je begrijpt dat het overal over kan
gaan. Mensen willen gewoon gezien en gehoord worden,
serieus genomen worden. Als hele persoon.
Onaardige grappen
Ik merk dat sommige partners tegen vrienden/vriendinnen
onvriendelijke grapjes maken over elkaar. Mannen onder
elkaar kunnen nogal eens “grappen” maken over het gebrek
aan seks van hun vrouwen. Vrouwen maken weer heel
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andere grappen. Bv. dat “die mannen” zo gevoelloos zijn,
of “allemaal een beetje autistisch (of narcistisch)”. Of dat
ze nooit hun rotzooi opruimen. En dat zegt men dan
zodanig dat deze mannen het wel horen. De ergernis over
elkaar neemt dan alleen maar toe.
Niet klagen
Als mensen wat vaker zouden bespreken wat hen stoort aan
elkaar, zonder te klagen en te zeuren, zouden veel relaties
een stuk beter zijn.

BUFFELRUN BIJ BESTE VAN
NEDERLAND
8 februari 2020 werden in Zaltbommel de prijzen
uitgereikt in diverse landelijke categorieën op het gebied
van Obstacle running. In de twee meest prestigieuze
categorieën werd de Buffelrun in Boerdonk genoemd als
sensationele runner-up!
De organisatie Obstakels.com heeft elk jaar weer een
verkiezing in een aantal categorieën op het gebied van
Obstacle running. In het bijzijn van vele (grote) runs in
Nederland worden in februari vaak de prijzen bekend
gemaakt. De uiteindelijke toekenning van de prijzen wordt
bepaald door een combinatie van vak- als publieksjury.
In de afsluiting van het jaar 2019 mochten alle deelnemers
aan obstakelsruns kiezen welke run in de prijzen moest
vallen. De Buffelrun werd in maar liefst 7 categorieën
genomineerd en wist in de uiteindelijke top 3 te eindigen. In
de meest prestigieuze categorieën van “Beste Mudrun van
Nederland” en “Beste Kidsrun van Nederland” ging de
Buffelrun zelfs met een 2e prijs naar huis! Dat niet alleen,
ook stonden we op het podium (3e plek) voor de beste
modder van Nederland!
Waar een klein dorp groot in kan zijn! De talloze
vrijwilligers hebben eigenlijk maar één doel en dat is
“Boering op de Kaart zetten”. We kunnen toch zeker wel
zeggen dat we hierin met zijn allen zeker zijn geslaagd! De
vele positieve reacties die avond bevestigden dat ook.
Iedereen was het er over eens: diep respect voor een
organisatie van vrijwilligers die zich tussen die grote
professionele runs weet te profileren en zomaar met deze
prijzen naar huis gaat. Opmerkingen als “hoe doen jullie dat
dan?” en “doen jullie dat echt vrijwillig?” werden die avond
dan ook vaak gemaakt. De aanwezige delegatie van de
Buffelrun kon dat ook alleen maar daadwerkelijk
bevestigen.
De kaartverkoop voor de Buffelrun 2020 is al weer van
start en gaat als een speer. Wil jij daarom verzekerd zijn
van kaartjes voor dit unieke evenement in 2020? Wacht dan
niet te lang en verzamel je teamgenoten om mee te doen.
De Buffelrun vindt dit jaar plaats op 22 en 23 augustus.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.buffelrun.nl.
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