Solidariteitsmaaltijd 2020
Helpt u mee aan een toekomst voor iedereen, door beroepsonderwijs mogelijk te maken?
Zonder beroepsopleiding geen baan, zonder baan geen toekomst.
Dit geldt voor iedereen op deze wereld.
De jongeren in Malawi hebben nog een extra handicap; ze zijn doof. Hierdoor hebben ze
geen recht op een beroepsopleiding. De Stg. Dovenzorg Malawi, Green Malata en de
MOV-Franciscusparochie geven deze jongeren wel de mogelijkheid om een beroep te
leren.
U kunt helpen deze jongeren een kans te geven door deel te nemen aan de
solidariteitsmaaltijd. Tijdens deze avond vertellen we u over de beroepsopleiding en welke
jongeren u gaat ondersteunen. Het wordt een gezellige, smakelijke avond.
Al vele jaren organiseert de MOV de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd. We zijn dan ook trots
dat elk jaar het aantal belangstellenden groeit. Daarom stellen we dit jaar meer
belangstellenden in de gelegenheid om mee te komen eten, zodat meer jongeren in Malawi
een beroepsopleiding kunnen volgen.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 26 februari 19.00 uur Aswoensdagviering met als voorganger Pater
Issag Jesudass en m.m.v. het Gemengd Koor
Zondag: 1 maart 10.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders Coppens- van Bakel, Frans en Wim:
Overl.ouders van der Linden- van der Asdonk:
Overl.ouders van Bakel- de Koning en overleden familieleden

Mededeling:
“Capharnaüm” - Een film over overleven in armoede verteld door een kind
Locatie:
Datum:
Prijs:
Let op:

Theater De Blauwe Kei, Noordkade (www.blauwekei.nl)
maandag 2 maart 20.15 uur
€. 8,00 (inclusief drankje) speciale prijs voor Franciscusparochie
Wij raden U aan om de kaarten van te voren te kopen aan de kassa onder
vermelding van ACTIE FRANCISCUSPAROCHIE
(dit in verband met drukte aan de kassa)

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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HET ONDERONSJE over
WensAmbulance Brabant!

Ieder mens heeft een laatste wens...
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar een dierbaar
familielid die jarig is. Of nog één keer die
club bezoeken waar u altijd zo graag kwam.
Het lijken wensen die heel eenvoudig te
vervullen zijn, maar voor mensen die niet zo
lang meer te leven hebben, is dat echt niet
altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijv. aan
Ook de buurman, buurvrouw, vriend, vriendin, broer, zus,
het bed gekluisterd zijn en zittend vervoer
vader, moeder, oom, tante, opa, oma, zoon, dochter, collega
niet meer mogelijk is.
enz. zijn van harte welkom.
Wie: iedereen, jong en oud
Wat: een maaltijd voor € 13,00
Waar: Fioretticollege, Muntelaar 1 in Veghel
Wanneer: dinsdag 17 maart van 18.00 tot 20.00 uur
Waarom: dove jongeren in Malawi een beroepsopleiding
bieden
Aanmelden vóór 10 maart kan via mail op movGelukkig is er dan WensAmbulance Brabant die met een
veghel@live.nl,
vijftal ambulances en ruim 150 professionele vrijwilligers
of telefonisch op (0413) 36 55 52 of (0413) 34 20 83.
honderden wensen per jaar in vervulling kunnen laten gaan.
NEEM WEL EEN BORD, BEKER EN BESTEK MEE!!
Met de ambulances, die uitgerust zijn met comfortabele
brancards, brengen zij terminaal zieken nog één keer naar
hun favoriete plaats. Op maandagochtend 2 maart 2020
verzorgt Cees Huijben, vrijwilliger bij WensAmbulance
Brabant, hierover een presentatie. Aan de hand van beelden
zal hij uitvoerig toelichten wat WensAmbulance Brabant
zoal doet.
Voor deelnemers van het Onderonsje is er volop
gelegenheid om mee te praten en vragen te stellen. De
toegang is zoals altijd gratis!

BELANGETJES
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.

Komt U ook luisteren?
Voor wie: voor alle 50+ers
Wanneer: maandag 2 maart 2020 van 10.00 uur tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster
Kosten: gratis
Koffie of thee voor eigen rekening
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Jullie zijn naast horeca-ondernemers, twee personen die
verder denken dan alleen jullie eigen horecabedrijf. Jullie
staan altijd open voor initiatieven die het dorp levendig
Ieder jaar reikt het bestuur van
houden en dragen hier graag een steentje aan bij. Dit niet
Carnavalsvereniging De Reigers de
alleen financieel, want iedere vereniging zal ongetwijfeld
Orde Van Verdienste uit aan één of
meerdere personen die zich op de één of wel eens bij Café Zaal Kleijngeld hebben aangeklopt voor
een financiële ondersteuning. Maar vooral ook jullie inzet
andere manier inzetten voor de
voor deze verenigingen is iets waar wij in Zijtaart heel erg
Carnavalsvereniging maar zeker voor
dankbaar voor zijn.
de Zijtaartse gemeenschap.
Jullie inzet is hierbij heel divers:
Hieronder vind je de woorden die
Franc en Yvonne stellen hun horeca locatie graag
voorzitter Harm van de Ven aan het
publiek en aan Franc en Yvonne richtte. beschikbaar voor het actieve verenigingsleven wat Zijtaart
heeft: Muziekvereniging Sint Cecilea repeteert wekelijks in
Dit jaar hebben wij de keuze gemaakt
de feestzaal, EHBO vereniging Zijtaart mag in de
om een echtpaar in het zonnetje te
wintermaanden de Hooizolder gebruiken voor hun
zetten. Zij zetten zich voornamelijk op de achtergrond in
oefeningen, De Blue Valley Countrydancers dansen er
met raad en daad voor heel veel verenigingen, zowel uit
iedere zondag, Met de carnavalsmaandag een kinderdisco,
Zijtaart als daarbuiten. Dit met zowel het beschikbaar
op dinsdag de JAZ activiteiten. Ook met Jong Nederland
stellen van hun prachtige accommodatie als met het
bestaat al een jarenlange samenwerking, waarbij de oude
uitlenen van de diverse spullen die ze hebben.
“Top 100” enkele jaren geleden zeer succesvol is
Ook voor raad kun je bij hen altijd terecht. Zij zijn sinds
omgedoopt tot “Sneeuwpop”. Dit om de kas van Jong
2008 lid van de carnavalsvereniging, wat ook hun
Nederland te spekken. Naast onze eigen CV, hebben de
prinsenjaar was.
muziekvereniging, Dartclub Kleijngeld, WTC Zijtaart, MC
Graag willen we hen nu op het podium hebben om wat
Straal Open, de Blue Valley Countrydancers,
verder in detail te treden. Met een buutemars willen we
Biljartvereniging de Zwijntjes, Biljartvereniging Poedelpret
graag naar boven hebben: Franc en Yvonne Kleijngeld.
en de Bromvliegers hun clubhuis bij Franc en Yvonne.

Orde Van Verdienste van CV De Reigers

Het motto van dit jaar “Ziet um goed te rake” past wel bij
deze twee bijzondere Seitertse persoonlijkheden. Franc en
Yvonne zorgen goed voor je in hun mooie Kleijngeld. En of
“Ziet um goed te rake” nu bedoeld is als “Ge het um te
goed geraakt” met een drankje teveel op of als
aanmoediging in de sport, het maakt niet uit. Want je kunt
voor beide bij Franc en Yvonne terecht.

We missen vast nog enkele verenigingen, maar ja, het zijn
er ook zo veel! Voor Franc en Yvonne misschien een
vanzelfsprekendheid, maar voor het verenigingsleven in
Zijtaart is dit onmisbaar om te blijven voortbestaan.
Franc en Yvonne worden altijd enthousiast als er iemand uit
het dorp met nieuwe ideeën komt. Zo is Franc al jarenlang
bestuurslid van EGZ; zij stimuleren en organiseren vele
Zijtaartse activiteiten. Franc is daarnaast bestuurslid van de
ZOV en is hiermee één van de kartrekkers van het
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evenement Zijtaart Biedt meer. Yvonne stond aan de wieg
van de Zijtaartse kerstmarkt. Franc is trouw deelnemer aan
ZOT, het team dat jaarlijks deelneemt aan de
pronkzittingen. Franc is één van de kartrekkers van de
dienstenveiling. Yvonne is de organisator van de jaarlijkse
skivakantie (Skigruppe Kleijngeld). Franc heeft jarenlang
leuke uitstapjes georganiseerd voor Zijtaartse jeugd, zoals
een baggertocht of survivaltocht. Franc zet zich in voor de
doelgroep 12-16 jaar met verschillende activiteiten. Samen
hebben Yvonne en Franc ook vele losse evenementen
georganiseerd, om vanuit het café toch mensen bij elkaar te
brengen, zoals een touwtrektoernooi, een bierkantus,
wijnavonden, bierproeverijen, sinterklaasavonden en ga zo
maar door. De carnavalsoptocht wordt jaarlijks in jullie
beheer gefilmd. Uiteraard was dit nog niet voldoende en
moest er, na Hans en André, met nieuwe presentatoren nog
meer inzet getoond worden. De cameraploeg is inmiddels
de hele zaterdag met carnaval onder de pannen, maar ook
de week vooraf krijgen de deelnemers met Meet en Greet
de nodige aandacht en de bijbehorende versnapering.
Naast jullie drukke ondernemersbestaan maken jullie altijd
tijd om initiatieven en activiteiten in het dorp te steunen en
te stimuleren en gaan jullie het verzetten van regel- en
sjouwwerk niet uit de weg. Jullie doen dit uiteraard wel
samen, want als de ene iets aan het regelen is, moet de
ander thuis alles regelen. Mensen als jullie houden een dorp
als Zijtaart levendig en dat waarderen wij heel erg.
Nu over tot de order… uh orde van de dag!
Franc en Yvonne, jullie verdienen deze Orde Van
Verdienste voor de volle 100 procent! Jullie zijn de
verbinders van Zijtaart! En daarom zijn wij vereerd deze
Orde Van Verdienste aan jullie uit te mogen reiken!
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Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Sitostick
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
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Rikken:

KBO
AGENDA
Maandag 2 maart 10.00 uur Onderonsje
Maandag 2 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 3 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 3 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 3 maart 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 3 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 4 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 4 maart 13.30 uur Keezen
Donderdag 5 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 5 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 5 maart 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 5 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 6 maart 13.30 uur Bridgen
Kaarten:
Uitslagen van 20 februari 2020:
Rikken:
Henk v.d.Ven
Jan v.Zutphen
Poedelprijs; Tiny v.Zutphen
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Cisca Coppens
Loterij:
Lenie Henst
Uitslagen van 17 februari 2020:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
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93 pnt.
92 pnt.
-116 pnt.
97 pnt.
76 pnt.
17 pnt.

167 pnt.
53 pnt.
30 pnt.

Poedelprijs:
Loterij:
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Willy v.d.Berkmortel
Bert Vissers
Marjo Vissers
Annemieke v.d.Linden
Rieky v.Zutphen

Bridgen:
Uitslagen van 18 februari 2020:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Cees & Riet v.Hout
3.Toon & Mariet v.Schaijk
4.Ria Veldhuis & Mien Vissers
5.Ben v.d.Steen & Cor Mollen
6.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk

172 pnt.
82 pnt.
79 pnt.
-125pnt

63,33 %
56,25 %
53,65 %
52,40 %
51,46 %
50,94 %

B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
69,13 %
2.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen 63,33 %
3.Harrie & Rina v.Berlo
61,11 %
4.Maria & fien Rooijakkers
55,14 %
5.Anny v.d.Berkmortel & Maria Rijken 52,64 %
6.Rob & Lilian Harbers
50,35 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - St Oedenrode A d.d. 17 -2-2020
Zijtaart
St Oedenrode A
Toon Cissen
Frans van Leuken
Andre Schepers
Toon Nelissen
Tonnie van Uden
Toon Opsteen
Cor Coppens
Jan vd Oever

52
44
36
35
32
28
21
19

88
56
33
41
40
19
14
18

Jan vd Oetelaar
Antoon Kluijtmans
Martien Vervoort
Jan Foolen
Leo van Breugel
Martien Verkuijlen
Renee Wisse
Harrie Bekkers

60
43
30
25
24
24
21
20

58
41
34
28
18
25
24
13

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 18-2-2020
Frans van Leuken - Henk vd Ven
Jan vd Oever - Willy v.d. Berkmortel
Cor van Zutphen - Hans van Erp
Theo van Eert - Andre Schepers
Toon Opsteen - Mies Gibbels
Rien van Tiel - Tonnie van Uden

3-0
5-3
2-5
2-5
3-0
6–3
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO VOW Senioren 29 februari 2020
15:30u
VOW VETERANEN BlauwGeel
Zijtaart week 8
Rien van Tiel
Jan de Wit
Willy Henst
Tonn Verbruggen

30
25
24
25
95
Henk v.d. Ven
18
Toon Nelissen
34
Frans van Leuken
41
Wim vd Sanden
39
Harrie vd Hurk
20
Wim Kremers
27
Toon Opsteen
27
Tonnie van Uden
32
Frans v.d. Broek
20
Ton de Rooij
16
Theo van Eert
36
Willy v.d. Berkmortel 25

20
17
23
24

- Toon Nelissen 34
- Harrie vd Hurk 20
- Wim Kremers 27
- Martien Verbruggen

35
15
19
64

26
18
55
29
19
25
10
22
22
15
12
25

- Theo v.d. Laar
- Mies Gibbels
- Jan v.d. Oever
- Cor Coppens
- Toon Cissen
- Cor van Zutphen
- Andre Schepers
- A d v.d. Ven
- Toon v.d. Oever
- Chris van Helvoirt
- Cor Vissers
- Hans van Erp

23
17
6
26
34
56
27
31
33
13
22
40

18
33
18
21
58
60
38
32
30
18
12
63

SPORTAGENDA
VOW Junioren 29 februari 2020
VOW JO11- 1G
SV TOP JO11-2
De andere juniorenteams zijn vrij.

9:30u

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

VOW Senioren 1 maart 2020
14:30u
12:00u
11:15u
11.30u
10:00u

VOW1
HVCH 7
ELI 5
VOW VR1
WHV VR1

SC Elshout 1
VOW2
VOW 4
Amsternarade VR1
VOW VR2

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
De uitslagen van speelronden 13 en 14 zijn als volgt:
Maandag 10 februari:
Rond de Bulte
- Grootveld/Corsica
56 - 51
Het Einde vd Straat - Rond de Kerk
59 - 54
Jekschotstraat
- Leins./Hoolstraat
43 - 49
Het Begin vd Straat - Den Doornhoek
53 - 54
Krijtenburg
- Rudebroeck
48 - 43
Maandag 17 februari:
Rond de Kerk
- Krijtenburg
53 - 61
Het Begin vd Straat - Rond de Bulte
60 - 52
Rudebroeck
- Jekschotstraat
30 - 44
Leins./Hoolstraat
- Den Doornhoek
62 - 57
Grootveld/Corsica
- Het Einde vd Straat
56 - 59
Tussenstand na 14 speelronden:
1 Den Doornhoek
779 punten
2 Leins./Hoolstraat
758 punten
3 Krijtenburg
720 punten
4 Het Einde v.d. Straat
719 punten
5 Het Begin v.d. Straat
712 punten
6 Rond de Kerk
711 punten
7 Rond de Bulte
709 punten
8 Grootveld Corsica
707 punten
9 Jekschotstraat
674 punten
10 Rudebroeck
618 punten
Toon Cissen, wedstrijdleider
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Mattheus Passion van Bach
Inleiding op de Mattheus Passion in beeld en muziek.
Elk jaar vormt Bach’s Mattheus Passion een hoogtepunt.
Behalve het indrukwekkende en overweldigende muzikale
werk, geeft de passie ook stof tot nadenken en mediteren.
In de avondvullende inleiding, die verzorgd wordt door Ton
Rietbergen (beeldende
kunst) en Dick
Boerefijn, (Bach-kenner)
wordt juist aan deze
aspecten aandacht
besteed. Een unieke
ervaring, met het doel
het grootse werk van
Bach beter te begrijpen
en sterker te beleven.
Met behulp van
wereldberoemde,
herkenbare
schilderingen en
beeldhouwwerken,
wordt de sfeer van de cantates, aria’s en recitatieven
benaderd. Door details, houdingen en gebaren in de
kunstwerken te ontdekken ontstaat een levendig en
emotioneel beeld, dat een blijvende verbinding zal gaan
maken met de muziek.
Muzikale vondsten van Bach, zijn bijzondere kwaliteiten
als originele componist en de werking van de teksten in
samenhang met zijn verrassende keuzes komen tot leven.
De toelichting zal zeer verhelderend werken en zorgen voor
een nóg intensere beleving van dit grote werk van Bach.
Deze unieke avond wordt gehouden in het protestante
kerkje Hoofdstraat 53 te Veghel op donderdag 5 maart,
aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: € 10,00. Inclusief een gratis pauzedrankje.
Inlichtingen: ton.rietbergen43@gmail.com of tel (0413) 36
76 27.

Individuele behoeften of de meeste
stemmen gelden?
Er wordt heel vaak gehandeld op wat de meeste mensen
vinden. Wil een klas liever naar buiten of een verhaal
voorgelezen krijgen…. Er wordt gestemd. Wil een club
mensen wel of geen nieuwe leden toelaten? De meeste
stemmen bepalen het.
Hoe zit dat in een samengesteld gezin?
Jan heeft 4 kinderen, Lies heeft er 2. De kinderen van Jan
willen A en de kinderen van Lies willen B. Dan kun je al
zeggen dat de kinderen van Jan hun zin krijgen als je denkt
aan de meeste stemmen gelden. Natuurlijk kan het ook heel
anders uitpakken: de meiden willen A en de jongens willen
B. En soms zijn de verschillen niet zo groot of zo duidelijk.
Individuele behoeften
Het is in een gezin (samengesteld of niet) altijd belangrijk
om de behoeften van iedereen serieus te nemen. In een club
of een klas kan dat niet altijd, en zul je je soms moeten
neerleggen bij de keuze van de meerderheid. Maar thuis
moeten jouw behoeften belangrijk genoeg zijn.
De ouders en de kinderen
In een normaal kerngezin zijn de behoeften van de ouders
nogal eens ondergeschikt aan die van de kinderen. De
ouders boeken een vakantie op de camping, want daar is
veel te doen voor de kinderen. En zo komen zij ook aan hun
rust toe. Dit ligt echter heel anders in een samengesteld
gezin. Misschien zijn slechts de kinderen van één van de
stiefouders aanwezig. Of heeft de ander helemaal geen
kinderen….
Het belang van de stiefouder
De stiefouder zonder (aanwezige)
kinderen heeft vooral behoefte aan de
partner! En niet zozeer aan de kinderen.
De partner die kinderen heeft, wil de
behoeften van zijn/haar kinderen voorop
zetten. Kiest hij voor de kinderen, dan
vindt zijn partner het niks. Kiest hij voor
zijn partner, dan voelt hij zich een
slechte ouder. En ook de kinderen én de
partner vinden er van alles van. Doe het
maar eens goed!
Complicerende factor
Extra complicerend is het feit dat een
ouder zijn kind vaak automatisch
aanvoelt. De ouder was misschien zelf
ook zo, en begrijpt niet waar de
stiefouder “over zeurt”.
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OPROEP
Wie weet wie dit zijn?
Als je namen van deze mensen weet wil
je dit dan even doorgeven aan Bert
Raaijmakers. of via een mailtje naar
Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl ( het
nummer en de naam die er bij hoort)
Bedankt voor de medewerking.

Wandelen of Hardlopen?
Powerwalken of kijken naar de
gratis Kids Run? Alles is mogelijk
tijdens de 1e editie van de van Hart
tot Hart Loop op 29 maart a.s.
Bijzondere betekenis
De inschrijvingen voor de 1e editie van de van Hart
tot Hart lopen voorspoedig. Hoe kan het ook anders.
Het is een uniek evenement omdat je vanuit het Hart
van Veghel óf vanuit het Hart van Erp óf Keldonk
naar het Hart van Bourdonck komt. Lopend of
wandelend of zelfs Powerwalkend door de mooie
omgeving van Meierijstad (via speciaal
uitgestippelde routes) komt iedereen uiteindelijk
centraal bij elkaar.
Vertier onderweg en pastabuffet aan de finish!
Los van het feit dat wandelen in de buitenlucht
natuurlijk lekker en gezond is, is de van Hart tot
Hart Loop ook nog gewoon gezellig. Onderweg
staan op diverse locaties dweilorkesten om de
deelnemers niet alleen warm te onthalen maar ook
aan te moedigen. Dat gelooft alleen al een hele
happening te worden. Dat is nog niet alles. Ben je
als deelnemer over de finish (en je wordt feestelijk
binnen gehaald!) dan kun je genieten van een
overheerlijk pastabuffet!
Goed Doel
De bijdrage is symbolisch vastgesteld op € 13,00.
Dit omdat het de doelstelling is van de van Hart tot
Hart loop om alle (13) kernen van de Meierijstad
uiteindelijk op deze manier met elkaar te verbinden.
Bovendien is er ook een goed doel aan gekoppeld
namelijk Kids Run Free. De opbrengst van het
evenement komt ten goede aan deze stichting die
daarmee bewegingsprogramma’s kan opstarten voor
kinderen op de lagere scholen in Meierijstad.
Gratis Kids Run!

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 29 nr. 21

Omdat bewegen belangrijk is maar ook om het goede doel
Kids Run Free extra aandacht te geven start om 15.30 uur
de eerste KidsRun van de Meierijstad voor
basisschoolkinderen. Uiteraard is deelname gratis maar wat
het extra leukt maakt is dat elke 5e inschrijven een gratis
ticket krijgt een optreden van “De Hippe Gasten” op vrijdag
21 augustus 2020!
Inschrijven?
Ga dan naar de website www.vanharttothartloop.nl en koop
je deelname ticket. Daar vindt u ook alle informatie over
vervoer terug naar de stadlokatie etc.

REIGERS TONEN KARAKTER IN
PRACHTIGE OPTOCHT
Waar andere organisaties de
handdoek al vroegtijdig in de ring
gooiden, hebben de Reigers,
uiteraard in goed overleg met
diverse partijen, haar nek
uitgestoken en de optocht ondanks
de harde wind door laten gaan. Een
moedig besluit met alle
verantwoordelijkheden die hier
vandaag de dag bij komen kijken.
En gelukkig maar, want het was
weer een optocht om in te lijsten.
De categorieën bij de kinderen waren heel sterk
vertegenwoordigd en hiermee lijkt de toekomst van de
optocht in ons mooie Reigerland nog wel even
gewaarborgd.
De categorie grote loopgroepen was met 12
deelnemers een buitencategorie te noemen, waar de
top 6 ook nog eens heel kort bij elkaar zat. BV Soffelt
ging er met hun ludieke “kure” in deze categorie met
de hoofdprijs vandoor.
De politie was dit jaar ook de grootste vriend van onze
jury: In de categorie individuelen waren de twee
durskes de trotse winnaar met hun “pliesie in burger”
en bij de kleine groepen was HeKaBeBo met hun
“HARDE politieoptreden” de terechte winnaar!
Bij de wagenbouwers ging de strijd wederom tussen
Kneup en B.V. NIKS. Kneup ging er in deze categorie
met de eerste prijs vandoor. Dat er veel respect is
tussen de wagenbouwers onderling bevestigde BV
NIKS, die dit jaar de wisselbeker hebben gesponsord;
met een lach en grap werd deze door BV NIKS
uitgereikt aan KNEUP: “Dit was onze kans om de
naam BV NIKS op de wisselbeker te krijgen”.
De wisselromkan ging dit jaar naar een nieuw
samengestelde groep die het publiek enorm heeft
vermaakt: Sjooklub Fiosco mag deze zeer gewilde
prijs een jaar op de schouw zetten.
Tenslotte bleef de publieksprijs met de overduidelijke
meerderheid van stemmen wederom in ons eigen
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Reigerland; de prachtige wagens van Jong en Oud
tesamen en de Promillikantjes deden een goede poging
om de prijs weg te kapen, maar Kneup was de
duidelijke winnaar met hun “Carnaval Festival”.
De prijsuitreiking was zoals gewoonlijk een groot feest
met onze Prins Jeroen I en zijn adjudant Twan, waarbij
alle deelnemers de waardering kregen die ze zo dik
verdienden.
Kortom, de optocht van Reigerland was wat winderig,
maar in alle opzichten geslaagd en we kijken alweer
uit naar de optocht van volgend jaar.
Elders in dit blad vindt u de totale uitslag van de
optocht.

Theaterkoor Stem op weg naar de première!
Over drie weken is het zover, dan staat Theaterkoor Stem
met haar zelfgeschreven theaterproductie “Vlucht naar de
vrijheid” op het podium.
Het verhaal, met als rode draad vrijheid en bevrijding,
speelt zich af in escaperoom ‘Double Twenty’, waar twee
groepen strijden om als eerste buiten te staan en zo een
fantastisch prijs in de wacht te slepen. Maar er gaat die dag
van alles mis, waar zelfs de medewerkers van de
escaperoom geen grip op hebben.
Het theaterkoor zingt, ondersteund door een live band, 19
liedjes in een mix van verschillende stijlen zoals: All Of Me
(John Legend), Highway To Hell (AC/DC), Rise (Kathy
Perry) en Don’t Stop Me Now (Queen). En natuurlijk
ontbreekt een medley van de Andrew Sisters niet.
De première komt rap dichterbij en er wordt hard gewerkt
om de laatste putjes op de ‘i’ te zetten. Dit gebeurt allemaal
onder de enthousiaste leiding van dirigent Wim Reijnders
en regisseur Anne-Sofie van der Weijden: zij zetten de
spelers en zangers op scherp. Het theaterkoor heeft
binnenkort nog een laatste werkweekend voor het zover is.
Daarna presenteren zij met trots “Vlucht naar de Vrijheid”.
“Vlucht naar de Vrijheid” is te zien op 13, 14 en 15
maart 2020 in de Brink in Eerde. Kaarten zijn
verkrijgbaar via: www.debrinkeerde.nl/evenementen.
Nadere info is te vinden op onze website
www.theaterkoorstem.nl en op Facebook.

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)
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UITSLAG 54e OPTOCHT
REIGERLAND 2020
Kinderen individueel
1 Prinses Zoë - Op zoek naar haar prins
2 De Malle Clowntjes - De beste val is de carna-val
Kinderen groepen
1 Dropgirls - Hoe kom d'r op
2 De Knalleballers - Wij zien 'm goed te rake
3 De hardlopers - Is Seitert klaar voor een goedlopende
Jumbo
4 De Rauwbouwers - Ziet 'm goed te rake
Kinderen wagens
1 De Bengels - Ziet hem te raken !!
2 De Hazenbende - ???
3 De Raakschieters - Wij schieten raak
Wagens jongeren
1 Op Safari - Op zoek naar de dieren gaan wij carnaval
vieren
2 Funny 8 - Wai durve 't bekant nie te vroage… mar wai
hebbe heimweej noar d'n prinsewoage!!!
3 De Kwalle - Waterwereld
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Volwassen individueel
1 De twee Durskes - Pliesie in burger
2 Maurits van Berkel - Ik snap er geen bal van
3 Rik & Tjerk - Je kan op ons rekenen
4 Skottelsletjes - Un goed lopende tent
5 Jan van Nunen - Ik ben laag gelettert!
6 Mark van Zutphen - We hebben een paal in de box
Volwassen groepen klein
1 HeKaBeBo - Politie treed HARD op met carnaval
2 Blaostrio - Te dik!! Wij zijn begonnen met lijnen
3 De Lamknatsers - De Lamknatsers in wonderland
4 5 minuten band - Volgens jaar zijn we beter!
Volwassen groepen groot
1 B.V. Soffelt - Dees carnaval hen we kure
2 De Dupkes - We hebben een terrasje… (gepikt)
3 Dames CV De Reigers - Parels van de optocht
4 Goas - Drankorgels
5 Sjooklup Fiosco - Muziek
6 Kleats - Vat ze!
7 The Royal Family - ???
8 Ut Flos - We hebben schijt aan 't stikstofbeleid
9 Paaltrio - (r)aalwagen
10 Confetti Girls - Dit jaar geven we er een twist aan
11 Ons Cluppie - Tis net een sprookje(s) bosch
12 Vrienden van de Prins - Mi Prins Jeroen vûrop drinken
wij het corona virus op!
Volwassen wagens
1 Kneup - Carnaval Festival
2 B.V. Niks - Hoezo Niks gesmurfd?!?
3 De Stroat - Ziet um goed te rake
4 C.V. De Klumkus - Het geboer is een getob, darum
zetten wij mi carnaval de rechtbank op z'n kop
Jongeren wagens buitendorps
1 Op Safari - Op zoek naar de dieren gaan wij carnaval
vieren
2 Funny 8 - Wai durve 't bekant nie te vroage… mar wai
hebbe heimweej noar d'n prinsewoage!!!
3 De Kwalle - Waterwereld
Wagens buitendorps
1 Jong en Oud te samen - Fleurig (met een caribische
swing)
2 C.V. De Promillikantjes - Wij zijn op stoom
3 HZ - Kermihz
4 Jong Vudel - Reusachtig kasteel
5 CV Net Echt - Thomas de trein
Wisselromkan
Sjooklup Fiosco - Muziek
Publieksprijs
Kneup - Carnaval Festival

