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: 1 zak voor € 4,00. Per 3 zakken voor € 10,00 (4
zakken kosten € 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 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 (bijv. 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
Als u het aantal zakken en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat het op 7
maart of de week daarna geleverd wordt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 8 maart 10.30 uur H.Mis Pater Issag Jesudass (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jos Schepers (vanw.verjaardag): Johan en Jaan Schepers- van Nunen: José
Schepers- van Meel: Jaargetijde Gerard Pepers: Overl.ouders van Zutphen- van Asseldonk
en overleden familieleden: Dien Cissen- van Zutphen (vanw. verjaardag): Overl.ouders van
den Acker- Vervoort: Broeder Christinus van den Acker: Piet en Tonnie van Heeswijk- van
den Acker
Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus:
-1- Regelmatig handen wassen
-2- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen
-3- Papieren zakdoekjes gebruiken
-4- Kerkgangers geven elkaar geen hand bij de vredeswens
- 5- De H.Communie wordt alleen door de celebrant uitgereikt
De bisschoppen vragen de gelovigen te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer
zijn van het virus en voor allen, die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Mededeling: “Capharnaüm” - Een film over overleven in armoede
verteld door een kind
Locatie:
Theater De Blauwe Kei, Noordkade (www.blauwekei.nl)
Datum:
maandag 2 maart 20.15 uur
Prijs: €. 8,00 (inclusief drankje) speciale prijs voor Franciscusparochie
Let op: 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
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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.
Gevonden: Fiets uit de sloot gehaald, een oma-fiets (
Betavus Old Dutch ) Bert v. Eerd Zondveldstraat 1B

Kienen
Vrouwen Bond Zijtaart
bij Kleingeld op 17 maart 2020
aanvang 20.00 uur
Het is kienen voor Dansschool Animo

Huishoudelijke 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
Vrijdagavond 6 maart voorlaatste
Buurtkeezencompetitie
Nog maximaal 12 punten te gaan! De spanning aan de
top is groot en wie gaat er met de maandprijs naar
huis? Het zal weer een mooie, gezellige speelavond
worden.
Zijtaarts kampioenschap 17 april
Inmiddels hebben zich al meer dan 73 teams
ingeschreven. Elke speelavond kan men zich
inschrijven of via zeszijtaart@gmail.com, of bij Twan
van de Meerakker. Kosten: € 10,00 per team.
Graag tot vrijdagavond om 20.00 uur
in Het Klooster.
Zes! van EGZ. Evenementen Groep
Zijtaart
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Voorjaarswandeling
De Roost in Keldonk
Aanstaande zondag 8 maart gaan we een wandeling
maken in natuurgebied De Roost in Keldonk.
De Roost is een gebied met veel water en een rijke
vegetatie. Door onder meer de aanwezigheid van
drijfzand is het moerassige gebied slecht toegankelijk
waardoor er een oase van rust heerst. Deze stilte is
ideaal voor vogels om in alle rust te kunnen broeden.
Door de diversiteit aan biotopen (distelveld, weiden,
knotwilgen, enz.) zijn er talloze insecten, zaden e.d.
aanwezig als voedsel voor de vogels. Een aantal
vogels kan alleen op het geluid herkend worden,
omdat het dichte moerasgebied een uitstekende
schuilplaats voor ze is. Gelukkig is de reigerkolonie
prominent aanwezig in de Roost met meer dan 10
nesten, dus reigers gaan we zeker een aantal zien.
Trek warme kleding aan en laarzen of waterdichte
schoenen, het zal er modderig zijn.
We vertrekken om 8.00 uur met de fiets vanaf
Het Klooster.
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DRIEBANDEN- EN
PENTATLONTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Tot en met donderdag 12 maart a.s. kan men zich nog
opgeven voor het driebanden- of pentatlontoernooi van
biljartvereniging Poedelpret. Het toernooi wordt gehouden
vanaf vrijdag 27 maart t/m vrijdag 3 april a.s. Men kan
deelnemen aan het driebanden- of het pentatlontoernooi.
Aan beide toernooien deelnemen is organisatorisch niet
mogelijk. Deelname aan een van de toernooien is 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. Het toernooi vindt plaats in zaal
Kleijngeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij
inschrijving worden voldaan.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij Café-Zaal
Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55, bij Gerard Oppers, Past.
Clercxstraat 79 of via de e-mail
(m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl). Ook voor nadere
inlichtingen kan men terecht op dit e-mailadres of bij
Martien Verbruggen, tel. 06 - 543 788 32.
Familietoernooi Poedelpret
Voor het familietoernooi hebben zich de volgende teams
ingeschreven: De Kopstootjes, Hijdinut,
Vrijdagavondgroepje, Geen keus, De Cissies, Du Rivage,
De Kammerui, De Doornhoekers, Tinello’s, De Gieltjes,
BV Kik, Fam vd Cammen, De Witjes en Big Brother 5.
De inschrijving is eigenlijk al gesloten. Maar wil je hieraan
deelnemen, dan kan men zich nog tot a.s. zondag 8 maart
opgeven bij Martien Verbruggen.

Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Gehaktstaaf
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

Gratis Kids Run!
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
B.V. Poedelpret
basisschoolkinderen. Uiteraard is deelname gratis maar wat
het extra leukt maakt is dat elke 5e inschrijver een gratis
ticket krijgt voor een optreden van “De Hippe Gasten” op
Weer of géén weer. Trek die stoute schoenen aan en vrijdag 21 augustus 2020! Kortom, ook de jonge jeugd is
welkom om samen een marathon te lopen.
doe mee aan de 1e editie van de Van Hart tot Hart

Loop op 29 maart a.s. Deelname kost slechts €
13,00 en daarvoor krijg een medaille en een
volledige verzorgd evenement!
Wat krijg je dan allemaal ?
Als je besluit om mee te doen – en
waarom zou je dat niet doen… dan kun je kiezen uit om te gaan
hardlopen vanuit Veghel of Erp, te
gaan powerwalken of gewoon
lekker te gaan wandelen.
Onderweg kom je via een speciaal
uitgestippelde route door
Meierijstad niet alleen op hele bijzondere plekken maar
wordt je ook verrast door enthousiaste supporters die ook
nog een goed stukske muziek maken. Los daarvan staat er
aan de finish nog een heerlijk pastabuffet klaar voor de
deelnemers.

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 startlokatie etc.
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KBO
AGENDA
Maandag 9 maart 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 9 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 10 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 10 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 10 maart 13.00 uur Comp. Biljarten
Dinsdag 10 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 11 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 11 maart 13.30 uur Kienen
Donderdag 12 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 12 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 12 maart 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 12 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 13 maart 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 27 febuari 2020:
Rikken:
Jan v.Zutphen
Mieke v.Boxmeer
Annie v.d.Berkmortel
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van 2 maart 2020:
Jokeren:
Nolda v.Zutphen
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Tonny Rijkers
Rikken:
Lenie Henst
Bert Vissers
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij:
Mien Raaijmakers
Bridgen:
Uitslagen van 28 februari 2020:
A-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen
3.Ad & Nelly Vervoort
4.Bert & Diny Kanters
5.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Cees & Riet v.Hout
B-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
2.Mies & Joke v.d.Burgt
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
4.Chris & Christien v.Helvoirt

107 pnt.
98 pnt.
45 pnt.
- 40 pnt.
114 pnt.
89 pnt.
34 pnt.
165 pnt.
155 pnt.
33 pnt.
117 pnt.
76 pnt.
- 23 pnt.

57,08 %
56,25 %
55,42 %
54,17 %
51,67 %
51,67 %
67,50 %
58,85 %
51,25 %
50,52 %

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag nederlaagtoernooi Boekel - KBO
Zijtaart 76 - 106.
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 9
Rien van Tiel
Hans v Erp
Mies Gibbels
Cor Coppens
Toon Cissen
Cor Vissers
Ton de Rooij
Andre Schepers
Martien Verbruggen
Toon vd Oever
Theo vd Laar

30
63
33
21
58
12
16
38
64
30
18

30
37
44
28
42
9
12
52
81
29
14

Willy vd Berkmortel 25 20

Cor van Zutphen
Wim vd Sanden
Theo v Eert
Ad vd Ven
Tonnie van Uden
Jan de Wit
Frans vd Broek
Martien v Eert
Wim Kremers
Harrie vd Hurk

60 36
39 37
36 62
32 22
32 21
25 30
20 10
19 14
27 22
20 21

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 7 maart 2020
Stiphout Vooruit JO19-2
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Boekel Sport JO17-3
WEC JO15-2
VOW JO15-1
RPC JO13-4
VOW JO13-1
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 VOW JO11-1G
SV BLC JO10-7
VOW JO10-1
Avanti Jo9-4
VOW JO9-1M
VOW JO9-2
Boskant JO9-1G
VOW JO8-1G
SBC JO8-4G
VOW MO19-1
Hapse Boys MO19-1
Achilles Reek MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO13-1
Geldrop MO13-1
Emplina MO11-1 VOW MO11-1
VOW JO7-1G
Ollandia JO7-1
Boskant Jo7-1
VOW JO7-2

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

Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
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KLIK is weer een stapje dichter bij
het eindresultaat!
Elke week wordt in het dorpshuis tijdens de repetitie
hard gewerkt aan zang, dans
en spel. Op zondag 9 februari
was de eerste doorloop met
onze eigen band, wat
fantastisch klonk. Het verhaal begint nu echt vorm te
krijgen en te leven.
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt. De
decorcommissie heeft een groots en 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!
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 (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

ZijtaartZoo belooft een ‘Dolle
Beestenboel’
Zaterdag 14 en zondag 15 maart viert ZijtaartZoo haar
officieuze openingsweekend! De aanleg van de dierentuin
is nog in volle gang en het zal in eerste instantie dan ook
gaan om een virtuele 3D-wandeling door het ultramoderne
nieuwe park. “Met de moderne technieken van
tegenwoordig zal de bezoeker het ervaren alsof hij of zij
daadwerkelijk door de dierentuin wandelt. Alle zintuigen
zullen worden geprikkeld en we beloven dat het een
ervaring zal zijn om nooit te vergeten! Een ‘dolle
beestenboel’ wordt
gegarandeerd!”, aldus
directrice van Doorn
van Zijtaart Zoo. De
dierentuin zal enkele
van haar eerste
bewoners live
presenteren aan het
publiek en voor de
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kinderen is er de mogelijkheid om enkele dieren van
dichtbij te bekijken, te aaien of te voeren. Het
ontsnappingsgevaar van de dieren zou deze avond nihil
moeten zijn. Vanuit heel Meijerijstad en directe omgeving
blijkt veel interesse in deze avonden en toegangskaarten
zijn dan ook nog slechts beperkt beschikbaar. Voor de
veiligheid van de aanwezige dieren en bezoekers is er een
vol=vol beleid.

Geïnteresseerden kunnen de
laatste kaarten nog bestellen
via tel: 06 - 480 717 69 of
via
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com Kaarten
kosten € 10,00,- inclusief consumptie.
Beide avonden gaat de zaal om 19.30 uur open en start
de voorstelling om 20.00 uur.

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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Internationale
Vrouwendagviering in
Meierijstad
Thema: Deel je vrijheid
Zondag 8 maart op Internationale
Vrouwendag is er in Het Gasthuis te
Schijndel een ontmoetingsmiddag waar
vrouwen elkaar leren kennen en informeren
over allerlei thema’s. Een aantal enthousiaste
vrouwen, uit verschillende kernen van
Meierijstad, is aan de slag gegaan om
Vrouwendag nieuw leven in te blazen. Zij
doen dit in samenwerking met verschillende
organisaties, o.a. het Vrouwengilde,
Vluchtelingen Werk en vrouwenverenigingen in de diverse
kernen.
Vanuit verschillende politieke achtergronden, literaire
kennis, immigratieproblematieken en onderwijs zullen
vrouwen zich presenteren. De positie van de vrouw in
maatschappelijke zin, maar ook in vrijheid zijn
sleutelonderwerpen. Er is al heel veel bereikt; we mogen
onze vrijheid vieren, desondanks blijft dit thema aandacht
vragen.
Alle vrouwen uit Meierijstad en daarbuiten zijn van harte
welkom op deze middag. Ook de Vrouwenorganisaties zijn
uitgenodigd.
Internationale Vrouwendag: 8 maart vanaf 14.00 uur in Het
Gasthuis, Lidwinahof 70 in Schijndel. Toegang gratis.
Kinderopvang aanwezig. Voor contact en/of vragen: 06 209 785 07 of 8maart.meierijstad@gmail.com

Zorgeloos genieten voor ouderen!
Nieuwsgierig? Kom kennis maken!
Er zijn drie informatiebijeenkomsten waar BrabantZorg
Reizen de mooie bestemmingen van 2020 presenteert.
Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers vertelt
de reisorganisatie alles over de reizen en worden vragen
beantwoord. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet
nodig, het is geheel kosteloos en vrijblijvend. De
bijeenkomsten worden gehouden op de volgende locaties:
Veghel: De Watersteeg, Reigerdonk 37 te Veghel
Maandag 9 maart, 10.30 uur in vergaderruimte 1
Sint Oedenrode: Odendael, Odendael 1 te Sint-Oedenrode
Vrijdag 13 maart, 10.30 uur in Maas-Dieze
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Adviezen bij moeilijke ex-partners
Soms zijn ex-partners in samengestelde gezinnen een
bepalende factor. Gelukkig zijn er ook meedenkende en
redelijke exen. Nou ben ik zelf nooit zo voor het
woordgebruik “ex”, want dat suggereert vaak dat je er niks
meer mee te maken hebt. En dat heb je wél.
Niet belangrijk
Voor de kinderen blijft hun andere ouder belangrijk, zelfs
als hij “niet belangrijk” lijkt! Dan al is dat simpele feit
belangrijk. Hoeveel last je ook van die andere ouder hebt, je
moet hem (of haar) hoog houden t.o.v. de kinderen. En dat
valt niet mee.
Alle problematiek rondom de zgn. “vechtscheidingen” kán
in wezen in stiefgezinnen zelfs dubbel optreden (van beide
kanten). Gelukkig is dat meestal niet zo.
Voelsprieten
Er zijn ook stiefouders die trots vertellen dat ze een betere
band hebben met de kinderen dan de ouder zélf. Ik begrijp
dat ze blij zijn met de goede band, maar kinderen zeggen
vaak wat je wilt horen. Kinderen hebben daar voelsprieten
voor.
Moedwillig
Er wordt al gauw vanuit gegaan dat de ex-partner de ander
moedwillig dwars zit als er problemen zijn. De moeder
geeft expres oude kleding mee, de vader komt ze expres te
laat brengen/ophalen, de stiefmoeder gaat expres de
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concurrentiestrijd aan met moeder (wie is de betere
moeder), of de stiefvader is veel te streng en trekt eigen
kinderen voor.
Begrip
Het gaat om begrip. Het zou mooi zijn als ouders en
stiefouders in staat waren om met elkaar te praten, de
achtergronden kunnen delen van waaruit bepaalde
uitlatingen gedaan of beslissingen worden genomen.
Advies
1. Blijf praten zonder verwijten, zonder aannames,
zonder een negatieve insteek. Open en oprecht. En
als je fout zit, geef het dan toe;
2. Praat niet als je boos bent, maar kom er later op
terug;
3. Hou je bij je onderwerp, ga geen waslijst van
tekortkomingen opnoemen;
4. Als dit niet lukt, vraag dan hulp.
Deze adviezen gelden ook voor gescheiden stellen.

MEGA VLOOIEN- MARKT in
Sportcentrum de Rusheuvel - Rusheuvelstraat 5
5346JH -Oss op zondag 15 maart a.s.
Het belooft een gezellige, en supergrote
vlooienmarkt te gaan worden ! Het gehele complex
zal uitpuilen met tweedehands goederen .
Er valt ongelooflijk veel te graaien, en te snuffelen
op deze markt!!
Veel mensen uit Oss e.o. hebben inmiddels van de
mogelijkheid gebruikt gemaakt om ook een
kraampje te huren op deze markt. Zij hebben thuis
een grote opruiming gehouden !!
Zij zullen op deze vlooienmarkt hun overtollige
huisraad verkopen, om zo lekker opgeruimd de
lente in te gaan !
Dus zoekt u nog iets leuks ?? Kom dan ook op
zondag 15 maart naar Sportcentrum Rusheuvel
Rusheuvelstraat 5 - 5346JH OssDe markt is geopend van l 0 uur tot 17 uur.
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