Potgrondactie 2022 op 5 maart!
Op zaterdag 5 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.
Uiteraard houden we ons ook dit jaar aan de geldende richtlijnen rondom het corona virus.
Dat afgelopen jaren alle prijzen enorm zijn gestegen, merken we ook bij onze
potgrondactie. De prijs van de potgrond is afgelopen jaar weer fors gestegen. We hebben
enkele alternatieven bekeken, maar toch besloten te kiezen voor de kwalitatief goed
potgrond van Legro. Wij hebben er voor gekozen om dit jaar de 40 liter zakken van de
kwalitatief zeer goede Legro potgrond aan te bieden.
De prijzen voor dit jaar zijn als volgt: 1 zak voor € 4,00. Per 4 zakken voor € 15,00 (5
zakken voor € 19,00, 6 voor € 23,00, 7 voor € 27,00, 8 voor 30,00 etc.)
Hiermee leveren 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 zullen dit jaar doordat de optocht niet doorgaat, de alternatieve optocht steunen met de
opbrengsten van de potgrondactie. Hierdoor zal er voor jong en oud iets leuks/lekkers zijn
tijdens de alternatieve optocht.
Komend jaar willen we graag weer de jeugd-deelnemers aan de optocht steunen!
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 5
maart of de week daarna geleverd wordt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 februari 10.30 uur Eucharistieviering Pater Charles
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie
en zoon Theo: Johan en Jaan Schepers- van Nunen: Jos Schepers: José Schepers- van Meel:
Herman en Marie Hooijmans en overl.familie

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
088-876.50.50
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Peuterspeelzaal 't Pompeltje 0413-72 68 24
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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BELANGETJES

OP DE GOEDE WEG

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

We zijn op de goede weg,
als we zorg en aandacht hebben
voor allen die gebukt gaan
onder het leven.

Gevonden: Onderstaande sleutel heb ik gisteren op het
fietspad gevonden in de Reibroekstraat tegenover
huisnummer 21. De eigenaar kan deze sleutel ophalen bij
Patrick van Asseldonk, Grootveld

Alternatieve optocht gaat door ?!?
Twee weken geleden hebben we
aangekondigd dat we ook dit jaar een
alternatieve optocht organiseren, omdat
de grote optocht niet kan doorgaan. Via
verschillende kanalen hebben we al
geprobeerd om mensen/groepen
enthousiast te krijgen om een spel te
organiseren. We hebben al vele
mogelijke spellen voorbij horen komen
en diverse leuke ideeën zijn geopperd,
maar het aantal opgaven voor spellen is
nog heel beperkt.
Omdat carnaval over anderhalve week
al begint en de organisatie nog wel wat voorbereiding nodig
heeft, willen we graag uiterlijk zaterdag 19 februari 2022
de inschrijvingen binnen hebben.
Dus, heb je een leuk idee en wil je op carnavalszaterdag 26
februari 2022 tussen 11.00 en 15.00 uur een spel
organiseren (als individu, gezin of groep), geef dit z.s.m.
door aan Gerard Hooijmans (06 - 230 308 80) of via de
mail: optocht@cvdereigers.nl.
Dan gaan we er, ondanks alles, toch een SUPERLEUKE
dag van maken!!!
Optochtcommissie C.V. de Reigers

We zijn op de goede weg,
als we zonder vooroordelen
durven te luisteren naar anderen.
Het is goed ons hart te openen
voor elkaars zorgen en pijn,
want gedeelde smart is halve smart.
Waar we delend leven,
daar daagt een nieuwe toekomst.
We zijn op de goede weg,
als we van harte durven geven
van ons geld en ons goed.
Alles wat we hebben is ons gegeven.
Wij mogen er een goed gebruik van maken.
Leven is delen van alles
wat we hebben en zijn.
Waar we delend leven,
daar daagt een nieuwe toekomst.
We zijn op de goede weg,
als we samen in het Rijk van God
blijven geloven en er aan bouwen.
In dat rijk is er leven voor iedereen
en mag iedereen rechtop staan.
Er is plaats voor solidariteit,
voor vergeving en voor bemoediging.
Waar we delend leven,
daar daagt een nieuwe toekomst.
We zijn op de goede weg,
als we vandaag nog onze hand uitsteken,
als we vandaag nog leven aanzeggen
voor wie het geen leven is.
We zijn op de goede weg,
als we Jezus volgen op Zijn weg.
Dan daagt er een nieuwe toekomst.
Wim Holterman osfs
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KBO
Activiteiten week 8 2022
(21 t/m 27 februari 2022)
· Maandagmiddag kaarten
· Dinsdagmorgen repetitie koor De
Vrolijke Zangers
· Dinsdagmiddag Eetpunt, line dance, biljartcompetitie
en Jeu de Boules
· Woensdagmiddag Kienen en vrij biljarten
· Donderdagmorgen sportief wandelen
· Donderdagmiddag kaarten en competitie-biljarten
· Vrijdagmiddag EETPUNT en bridge
Als U, waarvoor dan ook, hulp nodig hebt, schroom
niet daar om te vragen bij een van onze bestuursleden
of via info@kbo-zijtaart.nl. Wij zoeken naar een
oplossing.

Uitslag kaartmiddag 14 februari:
Rikken: 1.Willy v.d.Berkmortel 124 pnt.
2. Toon v.Bakel
45 pnt.
Jokeren 1. Bert Vissers
118 pnt.
Poedelprijs: Annemieke v.d.Linden
Loterij:
Jan v.Zutphen

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag onderlinge competitie KBO Zijtaart week 6
Adriaan vd Tillart
Henri vd Linden
Thieu Dortmans
Cor van Zutphen
Jan de Wit
Ton de Rooij
Tonn Verbruggen
Albert van Dinter
Hans van Erp

22 26
12 12
8 7
57 64
24 34
18 23
25 8
10 16
62 55
Annemieke vd Linden 14 12
Martien van Eert
21 30
Tonnie van Uden
31 16
Frans v.d. Broek
20 11
Frans van Leuken
41 31
Wim v.d. Sanden
39 33
Toon Nelissen
33 34
Martien Verbruggen 64 52
Theo van Asseldonk 24 43
Harrie vd Hurk
22 18
Cor Vissers
12 21
Toon Verbruggen
75 98
Chris van Helvoirt
18 8

Toon Nelissen
Frans van Leuken
Tonn Verbruggen

33 43
41 33
25 33
Annemieke vd Linden 14 21
Willy vd Berkmortel 24 30
Wim v.d. Sanden
39 20
Henri vd Linden
12 13
Thieu Dortmans
8 3
Willy vd Berkmortel 24 14
Ad vd Ven
33 29
Wim Kremers
26 34
Rien van Tiel
29 40
Harrie vd Hurk
22 31
Toon Cissen
57 60
Jan vd Oever
18 15
Frans v.d. Broek
20 7
Tonnie van Uden
31 38
Hans van Erp
62 89
Theo van Eert
36 31
Andre Schepers
38 33
Cor van Zutphen
57 57
Adriaan vd Tillart
22 25
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Pupil van de week: Devin Verschuren
Zondag 13 februari was Devin Verschuren pupil van de
week. Hij vond het superleuk en gezellig.
Naam: Devin Verschuren
Leeftijd: 11
Ik voetbal bij VOW in de:
JO13
Mijn positie op het veld:
laatste man
Dit vind ik het leuk aan
voetbal: dat ik af en toe mag
keepen
De beste voetbalclub:
Ajax
Mijn favoriete speler:
Maarten Stekelenburg
Mijn hobby's zijn:
voetballen en gamen
Het lekkerste eten vind ik:
pizza
Favoriete muziek:
Nederlandstalig
Dit wil ik later worden:
prof keeper

16 februari 2022 – 23 februari 2022
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Mijn ervaring als Pupil van de week:
Ik werd goed opgevangen bij VOW. Eerst mocht ik met de
reservespelers een balletje trappen en de keeper mee
inschieten. Daarna mocht ik met de scheidsrechter de
spelerspassen controleren. Daarna met de scheidsrechter en
de spelers het veld op lopen. Daarna mocht ik een muntje
opgooien met kop of munt (mocht het muntje houden). Ik
had de eerste goal van de wedstrijd gescoord bij de
tegenpartij. 1e Helft gekeken en stonden al met 4-0 voor.
Daarna in de rust kreeg ik iets lekkers te drinken en te
snoepen. 2e Helft gekeken en VOW won met 6-1. Daarna
kreeg ik nog iets lekkers en kreeg ik nog een cadeautje van
de trainers en de spelers. Ik vond het superleuk en gezellig
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9. Show me the Mané
Team Zeuvenevirtig
Afgelopen zaterdag streden 16 teams om de eerste plaats bij
11.
De Maries
de voetbalquiz van VOW. Er waren weer diverse rondes
12.
FC Luukinho
met vragen die allemaal gerelateerd zijn met voetbal en/of
13.
Team Dap
VOW. Uiteraard mocht in het jaar waarin VOW 75 jaar
14.
Jozef en de Tri dwergen
bestaat een jubileum vragenronde niet ontbreken. Ook
15.
FC
Make a Wish
waren er van een tiental namen van spelers de letters door
16.
Team
Dip
elkaar gehusseld. De deelnemers mochten de gehele quiz
puzzelen om tot de namen van deze spelers te komen.

Uitslag VOW Voetbalquiz
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48 punten
48 punten
44 punten
41 punten
36 punten
34 punten
31 punten
25 punten

Oproep vrijwilligers VOW MudRun

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
zich graag inzetten voor de Mudrun op zondag 10
april. Naast de
zondag zijn we
ook op zoek naar
vrijwilligers voor
het opbouwen en
afbreken van de
obstakels,
namelijk:

Na enkele gezellige uurtjes kwam dan de uitslag:
1. Erika
61 punten
2. De MVP’s
56 punten
3. De ontdekkers van Laurent Dupoitre
54 punten
FC Bavaria
54 punten
5. De Blekke Ploeg
53 punten
Mooie Mannen
53 punten
7. Autisten Vereniging De Ramenlappers 52 punten
8. De Dupkes
49 punten

●
Maandag
t/m vrijdag 4 t/m 8 april vanaf 18:30 uur tot ± 21:00
uur opbouwen van de obstakels/uitzetten route.
●
Zaterdag 9 april vanaf 9:00 uur tot ± 17:00
uur (als je een dagdeel kunt, ook graag doorgeven)
opbouwen van de obstakels/uitzetten route.
● Zondag 10 april vanaf 9:00 uur t/m tot ± 15:00 uur
begeleiden van deelnemers bij obstakels/opruimen
obstakels als laatste deelnemers zijn vertrokken.
● Maandag 11 april vanaf 9:00 uur opruimen
materialen en eventueel nog obstakels afbreken.
Zonder jullie hulp komen we handen tekort! We
vertrouwen op de inzet van onze leden/vrijwilligers, zodat
we er samen weer een succesvolle dag van maken. Dus geef
jezelf op via een mail naar info@vow-mudrun.nl.
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10:30u VOW VR2
VOW Senioren 3 maart 2022
20:00u VOW 5

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 19 februari 2022
VOW JO19-1
Nuenen JO19-3
VOW JO16-1
Avesteyn JO13-2JM
VOW JO11-1JM
VOW JO10-1
Rhode/VSB JO9-4JM
VOW JO8-1JM

EVVC JO19-2
VOW JO19-2
Best Vooruit JO16-1
VOW JO13-1
Avesteyn JO11-1
Avanti’31 JO10-3
VOW JO9-1JM
UDI’19/CSU JO8-7
Schijndel/DE WIT JO8-4 VOW JO8-2JM
VOW MO17-1
SSS’18 MO17-1
VOW MO13-1
Nooit Gedacht MO13-1
VOW MO10-1
CHC JO10-2
VOW MO10-2
Schijndel/DE WIT MO13-1
Rhode JO7-2
VOW JO7-1
Boskant JO7-1
VOWJO7-2
VOW JO7-3
Nijnsel JO7-3

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

VOW Senioren 19 februari 2022
16:00u
16:30u

EVVC VR30+1
VOW Veteranen

VOW VR30+1
Bavos Veteranen

VOW Senioren 20 februari 2022
14:30u
10:00u
12:30u
11:00u
12:00u

VOW 1
Sparta'25 4
VOW 4
VOW 5
VOW VR1

Avensteyn 1
VOW 2
Nijnsel/TVE Reclame 4
DVG 6
UDI'19/CSU VR3

pagina 6

WEC VR1
Nijnsel/TVE Reclame 5

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 20

16 februari 2022 – 23 februari 2022

pagina 7

Dit was allemaal niet gebeurd. En zo kwam het dat ze mij
ten einde raad vroegen wat te doen.
Gesprek met de partners
Hierin heb ik uitgediept wat zij als mogelijke oplossingen
zagen. Zij zagen in het begin geen enkele oplossing, maar
omdat ik een frisse blik en ideeën had, kwamen er toch
enkele op tafel. Maar het leek hen ook moeilijk dit
bespreekbaar te maken met broer. Ik heb hen tips gegeven
Interpunctie
hoe dit aan te kaarten en daarna heb ik het gesprek tussen
de broer en de partners begeleid.
Opvang bieden aan familielid
Wat hierbij belangrijk is
Enkele jaren geleden hadden zij een zus van mevrouw
Vermijden dat er ruzie van komt, vermijden dat men elkaar
opgevangen. Zij was gescheiden en was op zoek naar
verwijten gaat maken. Uitspreken van zorg om elkaar, maar
woonruimte. Deze zus was zelf erg actief op zoek en had
ook erkenning van de moeite die men over en weer heeft
binnen een mum van tijd eigen woonruimte gevonden.
gedaan om de zaak draaiend te houden. Uitspreken van
Toen een broer van meneer in een zelfde soort situatie
irritaties is zeker ook belangrijk, maar zodanig dat
kwam was het volstrekt logisch om ook voor hem opvang
wederzijds begrip ontstaat. Dan leert men er ook wat van.
te bieden. Dit verliep echter heel anders.
Achteraf bezien
Schulden
Allereerst waren er schulden die moesten worden afgelost. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat het beter is in dit soort
situaties vóóraf mijn hulp te vragen dan te wachten tot het
Geen verschrikkelijk hoge bedragen, maar broer had geen
uit de hand gelopen is, of uit de hand dreigt te lopen.
rooie cent. Dus betaalden zij de schulden maar. Broer was
wat depressief en zat meestal op de bank. Dit werkte op den Achteraf hadden zij daar veel spijt van. Het had hen veel
ellende gekost.
duur op de zenuwen bij de rest van het gezin. Na een half
jaar was de situatie praktisch onhoudbaar geworden.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Mijn advies in dit soort situaties
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Ik adviseer te kijken of er andere mogelijkheden zijn dan
iemand te laten intrekken. Maar als het niet anders kan, dan tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
wel vooraf goede afspraken maken. Bv. wat de intrekkende
persoon voor taken op zich gaat nemen, tot hoe lang hij kan
blijven, wat evt. vergoedingen zijn, etc.
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een lekkere vette pot muziek. De band bestaat uit: Jan
Koenraads (drums), Hans van Drunen (basgitaar), Dick van
Ham (lead gitaar), William Verstappen (begeleiding &
vocals), René Eggly (mondharmonica & vocals)
Kom op tijd want VOL = VOL

The Destination Bluesband
live in De Afzakkerij
VEGHEL – In Cultuurcafé De Afzakkerij op de
Veghelse Noordkade is op zondag 20 februari om 15.00
uur een optreden van The New Destination Bluesband.
Deze Bossche band bestaat uit vijf liefhebbers van de
The Blues die na jaren zoeken hun passie hebben
gevonden. The Blues! Bezoekers die bij De Afzakkerij
binnen willen genieten van het optreden, moeten een
geldig coronatoegangsbewijs laten zien. De toegang tot
het optreden is gratis. Vanwege het beperkte aantal
bezoekers geldt vol=vol, dus kom op tijd.

Welkom terug bij het Autisme café
Meierijstad!

Het is even geleden, maar eindelijk is het dan zo ver, het
Autisme café Meierijstad is vanaf maandagavond 28
februari 2022 weer open van 19.30 tot 22.00 uur! Jullie
Blues en bluesrock doen het altijd goed in De Afzakkerij.
zijn weer van harte welkom. Het Autisme café
Bezoekers komen vaak uit een grote regio om te genieten
Meierijstad is een ontmoetingsplek voor volwassenen
van de muziek, de sfeer en een goed glas bier. De uit Den
Bosch afkomstige The New Destination Bluesband is groep met (een vermoeden van) autisme, ook familie,
vrienden, ouders en naasten van iemand met autisme
enthousiaste liefhebbers van Blues/Rock muziek. Blues
zijn welkom!
with a feeling is onze passie. De bandleden vertellen
beïnvloed te zijn door legendes als Cream, Eric Clapton,
Bezoekers mogen zelf bepalen wat ze willen doen, of dat nu
Jimi Hendrix, Robin Trower, Brainbox, Joe Bonamassa.
een spelletje is, praten met anderen of enkel luisteren. Het
Dat belooft dus weer een gezellige middag te worden met
Autisme café Meierijstad is iedere laatste maandagavond
van de maand geopend. Wij als organisatie hebben er weer
ongelofelijk veel zin in om jullie te ontmoeten, een praatje
te maken en met elkaar een gezellige avond te hebben. Je
bent van harte welkom en we hopen dat we weer velen van
jullie zullen zien!
Praktische info: Het Autisme café Meierijstad is gevestigd
in het Pieter BrueghelHuis in Veghel (Middegaal 25, 5461
XB Veghel). Het Autisme café is geopend van 19.30 uur
t/m 22.00 uur. Later komen of korter blijven is geen
probleem! Drankjes zijn voor eigen rekening. Voor
eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hester
Jansen: hester.jansen@ons-welzijn.nl.
ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300
medewerkers en ongeveer 1000 vrijwilligers. Onze teams in de
wijk geven advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een
vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Bij
zorgen over kinderen of een naaste, eenzaamheid of moeite met
rondkomen. Ook organiseren we activiteiten en initiatieven om
iets te leren of voor de ander of de buurt te doen. Wij leggen
verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners aan preventieve,
duurzame oplossingen voor inwoners. ONS welzijn werkt in de
gemeenten Bernheze, Boekel, Oss, Maashorst en Meierijstad.
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Muziek=
=Cool

Vind je het leuk om te zingen, dansen en muziek te maken? Dan is
de cursus Muziek=Cool echt iets voor jou! St Cecilia biedt een leuke
cursus aan waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met muziek.

Wat?
Kennismaken met muziek staat tijdens de cursus Muziek=Cool centraal.
Dit gebeurt op een speelse en laagdrempelige manier. De kinderen
leren verschillende muzikale begrippen. Aan de hand van liedjes,
spelletjes en opdrachten wordt het muzikale gehoor en het gevoel
voor puls, timing en ritme, melodie en harmonie verder ontwikkeld.
Naast dat de cursus ontzettend leuk is, is het ook goed voor de
taalontwikkeling, de motoriek, het associatief vermogen,
het samenwerken en de creativiteit.
Wanneer?
De cursus Muziek=Cool wordt op donderdag van 15:45 tot 16:30 uur in
Dorpshuis het Klooster gegeven. Let op! De eerste les vindt afwijkend
plaats op maandag 7 maart. Op dinsdag 17 mei vindt de slotuitvoering
RNCCVUGPNCCVLGJQTGPYCVLGCNNGOCCNIGNGGTFJGDV0CCƃQQRMWPLGLG
CCPOGNFGPXQQTFTKGITCVKURTQGƃGUUGPQRGGPKPUVTWOGPVPCCTMGW\G
Wie?
De cursus is geschikt voor kinderen van groep 3 en 4. Om de cursus
doorgang te kunnen laten vinden moeten minimaal 5 kinderen
zich aanmelden. De cursus wordt gegeven door een bevoegde,
professionele en vooral enthousiaste docent van
Beat-It Muziekeducatie.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
Postadres: Pastoor Clercxstraat 79, 5465 RG Zijtaart
www.sintceciliazijtaart.nl

Muziek
Muziek=
=Cool
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Waarom?
Muziek maken is leuk en samen muziek maken is nog
veel leuker! Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen
dat muziek een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie
en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken
versterkt het groepsgevoel, de discipline en de sociale en emotionele
vaardigheden.

Van muziek maken word je slim

Aanmeldformulier
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Ja, ik wil me graag aanmelden voor de cursus Muziek=Cool!
Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Geslacht:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Handtekening ouders:

Vrage
Mail of n?
b
opleidin
gen@sin el ons:
t
of 06 48 ceciliazijtaart.n
l
07 2947

Lever het ingevuld formulier uiterlijk 25 februari in bij Muziekvereniging St. Cecilia, Pastoor
Clercxstraat 79. Of stuur een e-mail met je gegevens naar opleidingen@sintceciliazijtaart.nl.
Vermeld hierbij in het onderwerp: ‘aanmelding Muziek=Cool’.
Voordat de cursus begint wordt er contact met je opgenomen.
Om de cursus door te kunnen laten gaan moeten minimaal 5 kinderen zich aanmelden.

