Nieuws van “De 24 uur van Zijtaart”
Wereldrecord poging gaat zeker door op zondag 3 juli 2022.
Afgelasting de “De 24 uur van Zijtaart”
Nu we weer van alles mogen blijkt het voor veel teams lastig om een goed team te
formeren. Onlangs ontvingen we weer een bericht van afmelding van een team. Daarmee
zakte het aantal deelnemende teams ver onder het door ons vastgestelde minimum. De hele
voorbereiding van de “24 uur van Zijtaart” vergt veel van ons als organisatie en van de
vrijwilligers die zich ook zouden gaan inzetten om het evenement tot een succes te laten
komen. Dat doen we natuurlijk met veel plezier: het is een bijzondere ervaring om
honderden mensen, jong en oud, een fantastisch feest te laten meemaken. Dat geeft normaal
een intense voldoening. Na flink overleg hebben we besloten om deze editie uit te stellen.
Daarnaast gaan we ons beraden op de formule als geheel en op de inbreng van deelnemende
teams in het verleden. We zullen ons oor te luisteren leggen om te overwegen dezelfde
opzet te handhaven of om aanpassingen te doen die er voor zorgen dat het aantal teams dat
mee gaat doen te vergroten. Dat zullen wij tijdig aankondigen.

Wereldrecordpoging langste lint van kroonkurken/bierdopjes
Al vele uren zijn tal van teams en “losse” deelnemers bezig met gaatjes maken en aanrijgen
van de verzamelde kroonkurken/bierdopjes. Dit onderdeel van de “24 uur van Zijtaart”
willen we daarom graag door laten gaan. Wij zien grote kansen voor het vervullen van die
opdracht. Het zal een groot spektakel worden!
Later zullen wij hier nog op terugkomen: het verzamelen van de dopjes blijft dus
belangrijk!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering Pater Holterman (Gem.Koor)
Vrijdag: 15 april 15.00 uur Goede Vrijdag Kruisweg Zuster Germana (Gem.Koor)
Zaterdag: 16 april 20.00 uur Paaszaterdag Paaswake Pater Holterman (Gem.Koor)
Zondag: 17 april 1e Paasdag 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Bertha Oppers- van Erp: Cor Oppers; Harrie en Annie van
Asseldonk- van den Hurk en zoon Noud; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender, Mien
Vonk en Senna van der Heijden; Jan Vervoort (vanw.verjaardag).
Maandag: 18 april 2e Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering Pater Holterman
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H. Lambertus Zijtaart
Mededeling:Tot en met 2e Paasdag kunt U de vastenactiezakjes nog
achter in de kerk in de bus stoppen.

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
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zijn. Na het hijsen van de vlag zal onder genot koffie of
thee met een traktatie deze opening worden afgesloten.
Voor later in dit jaar zijn er nog diverse feestelijke
activiteiten en evenementen in voorbereiding om alle
Zijtaartse inwoners in alle leeftijdsgroepen te betrekken
bij het passeren van deze gedenkwaardige mijlpaal.

Toekomst kerkgebouw Zijtaart

Zijtaart, april 2022

Parochie en Kerk 150 jaar Zijtaart

Onze kerk heeft op korte termijn een grote onderhoudsbeurt
nodig, hiervoor is veel geld nodig. Naast een bijdrage van
de parochie en mogelijk het solidariteitsfonds van het
bisdom Den Bosch zal ook aan de inwoners van Zijtaart een
bijdrage worden gevraagd. Vindt u het jubileum een mooi
moment om een bijdrage te doen, dan is iedere bijdrage is
welkom.
Donaties voor het groot onderhoud aan de kerk van
Zijtaart kunnen gestort worden op onze bankrekening
bij de Rabobank NL40 RABO 0160 8906 16 onder
vermelding van 'onderhoud kerk'.

Het was op 23 april 1872 dat de Lambertuskerk van
Zijtaart officieel werd ingezegend door Pastoor Clercx,
de eerste pastoor van Zijtaart. Vervolgens op 25 april
1872 was door een officieel schrijven van Bisschop
Mari van Asseldonk,
Zwijsen van Bisdom ‘s-Hertogenbosch de oprichting van Voorzitter Geloofsgemeenschap Zijtaart
de parochie en de aanstelling van het eerste kerkbestuur
een feit.
Wij zijn op zoek naar een betrouwbare,
Met de oprichting van deze Parochie werden de
toenmalige buurtschappen Biezen, Doornhoek, Zondveld
enthousiaste en ervaren huishoudelijk
en Zijtaart voorgoed met elkaar verbonden, tot wat
hulp voor 3-4 uur in de week.
daarmee het huidige kerkdorp Zijtaart is geworden.
Het historische feit dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat
Kerkdorp Zijtaart en haar Lambertusparochie met kerk zijn
ontstaan willen wij op passende en feestelijke wijze
gedenken.
Op 24 april zal het jubileumjaar 2022 worden geopend met
een H. Mis in de jubilerende kerk.
De eucharistieviering zal worden voorgegaan door Mgr.
drs. Theo Lamers, Vicaris van het bisdom,
Pastoor Ard Smulders, Pastoor
Franciscusparochie en Pater Wim
Holterman, assistent.
Wij nodigen u graag uit om de Heilige Mis
bij te wonen ter gelegenheid van het 150jarige bestaan van de Lambertusparochie
en kerkdorp Zijtaart op 24 april 2022 om

10:30 uur in de Lambertuskerk in
Zijtaart.
Aansluitend zal om 11:45 zal door
burgemeester C. van Rooij het feestjaar
geopend worden door het hijsen van de
Zijtaartse Jubileumvlag, met een serenade
door de Muziekvereniging Sint Cecilia.
Wij zullen het op prijs stellen dat zoveel
mogelijk parochianen hierbij aanwezig

We wonen aan Biezendijk 36.
Bij voorkeur op maandag, dinsdag of
donderdag.
Indien interesse, dan hoor ik dit graag:
06 -243 320 81.
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KBO
Activiteiten week 16 2022 (18 t/m 22 april)
· Dinsdagmorgen repetitie Koor De
Vrolijke Zangers
· Dinsdagmiddag Eetpunt, line dance,
biljartcompetitie en Jeu de Boules
· Woensdag jaarvergadering 14.00u en
19.00u (dus geen kienen of vrij biljarten)
· Woensdag 17.30u Samen aan Tafel
· Donderdagmorgen sportief wandelen
· Donderdagmiddag kaarten, competitiebiljarten
· Vrijdagmiddag EETPUNT en bridgen

Heeft U vragen, neem gerust contact op met een van
de bestuursleden of mail naar info@kbo-zijtaart.nl !
Uitslag kaartmiddag 7 april:
Rikken:
Jokeren:
Poedelprijs:
Loterij:

1.Piet v.d.Hurk
2.Bert Vissers
Anneke v.d.Braak
Annemieke v.d.Linden
Lenie Henst

127 pnt.
58 pnt.
74 pnt.
- 18 pnt.

Uitslag kaartmiddag 11 april:
Rikken:

1.Lenie Henst
2.Toon v.Bakel
3.Piet v.d.Hurk

Poedelprijs:
Loterij:

Willy v.d.Berkmortel
Riek v.d.Tillaart

49 pnt.
34 pnt.
49 pnt.
- 36 pnt.

Biljartclub KBO Zijtaart

Uitslag bridgemiddag 8 april:
A-lijn:
1.Harrie & Thea v.d.Hurk
2.Mien v.Berkel & Lida v.Houtum
3.Toon & Marietje v.Schaijk
B-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
2.Clasien Nolle & Fien Rooijakkers
3.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen

63,33 %
57,92 %
55,00 %

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 14

51,25 %
50,00 %
52,85 %

Toon vd Oever
31
Cor van Zutphen
57
Toon Nelissen
33
Thieu Dortmans
8
Andre Schepers
38
Hans van Erp
62
Ton de Rooij
18
Willy vd Berkmortel 24
Wim vd Sanden
39
Theo van Eert
36
Jan van Boxmeer
15
Annemieke vd Linden 14
Rien van Tiel
29
Wim Kremers
26
Toon Cissen
57
Martien Verbruggen 64
Theo vd Laar
18
Henri vd Linden
12
Toon Verbruggen
75
Chris van Helvoirt
18

Uitslag bridgemiddag ZBC 5 april:
1.Gerard Bekkers & Adriaan v.d.Tillart
2.Piet v.Schaijk & Jan Rijkers
3. Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
4.Hein & jo de Wit
5. Toon & Marietje v.Schaijk
6. Cees & Riet v.Hout
7. Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
Chris v.Helvoirt & Ad Koevoets

62,50 %
60,42 %
54,58 %
54,17 %
52,92 %
52,08 %
51,25 %
51,25 %

Bibliotheek in Zijtaart
Openingstijd bibliotheek in het Dorpshuis in
Zijtaart
dinsdagmiddag
12.30 – 14.00 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur

31
55
50
8
42
75
17
30
35
22
13
17
33
13
66
66
12
8
56
9

Jan vd Oever
18 16
Adriaan vd Tillart 22 24
Jan van Boxmeer 15 19
Tonnie van Uden 31 32
Theo vd Laar
18 12
Jan de Wit
24 27
Toon Verbruggen 75 82
Harrie vd Hurk
22 32
Albert van Dinter 10 10
Tonn Verbruggen 25 23
Willy vd Berkmortel 24 22
Harrie vd Hurk
22 14
Ad vd Ven
33 33
Frans v.d. Broek
20 16
Cor van Zutphen
57 74
Jan van Boxmeer 15 7
Tonnie van Uden 31 44
Cor Vissers
12 7
Frans van Leuken 41 54
Martien van Eert
21 18
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SPORTUITSLAGEN

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
seizoen 2021 - 2022
Uitslagen 04-04-2022
Leins./Hoolstraat - Het Begin vd Straat
Den Doornhoek - Rond de Bulte
Grootveld/Corsica - Het Einde vd Straat
Rudebroeck - vrij

55 - 50
52 - 33
66 - 47

Tussenstand na 14 speelavonden
Plaats Naam deelnemer

Gesp. Ptn
wed voor
1 Leinserondweg/Hoolstraat 13 712
2 Grootveld/Corsica
12 631
3 Het Begin v.d. Straat
13 679
4 Rond de Bulte
13 655
5 Het Einde v.d. Straat
13 628
6 Rudebroeck
12 578
7 Den Doornhoek
13 625
8 Krijtenburg
5 244
9 Rond de Kerk
5 244
10 Jekschotstraat
5 236
104 5232

Ptn
tegen
604
573
704
656
704
621
632
245
262
231
5232

Gesp
gem.
54,77
52,58
52,23
50,38
48,31
48,17
48,08
48,80
48,80
47,20
50,31

SPORTAGENDA
VOW Senioren 12 april 2022
20:00u VOW VR2
VOW Senioren 14 april 2022
19.45u VOW VR1
VOW Senioren 16 april 2022
16:30u VOW Veteranen
VOW Senioren 18 april 2022
14:30u VOW 1
10:00u Sparta'25 4
VOW Senioren 19 april 2022
20:00u Venhorst VR1
VOW Senioren 20 april 2022
20:00u Sv O.S.S. 1920 VR1
VOW Senioren 21 april 2022
19:30u Venhorst VR30+1

Boerdonk VR1
MVC VR1
Blauw Geel Veteranen
Boskant 1
VOW 2
VOW VR2
VOW VR 1
VOW VR30+1
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VOW Jeugd woensdag 13 april 2022
RPC JO19-2
VOW JO19-2
18:00u
VOW Jeugd zaterdag 16 april 2022
VOW JO19-1
vrij
VOW JO19-2
vrij
VOW JO16-1
vrij
VOW JO13-1
vrij
VOW JO11-1JM vrij
VOW JO10-1
vrij
VOW JO9-1JM vrij
VOW JO8-1JM
vrij
VOW JO8-2JM vrij
VOW MO17-1
vrij
MO13-1
vrij
Blauw Geel ’38/JUMBO MO10-1 9:00u
VOW MO10-1
SBC JO10-6
VOW MO10-2
9:30u
VOW JO7-1
Blauw geel J07-3
10:15
VOW JO7-2
Rhode J07-4
10:15u
VOW JO7-3
lauw Geel J07-7
10:15u

Er is een tijd voor komen en….
Beste inwoners van Zijtaart,
En er is een tijd om verder te gaan.
Om verschillende redenen wil ik jullie vertellen dat ik
Basisteam Meierij, dus Zijtaart, ga
verlaten.
Ik ga per 23 april 2022 starten als
wijkagent in basisteam Maas &
Leijgraaf team Uden.
Ik heb deze mogelijkheid aangereikt
gekregen en ga deze nieuwe uitdaging
voor 100% aan.
Ik wil alle inwoners van Zijtaart
bedanken voor de bijzonder fijne samenwerking op alle
fronten.
Ik heb Zijtaart ervaren als een bijzonder fijn dorp waar de
mensen hun hart op de juiste plaats hebben .
Ik wil jullie dan ook alle goeds, geluk en gezondheid
toewensen voor de nabije en verre toekomst.
Het ga jullie goed.
Houdoe.
Henk van der Bruggen
Wijkagent Wijkteam Veghel
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HET BEGIN VAN HET EINDE
Juichend en feestend
begeleiden mensen Jezus
naar zijn eindbestemming.
Voor Hem geen eremedaille,
wel een doornenkroon.
Hij gaat niet hoog te paard,
een ezel is genoeg.
Hij wordt bejubeld
om even later
verguisd te worden.
Als koning wordt Hij ingehaald
om als slaaf weggevoerd te worden.
Geweldloos, onmachtig,
als minste der mensen,
gaat Hij zijn laatste tocht.
Jeruzalem, de stad van de vrede,
drijft de eerste der mensen
een zinloze dood in.
Deze man van Nazareth
is ons een voorbeeld.
Op de beste momenten in ons leven
mogen we het kruis van lijden
en van onmacht, niet vergeten.
We mogen niet hen vergeten,
die nu de weg naar Golgotha
moeten gaan.
In allen die gemarteld worden
of gekleineerd of gevangen genomen
gaat Jezus opnieuw zijn weg.
Hij deelt in hun, in ons lijden.
Hij sterft onze dood telkens weer.
Hij is ons nabij
bij het begin van het einde.
Maar ons einde is ook
een nieuw begin, dankzij Hem.
Wim Holterman osfs

Groei & Bloei: Lezing over de bijzondere tuin van
Remco Beuving
Groei & Bloei, afdeling Meierijstad organiseert op
donderdag 21 april een lezing over de bijzondere tuin van
Remco Beuving.
Bij deze lezing is het woord aan Remko Beuving, een
vooraanstaand lid van de Nederlandse Varenvereniging.
Hij is een actieve groenliefhebber en hij is erin geslaagd
van zijn kleine tuin iets heel bijzonders te maken. Hij
oogst met zijn tuin ontzettend veel bewondering en het is
een mooi voorbeeld van hoe een kleine tuin ook heel
speciaal kan zijn. U bent van harte welkom om naar hem
te komen luisteren èn om naar de tuin te kijken!!
Als u meer wilt weten over het groenaanbod van Groei &
Bloei afdeling Meierijstad is een bezoek aan onze website
www.meierijstad.groei.nl aan te bevelen.
Locatie: WijNu gebouw, Wilgenstraat 17 in Veghel.
Aanvang 20.00 uur. Niet Groei & Bloei-leden betalen €
3,50. Voor leden is de toegang gratis.
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Eindelijk na 3 jaar mochten we weer starten met de VOW MudRun.

Wij kunnen met trots terug kijken
op een zeer geslaagde
e
5 editie van de VOW Mudrun !
Deze geslaagde dag werd mogelijk gemaakt door al onze
sponsoren, begunstigers, grond eigenaren, hard werkende
vrijwilligers, begeleiders, deelnemers en alle andere
belangstellenden.

Bedankt voor alles,

namens de organisatie van de VOW Mudrun

zonder jullie was het niet gelukt om deze Mudrun te
organiseren.
Wij hopen dat jullie hebben genoten
en zien jullie graag allen terug bij
de 6e Editie van VOW Mudrun!

BEDANKT
Organisatie Mudrun
( Alco, John, Jeroen, Harm, Rob, Pieter Jan, Mia, Pieter, Toine, Marsha )

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 31 nr. 28

13 april 2022 – 20 april 2022

pagina 7

vanaf bent is nog een extra belediging, een manier om nog
een trap na te geven.
Verklaringen geven
Uitleg geven kan belangrijk zijn, maar als je te snel met een
verklaring komt, lijkt het alsof je een deel van de excuses
terugneemt. Dat komt een beetje neer op: sorry dat ik je
beledigd hebt, maar je vroeg er ook om. Eigenlijk is het
slachtoffer dan medeverantwoordelijk. Dat kan nooit de
Vage excuses werken niet
bedoeling zijn.
Een verklaring kan wel worden gegeven, maar pas nadat
Excuses maken als je iets gedaan hebt wat de ander niet
ruime excuses zijn aangeboden. De verklaring mag nooit
leuk vindt, is lastig. Men is er graag zo snel mogelijk vanaf. afdoen aan de excuses. Dus je kunt wel zeggen: ik heb je
Men zegt iets van: sorry over wat er gisteren gebeurde (of
vals beschuldigd en ik had beter moeten en kunnen weten.
zoiets). Dat moet dan maar genoeg zijn. Als ik dan
Het geld bleek weg, en ik dacht dat jij als enige in de buurt
doorvraag wordt er vaak gemompeld: “ze weet wel wat ik
was geweest, dus in mijn beleving kon het niet anders dan
bedoel”. Maar daar gaat het niet om.
dat jij schuldig was.
Duidelijkheid
Afsluiten
Excuses maken zijn belangrijk. Je moet daarbij aangeven
Als woorden niet genoeg zijn (bv. je hebt iets kapot
dat je begrepen hebt wat de ander precies zo’n pijn heeft
gemaakt) dan zou je compensatie kunnen aanbieden. En als
gedaan, of schade heeft toegebracht. Dus bv. zeggen: ik heb je dit alles hebt gedaan, blijf er dan niet in hangen. Ook jij
je beledigd door te zeggen dat je een leugenaar bent. Ik
mag fouten maken.
weet heel goed dat jij geen leugenaar bent. En dat ik dat
bovendien zei in het bijzijn van mijn moeder, dat maakt het
nog extra erg.
Verantwoordelijkheid nemen
Neem de verantwoordelijkheid, laat zien dat je beseft dat de
ander pijn gedaan is, maar ook dat je hem/haar beschadigd
hebt in het bijzijn van anderen. Hoe meer begrip je toont
voor de gekwetste gevoelens van de ander, hoe beter de
ander ermee uit de voeten kan. Daarmee kun je veel respect
terugverdienen. En logisch: sorry zeggen omdat je er dan

Speelt

“Dolle Beestenboel”
Een klucht van Henk Roede

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei
MFA ’t Klooster
Past. Clercxstraat 50
Zaal open 19.30 uur / Aanvang 20.00 uur
Voor kaarten bel of app: 0648071769 of mail:
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com
Kaarten kosten € 10,- inclusief 1 consumptie
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Zondag 24 april: Kak in het Vak
Voor het 75-jarig jubileum van VOW hebben de veteranen
samen met het vijfde de handen ineengeslagen en
organiseren op zondag 24 april Kak in het Vak. Na afloop
van de wedstrijd VOW 1 - Acht 1 wordt een koe het veld
op gestuurd en gaan we kijken waar haar vlaai terecht gaat
komen.
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Documentaire WEI in het Alzheimer
Café.
Dinsdag 19 april biedt het Alzheimer Café
geïnteresseerden uit de regio Uden-Veghel de mogelijkheid
de documentaire Wei te komen zien.
Documentairemaker Ruud Lenssen is in het Café aanwezig
en zal na de vertoning ingaan op vragen en ervaringen uit
het publiek.

Het veld is verdeeld in vakken van 2 bij 2 meter. De vakken
komen overeen met de koepons die momenteel verkocht
Wei is een documentaire van
worden. Kakt de koe in jouw vak, dan heb je gewonnen.
Ruud Lenssen waarin hij het
Hoofdprijs is €500,- (!!).
dementie-en mantelzorgtraject
van zijn ouders vastlegt. Vader
De koepons zijn verkrijgbaar bij de spelers van VOW
Jac heeft zijn eigen paradijsje
Veteranen, VOW 5 of in de kantine. Prijs van een koepon is gecreëerd: een hectare
€2,- en 6 koepons voor €10,-. De opbrengst zal gaan het
natuurgrond met paarden,
naar het 75-jarig jubileum van VOW.
kippen en moestuin. De wei is
zijn levenswerk en Jac is
Lees hier de spelregels voor Kak in het Vak:
vastberaden ervoor te blijven
http://www.vowveteranen.nl/spelregels_kak_in_het_vak.pd zorgen. Juist nu bij hem
f
dementie is geconstateerd. De
natuur en zijn
dieren geven Jac
troost en houvast
in een steeds verwarrender bestaan. Moeder
Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen
aan. De zorgen voor haar man worden groter
en ze moet steeds meer van haar eigen leven
opgeven. Haar gevoelens van liefde en
zorgzaamheid slaan regelmatig om in
frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze
Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar
terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn
paradijs komt een onvermijdelijk afscheid
dichterbij.
Het café is deze maand in de
Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 in Uden.
Entree is vrij, zaal is open om 19.00 uur,
programma begint om 19.30 uur en eindigt
om 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek
voor mensen met alle vormen van dementie,
hun partners, familieleden, vrienden en
andere belangstellenden. De bijeenkomsten
bieden niet alleen (praktische) informatie
over dementie maar ook gezelligheid en
sociaal contact. Het café is wisselend de even
maanden in Uden en de oneven maanden in
Veghel. Op beide locaties zijn
geïnteresseerden uit Uden, Veghel en
omliggende dorpen van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl
of bellen via ONS welzijn: 088 - 374 25 25.
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ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

Paaswandeling
Zaterdag 16 april
Het is weer lente!! Een nieuw begin.
Dieren komen uit hun winterslaap en
de eerste bloeiende bloemen laten
hun mooie kleuren zien. De natuur ontwaakt en
iedereen heeft weer zin om naar buiten te gaan.

Daarom gaan we dit Paasweekend op zaterdag 16
april een wandeling maken in het bos en paaseieren
zoeken.
Zorg dat je om 14:00 uur aanwezig bent bij het
Klooster. We vertrekken dan met de fiets naar de
Bulten.
Wil je mee, geef je dan op via een persoonlijk
WhatsApp bericht bij Ton, Hester of Cinda.
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Majoretten behalen 2 podiumplekken op Nederlands Kampioenschap

Op zaterdag 9 april vertrokken we met een bus vol
deelnemers en supporters richting Almere. Als eerste mocht
ons B-team optreden met hun Ibiza show onder leiding van
Marit en Yentle. De show was nog nooit zo goed gegaan.
Alles werd vol overtuiging uitgevoerd en de show ging heel
netjes gelijk. De juryleden beoordeelden het optreden met
76,7 punten. Een hele mooie prestatie en goed voor een 5e
plaats.
Vervolgens mocht het C-team hun 1001 nacht show laten
zien aan een 2-tal juryleden. De presentatie was erg goed
en de meiden hadden er zichtbaar zin in. Onder leiding van
Yvanka en Anne wisten zij 78,1 punten te behalen. Dit
puntenaantal was goed voor een Zilveren medaille!
Als een van de laatste optredens van de dag mocht onze Agroep hun show laten zien op muziek van The Greatest
Showmen. De pit was duidelijk te zien en alles werd uit de
kast gehaald om voor de laatste keer met deze show op te
treden. Ze hebben onder leiding van Roselin en Yvanka
dit kampioenschap af weten te sluiten met 79,1 punten op
het hoogste podium. Nederlands Kampioen!
Op zondag 10 april was het de beurt aan onze jongste
groep, het D-team. De meiden waren erg zenuwachtig
voor de eerste keer op zo’n grote wedstrijd, maar wat
hebben ze het goed gedaan. Deze groep staat onder
leiding van Marjan, Sara, Lieke en Amber. Met de
muizendans behaalden zij een 4e plaats op het Nederlands
Kampioenschap.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie
resultaten! Omdat we als trainsters zo trots zijn op deze
mooie groep meiden werden alle majoretten verrast met
een gepersonaliseerd trainingsshirt. Dit werd mede
mogelijk gemaakt door Print&Co en AMC Nederland.
Hartstikke bedankt voor jullie sponsoring!
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Voor springen klasse AA en A, 20 – 40 – 60 - 80 cm

Voor dressuur klasse AA, A en B1, max. 2
proeven per combinatie
Gratis eindspel voor iedereen!
Alle deelnemers vallen in de prijzen
Extra prijs voor de mooist verklede combinatie
Kosten: 7,50 per proef, gratis eindspel.
Rekeningnr: NL96RABO0160 8907 72

Bixie dag
in Zijtaart!

Aanvang 10 uur

Thema: Sprookjes

Geef je op via
pcdereigertjes@gmail.com

2e Paasdag 18 april 2022

Voor iedereen tussen en 4
en 13 jaar; een startkaart is
niet nodig

Op Tweede Paasdag 18 april is iedereen van harte welkom om te komen kijken bij de Bixiedag. Deze
wordt gehouden op ruitersportterrein De Leinse Hoefslag vanaf 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Kinderen tussen 4 en 13 jaar mogen met hun pony een dressuurproef rijden (evt. met begeleiding) en/of
een springparcours afleggen. Omdat het thema ‘sprookjes’ is, mogen de kinderen verkleed deelnemen.
Naast de dressuur- en springproeven kunnen de kinderen ook deelnemen aan een paar extra spellen. Het
belooft een leuke dag te worden!

IVN Bernheze en Uden wandelen
bij Kasteel Heeswijk

Daar komen nog elementen, die de band tussen kasteel en
landerijen benadrukken. De monumentale dubbele eikenen beukenlanen beslaan een totale lengte van 5 km. In het
‘Dynamisch Beekdal’ van de Aa, hersteld in 2017, valt voor
een vogelaar heel wat te beleven. In de oude en zwakke
populieren huizen meerdere soorten bonte spechten.

Op maandag 18 april wandelen IVN Bernheze en Uden
over het landgoed van Kasteel Heeswijk. Het thema
luidt “Lente op het landgoed”. De tocht met een lengte
van 3-4 km duurt 1,5 uur en leidt door een afwisselend
landschap. We vertrekken tweede paasdag om 10.30 uur Wandeling Kasteel Heeswijk, aanmelden gewenst
vanaf de grote parkeerplaats aan de Kanaaldijk Noord
Omdat we met kleine groepen willen wandelen is het aantal
tussen Aa en Zuid-Willemsvaart.
deelnemers beperkt. Graag aanmelden via:
natuurgidsen@ivnuden.nl, vóór vrijdag 15 april. Vermeld
We zien het kasteel, het kasteelpark, de kasteeltuin, lanen,
daarbij: wandeling Kasteel Heeswijk. Deelname is gratis.
hooilanden en beek begeleidende bossen langs de Aa.
Het is raadzaam om (waterdichte) wandelschoenen of
Ervaren natuurgidsen geven uitleg over natuur, landschap
laarzen aan te trekken. Honden mogen helaas niet mee.
en cultuurhistorie. Kasteel Heeswijk en het omringende
Meldt u tijdig aan, want vol=vol.
landgoed tellen samen 24 monumenten.
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Spannend Zijtaarts kampioenschap
Keezen 2022!
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Met dank aan onze sponsors:
Broks bloemen
Machinaal timmerbedrijf van der Linden
ZiN
Café-Zaal Kleijngeld.

Alle deelnemers aan het Keezentoernooi Zijtaart zaten
gespannen en wel klaar voor de start van dit gezellige en
grillige toernooi. Iedereen was op tijd aanwezig zodat Twan
van de Meerakker de eerste ronde kon aankondigen. Helaas Hieronder de complete uitslag van het Zijtaarts
keezentoernooi 2022.
was de laatste winnaar van het toernooi niet aanwezig:
wegens ziekte moesten zij verstek laten gaan.
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
De rondes zelf verliepen vlot: vrijwel steeds waren alle 46
teams binnen de gestelde 40 minuten klaar. Alleen bij de
derde ronde hadden zelfs 4 teams last van
Pos
Naam
Punten Pionnensaldo
de tijdslimiet! De leiding bepaalde dat de
1
49 Andre Schepers/Petra Jacobs
10
100-72
stok uit gedeeld mocht worden. En zie: de
2
46 Mark en Erna van Zutpen
10
100-79
teams redden het compleet en er kwamen
3
35 Dorienne vd Lockand/Dany vd Ven
8
97-78
dus 2 echt winnende teams op de ranglijst.
4
34 Francien vd Akker/Vera van Loon
8
99-86
Prijsuitreiking kampioenen
Rond 23.00 uur werd de uitslag van de
laatste ronde bekend. Dan begint het
wachten op de bekendmaking van de
kampioenen. Wachten is in ons geweldige
dorpshuis niet zo’n probleem: onze
vrijwilligers weten vriendelijk en vlot
iedereen te voorzien van een drankje en wat
lekkers. De vele deelnemers hebben
ondertussen de kans om elkaar verslag te
doen van hun keezen kunsten en strategieën.
Een gezellig samenzijn, met veel
mogelijkheden tot ontmoeting. Extra
gewaardeerd dit seizoen; iedereen herinnert
zich maar al te goed de belemmeringen en
ook droevige berichten uit de hele corona
periode. Hopelijk kan het komende seizoen
een normaal verloop hebben.
De uitslag
Het grote aantal van 9 teams werden naar
voren geroepen.
Een poedelprijs werd uitgereikt, daarna
werden de beste teams in het zonnetje gezet.
Natuurlijk ook bloemen, het bekende Seiters
Nonneke en een gevarieerde mand met
allerlei lekkers kon worden uitgereikt aan de
kampioensteams.
De grote wisselbeker ging dit jaar naar Petra
Jacobs en André Schepers. Hopelijk komen
ze volgend jaar hun titel verdedigen!
Na een dankwoord, en met een oproep om
volgend jaar weer mee te doen, kon de
enerverende avond afgesloten worden.

Gevonden voorwerpen:
kunnen worden ingeleverd bij het
Dorpshuis. Aanmelden van gevonden (of
verloren) voorwerpen kan via een email
naar dorpsnieuws@zijtaartsbelang.nl.

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

25 Chris vd Ven/John van Zoggel
24 Karin en Toine Adriaans
16 Angelique van Asseldonk/Dorethé vd Ven
13 Marjo Vissers/Anouska vd Heijden
19 Toos Leijten/Dinie van Stiphout
04 Marja Kanters/Monique Bekkers
14 Maria vd Aa/Bert Vissers
09 Nina Brugmans/Petra van Gorkum
28 Mieke van Boxmeer/Jo de Bie
10 Antoin vd Akker/Silvia Strik
17 Marij en Bets Oppers
22 Joke van Zutphen/Nellie van Asseldonk
32 John Bekkers/Rene Dekkers
21 Adriaan en Hans vd Donk
23 Nicole van Zutphen/Jaqueline Verhoeven
39 Suzanne vd Heijden/Laura vd Aa
15 Anja van Sleuwen/Lieke van Nunen
11 Paulien vd Berg/Bjorn de Poot
30 Paula vd Akker/Rina van de Langeberg
26 Jos vd Heijden/Hans Adriaans
29 Marco en Martien Schepers
44 Adri Hendriks/Corine van Hout
36 Mirelle van Kemenade/Rianne van Kemenade
18 Nolda en Mari van Zutphen
20 Francien en Gerrie vd Donk
05 Manita vd Akker/Annie van Zutphen
12 Kim de Poot/John Vissers
01 Martine en Brad Broks
33 Adrienne Bekkers/Maria Dekkers
02 Gerry vd Wassenberg/Els van Berkel
47 Gerard en Ardie van Zutphen
08 Martijn Cissen/Gerty vd Bosch
27 Marco van Asseldonk/Rob Berkmortel
07 Jhonno van Roiij/Jorg Gibbels
41 Mirco Babin/Micky Peters
45 Theo en Rieky vd Laar
40 Ruud Cissen/Laura van Zoggel
42 Geert van Genugten/Marij Bosch
31 Wim vd Wijgert/Mandy Oltof vd Wijgert
48 Tiny en Ilse van Zutphen
03 Karel Bekkers/Maarten Kanters
38 Theo Habraken/Cissy Kerkhof

8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
0
0

93-82
99-90
98-93
91-92
97-80
94-85
94-86
96-90
90-85
95-91
96-93
92-89
95-92
97-97
94-96
89-91
90-96
85-94
85-95
90-84
92-86
97-94
96-94
95-94
96-95
86-86
91-93
90-93
89-93
89-95
91-97
90-98
86-96
74-93
91-96
93-98
91-98
90-98
87-99
85-98
78-100
77-100
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Concert O happy eyes door Canta
Libre en Irish Cream
Kamerkoor Canta Libre is zich aan het voorbereiden op het
lenteconcert van 1 mei
a.s.. Voor dit concert is
gezocht naar
samenwerking met een
muziekgezelschap, dat
past in het programma.
In de folkgroup Irish
Cream heeft Canta
Libre deze gevonden.
Deze muziekgroep legt zich toe op het spelen en zingen van
Ierse volksmuziek met traditionele instrumenten. Zonder
elektronische versterking klinken hun instrumenten “puur
natuur“. Met een zestal enthousiaste muzikanten en de 15
koorzangers wordt u in Engels/Ierse sferen gebracht met
onder meer werken van John Wilbye, Edward Elgar en
John Rutter. De leiding is in handen van dirigent Frans van
de Loo.
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Kaarten voor het concert kunt u vanaf 18 april alleen
online reserveren via: www.cantalibre.nl
Of scan:
Voor meer
informatie over
irishcream.dse.nl

Sport Awards Meierijstad 2021
Stem op jouw favoriete sportvrijwilliger!

Dit jaar vinden de Sport Awards 2021 plaats op vrijdag 13,
zaterdag 14 en zondag 15 mei.
In een tour langs alle betrokken sportverenigingen, huldigen de
wethouder Sport en de voorzitter van de Sportraad alle
sportkampioenen en sportvrijwilligers.
Stem op www.sportawardsmeierijstad.nl
Er zijn maar liefst 22 sportvrijwilligers aangemeld; 18
volwassenen en 5 jongeren.
Dit concert vindt op zondag 1 mei 2022 plaats in de Kapel
Zij ontvangen, als waardering voor hun inzet,
allemaal een Sport Award.
van het Dorpshuis in Zijtaart. Wij hopen u te mogen
Het publiek bepaalt wie de publieksprijs voor
begroeten bij dit concert, dat om 14:00 uur begint en
ongeveer vijf kwartier duurt. Na afloop van het concert is er jeugd die voor volwassenen sportvrijwilligers
krijgt.
gelegenheid in het Dorpshuis om onder het genot van een
Vanaf 6 april tot en met 4 mei kan iedereen
drankje na te praten.
stemmen op www.sportawardsmeierijstad.nl op de vrijwilliger
De toegangsprijs voor dit concert is € 10,00 inclusief 1
van zijn voorkeur!

consumptie.

