HEEL VEEL DANK
Hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan de feestelijke viering van mijn 12½
jarig jubileum als assistent in de Lambertus parochie in Zijtaart. Een grote verrassing voor
mij, met zoveel belangstelling, hartelijke woorden en cadeaus. Ik noem geen namen, want
dan heb ik een hele pagina nodig! Jullie hebben er voor mij een heerlijke dag van gemaakt
en met nog meer plezier kom ik naar Zijtaart. Dit feest maakt me sterk om het nog heel lang
te kunnen volhouden. Dit feest kwam uit jullie hart en dat maakte het voor mij tot een
onvergetelijke dag.
Samen verder!
pater Ben van Delden ss.cc.

Inschrijven JAZ dagen 2013
Wij zijn al weer volop bezig met de voorbereiding voor de komende
JAZ dagen op 6 - 7 - 8 augustus 2013.
Het thema dit jaar is SUPERHELDEN
Word jij een echte SUPERHELD
Kom je dan inschrijven voor deze dagen op zondag 24 maart
van 11.00 uur tot 13.00 uur in Het Klooster.
Natuurlijk zijn jullie ouders dan ook van harte welkom om zich op te geven als vrijwilliger.
Het JAZ team

KERKBERICHTEN
Zondag: 24 maart Palmzondag 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken in deze viering:
Mnd.ged. Riek van de Ven; Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marian (nms.Kath.Bond van
Ouderen); Jrgt. Pastoor Magis.
Donderdag: 28 maart Witte Donderdagviering 19.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 29 maart Goede Vrijdagviering 19.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Zaterdag: 30 maart Paaswake 20.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Mededeling:
Maandag 15 april is er om 20.00 u. een Parochievergadering gepland in Het Klooster,
deze is bedoeld voor alle werkgroepleden van onze parochie.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Meldpunt Thuiszorg
0900-8803
Vivaan, Ouderenwerk
(0413) 36 73 09
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen.
Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op
te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
477 39.
Te koop: houten Bavaria bierkratjes in redelijke staat.
Aangeboden door fanfare St. Cecilia.
Wanneer: zaterdag 30 maart 2013.
Tijdstip: 13.00 tot 14.00 uur.
Plaats: familie Van de Tillart, Jekschotstraat 3A, Zijtaart.
Contante betaling.

Gevonden: Op fietspad Reibroekstraat een kindervest
zwart merk Jill maat 140 Nikkeljack, terug te halen bij
Raaijmakers Drukwerk

Gratis afhalen: Omleg weekkalender 2013, ze liggen
onder de carport bij Raaijmakers Drukwerk. Op=OP
Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 25 maart 2013 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het
Dorpshuis/Klooster. Nieuwe belangstellenden kunnen zich
melden bij mevr. Th. van de Hurk-van de Biggelaar, tel. 36
37 34 of mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.
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Actie Doen!
Keezentoernooi op 12 april.
Natuurlijk heb je de aankondiging van ons
“Keezentoernooi” van 12 april op de
voorpagina gezien!
Toch gemist? De inschrijfformulieren zijn nog steeds te
vinden bij Dorpshuis Het Klooster,
‘t Dorpscafé , Café Kleyngeld en
Hetty’s winkel. Mailen kan ook:
spellen @zijtaart.nl het
inschrijfformulier wordt dan
bezorgd. Schrijf met 2 personen in:
het spel wordt met twee-tallen
gespeeld.(één mag ook) Kom naar deze gezellige
speelavond: je bent de hele avond flink in de weer om de
begeerde hoofdprijs in de wacht te slepen. Op vrijdagavond
5 april kun je ook inschrijven tijdens onze maandelijkse
speelavond.
Nieuw spel op 5 april: Het verboden eiland.
Dit spel kreeg de award van “Beste
speelgoed van 2011”. Geen wonder,
want het is een boeiend spel tegen het
spel zelf! Samen vorm je een team met
ieder een eigen “karakter”. Samen moet
je er voor zorgen dat je het verboden
eiland – met de door het team
verzamelde schatten – kunt ontvluchten
om te ontkomen aan het wassende water!
Kom dat ervaren op de eerste vrijdagavond van april, de 5e
dus!
Werkgroep “Zes!” van EGZ.

Gewijzigde openingstijden rondom
Goede Vrijdag en Pasen
Gemeente Veghel
Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) is het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat open en gelden de
reguliere openingstijden.
Op maandag 1 april is het stadhuis, de gemeentewerf en de
milieustraat gesloten.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63.
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RESPECTVOLLE WAARDERING
VOOR PATER VAN DELDEN

Afgelopen zondag heeft onze parochie en onze
dorpsgemeenschap op een waardige en respectvolle wijze
aandacht besteed aan het 12 ½ -jarig jubileum van pater
Ben van Delden als voorganger in de zondagsviering in
onze parochiekerk. Met veel bezoekers in de
eucharistieviering, zoals vertrouwd passend opgeluisterd
door het parochiekoor, en in aanwezigheid van zijn collega
ging pater Van Delden voor zoals we dat al 12 ½ jaar van
hem gewend zijn: zeer betrokken met de mensen in de
kerk, een mooie inspirerende uitleg van de lezingen
wederom gericht op deze tijd en met zijn overtuigende en
duidelijk stem. Na afloop volgde een toespraak van de
voorzitter van het Kerkbestuur, waarin doorklonk dat het
binnenhalen van pater Van Delden in 2000 als een gouden
zet is uitgegroeid voor onze parochie. Namens de parochie
overhandigde zuster Germana een heel passend en
waardevol cadeau:
De atlas van de Bijbel, een groot en bijzonder boekwerk
(met een gewicht van ruim 7 kilo!). In zijn slot-woord gaf
pater van Delden te kennen, dat hij het in al die 12 ½ -jaar
heeft kunnen volhouden door de vreugde die hij vond in de
situatie van onze parochiegemeenschap. Hij vond daarin
terug wat hij vanuit zijn priesterhart zo belangrijk vindt: een
actieve geloofsgemeenschap met veel goedlopende
werkgroepen, een bereidheid tot samenwerking gericht op
de toekomst, eensgezindheid met een sterke betrokkenheid
van de parochianen. Vooral hierdoor heeft hij zich in
Zijtaart altijd (en nog steeds) heel prettig thuis gevoeld!
Buitenkomend bij de mooi versierde ingang van ons
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kerkgebouw werd door fanfare Sint-Cecilia een serenade
gebracht aan de jubilaris, daarna sprak de voorzitster van de
fanfare hem met lovende, hartelijke en vooral
warme woorden toe.
Namens de Zijtaartse gemeenschap werd pater
Van Delden tijdens de drukke samenkomst in
Eethuis De Reiger nog eens voor het voetlicht
geplaatst door de voorzitter van de Dorpsraad.
Daarin werden de ervaringen van de Zijtaarste
bevolking samengevat in een waardering met
veel respect voor de wijze waarop pater Van
Delden zich inzet voor onze parochie en in het
verlengde daarvan betekenis heeft voor onze
plaatselijke dorpsgemeenschap. Daarna volgde
een lange rij van welverdiende persoonlijke
felicitaties aan hem. Alle betrokkenen kunnen
terugzien op een zeer geslaagd jubileumfeest
van een belangrijke persoon in onze parochie!
Pastorale Kerngroep en Kerkbestuur Parochie H.Lambertus
Zijtaart

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
14.00 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

Werkgroep Veghels Landschap
sluit knot seizoen af
De Werkgroep Veghels Landschap van het IVN Veghel
heeft het karwei voor deze winter erop zitten.
Met het knotten van de laatste paar wilgen kan het gebiedje
de Roost er weer een paar jaar tegenaan.
De Roost is een natuurgebiedje in Keldonk en wordt
beheerd door Staatsbosbeheer. Het knotten van wilgen is
een arbeidsintensief werk. Staatsbosbeheer krijgt steeds
minder middelen voor het beheer van natuurterreinen,
daarom is hulp van vrijwilligers zeer welkom.
De werkgroep Veghels Landschap is elke 1e zaterdag van
de maand bezig met werken in het landschap. Soms is dat
het knotten van bomen, een andere keer is dat het opruimen
van boomopslag rondom poelen.
Heb je belangstelling om mee te doen, kijk dan op de site
van IVN-Veghel.nl
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Astrid,
Majoretten Zijtaart plaatsen zich voor
EK in Noorwegen!

Nogmaals proficiat
namens alle Sara’s!

Afgelopen zaterdag 16 maart was de grote dag, het
Nederlands Kampioenschap Accesories. In de sporthal van
Den Haag mocht de A-groep van St. Cecilia uit Zijtaart
gaan strijden om een ticket voor het Europees
Kampioenschap in Noorwegen. Na dit jaar al Brabants
Kampioen te zijn, Nederlands Kampioen van de eigen bond
en de Champions Trophy mee naar Zijtaart te hebben
genomen, zou dit toch wel de kroon op het harde trainen
zijn.

Sportquiz Dorpskaffee
Op vrijdag 15 maart heeft de 2e editie van de algemene
sportquiz plaatsgevonden in 'T Dorpskaffee. Met 20
deelnemers werd er gestreden om plaats 1 t/m 3.
Na de puntentelling werd de uitslag bekend t.w. op de 3e
plaats Tinus en Jos. Na een extra vraag kon de 1e plaats
worden bepaald en deze ging naar Willem en Elna.
Uiteindelijk kwamen Harold en Antoine op de 2e plek
terecht. Aan het einde van de quiz deed iedereen mee aan
petje op petje af, deze korte quiz werd gewonnen door
Wouter.
Namens Gerry & Patricia, bedankt voor jullie komst! En
volgend jaar deel 3.

Al vroeg verzamelden de meiden zich in het Dorpshuis van
Zijtaart om de haren en make-up te verzorgen. In Den Haag
werden nog de laatste details besproken en na een goede
warming-up waren zij klaar om de strijd aan te gaan met St.
Cecilia Rijsbergen.
Na een goed optreden
was de spanning te
snijden tijdens de
prijsuitreiking. St.
Cecilia…. Rijsbergen
behaald een 2e plek en
dat betekent dat St.
Cecilia…. Zijtaart met de
kampioenstitel naar huis
gaat en zich geplaatst
heeft voor het Europees
Kampioenschap te
Noorwegen begin oktober
2013. Bij thuiskomst
werden ze in Zaal
Kleijngeld ontvangen met
een welverdiende
serenade.

Dames, van harte
gefeliciteerd met dit
super resultaat!!
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KBO
AGENDA
Maandag 25 maart 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 25 maart 19.30 uur: Informatieavond cursus
geheugentraining
Dinsdag 26 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 28 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 28 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 14 maart 2013:
Jokeren:
Riek v.Sleuwen
59 pnt.
Rikken:
1.Marjo Vissers
93 pnt.
2.Harry v.Asseldonk
49 pnt.
3.Bert Vissers
49 pnt.
Poedelprijs:
Tiny v.Zutphen
-54 pnt.
Loterij:
Jan v.Zutphen
BRIDGEN
ZBC’01 12 maar 2013
Lijn A
1
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
2
Mien Vissers & Cor v.d. Berg
3
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
4
Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
6
Bert Kanters & Diny Kanters
7
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
8
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
9
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis
10 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(11) Cor Mollen & Marietje Mollen
(11) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Lijn B
1
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2
Joke Petit & Maria Rijken
3
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
(4) Hein de Wit & Jo de Wit

64,58
61,25
58,33
53,75
50,83
49,58
46,25
45,42
44,58
43,75
40,83
40,83
67,36
56,25
55,00
51,67

(4)
6
7
8
9

pagina 5

Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert
Tonny Rijkers & Toos Vissers
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven

51,67
51,39
40,83
35,83
35,00

KBO 15 maart 2013
Lijn A
1
Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits
2
Willemien Verhoeven & Mien Verhoeven
3
Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
4
Cor Mollen & Marietje Mollen
5
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
6
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
7
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
(8) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(8) Bert Kanters & Diny Kanters
10 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
11 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
Lijn B
1
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
2
Anny v.d. Hurk & Anny v.d. Ven
3
Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
4
Riet Koevoets & Marietje v.d. Horst
(5) Toon v. Creij & Wim v. Os
(5) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
7
Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
8
Tonny Rijkers & Pieta Verbakel

60,63
60,42
60,00
53,13
52,08
50,00
48,44
42,50
42,50
41,25
39,06
58,33
56,25
54,17
52,78
49,31
49,31
44,44
35,42

BILJARTEN
KB14 maart 2013O onderling
Wim Kremers
28 49 - Cor v.Zutphen
63
Frans v. Leuken
32 52 - Jan v.Uden
19
Chris v.Helvoirt
20 27 - Jos Claassen
22
Gerard Oppers
13 18 - Tonn Verbruggen 21
Jan v.d.Oever
18 22 - Wim Kremers
28
Rien v.Tiel
26 31 - Piet v.d.Tillaart 38
Willy vd.Berkmortel 24 28 - Jan de Wit
30
Grard v.Eert
18 18 - Frans v.Leuken 32
Jan v.Uden
19 20 - Wim v.d.Sanden 54
Cor Coppens
20 21 - Mies Gibbels
42
Piet v.d.Hurk
39 39 - MartienvZutphen 15
Tonnie v.Uden
32 29 - Jan Rijkers
17
Jan de Wit
30 21 - Jan v.d.Oever
18

104
14
25
22
29
44
10
26
47
35
9
10
9
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SPORTUITSLAGEN

V.O.W. Jeugd 23 maart 2013

V.O.W. Jeugd

VOW A1
VOW B1
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW E4M
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW F4
VOW MA1
VOW MC1
VOW MC2
VOW ME1

14:30u
14:30u
13:30u
11:30u
9:30u
11:00u
9:30u
9:30u
10:30u
10:30u
10:30u

16 maart alle wedstrijden afgelast
17-mrt-13 VOW E1
Mariahout E1 1-5

14:30u
11:45u

VOW Dames

10:00u

Mariahout - VOW 1-2 (0-2)

thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit

Rhode A2
Rhode B3
Ollandia C1G
Sparta'25 D2
Gemert E4
ELI E1G
VOW E4M
VOW E3
Gemert F4
Boskant F1
Gemert F11
Erp F8 10:30u
OSS'20 MA1
Udi'19 Mc1
vrij
OSS'20 ME1

VOW Senioren 24 maart 2013
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1

thuis
uit
thuis
thuis
thuis

ASV'33 1
Heeswijk 3
Boekel Sport 7
Avanti'31 10
Ollandia VR1

14.30u
12.00u
11.00u
11.00u
13.00u

VOW Veteranen 23-03-2013
VOW Vet

thuis

SCMH

16.30u

VOW Senioren 24-03-2013
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1

thuis
uit
thuis
thuis
thuis

ASV'33 1
Heeswijk 3
Boekel Sport 7
Avanti'31 10
Ollandia VR1

14.30u
12.00u
11.00u
11.00u
13.00u

V.O.W. senioren
16-03-2013
VOW Veteranen

UDI 19

3-1

17-03-2013
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1

Mariahout 1
SCMH 2
DVG 8
Rhode 10
Mierlo Hout VR2

2-1
1-0
4-0
1-2
7-0

17-03-2013

Thuis waren we de boot in gegaan tegen ze en dus wilden
we wat puntjes terug gaan halen. Twee punten stonden we
nu voor op Mariahout en dus weer een belangrijke pot
vandaag. Een mooi schouwspel van onze jeugdige
opvolgers was in Mariahouts voordeel uitgepakt en dus
moesten wij vandaag de punten richting Seitert gaan
veroveren. En dat het een zwaar middagje kon gaan
worden, zou al blijken bij het betreden van het veld.
Vuurwerkpijlen, fakkels, betonstrijkers, lawinepijlen en nog
veel meer waar Theo Lucius jaloers op zou zijn, werd door
de harde kinderkern ons tentoon gesteld. Of waren het toch
maar gewoon sterretjes… Een mooi gezicht!
Maar dat de belangen groot waren, werd ons dus nogmaals
duidelijk gemaakt. Het was ideaal voetbalweer en het veld
lag er goed bij. In het begin was het even kijken hoe de
poppetjes in het veld stonden, maar al vrij vlug namen wij
het heft in handen. Al snel kreeg Ruud een aardige
mogelijkheid maar vergat af te drukken. Mariahout kon
alleen gevaarlijk worden uit enkele vrije trappen, maar dit
leverde niet echte kansen op. Een goede redding van
Vincent was hier wel voor nodig. Prima redding! Ruud joeg
nog bijna een vrije trap binnen. Een schitterende save van
hun keeper voorkwam dit. Ook de kans uit die rebound
verwerkte de keeper. Bijna de voorsprong. Ook René kreeg
een mooie kans na een leuke aanval, maar hij raakte de bal
iets of wat verkeerd en de rust leek op 0-0 uit te draaien.
Maar 3 minuten voor de rust was het René, die middels een
werkelijk s c h i t t e r e n d e pass Bart in een één tegen één
situatie bracht en die wist hier wel raad mee. Hij kapt naar
zijn rechter en schiet de bal schitterend in het dak van het
doel. 0-1 voor ons. Een mooie stand om mee te gaan rusten
zou je zeggen. Plots nog een mooie steekpass op Dorus van,
ik dacht, Mark v d Ven en Dorus schoot de bal heel
gemakkelijk langs hun uitkomende keeper en het was
gewoon nog even 0-2 voor ons. Ideaal, zo kort voor de
rust!!!
In de rust even de puntjes op de i en waken voor een fel
Mariahout in de tweede helft en de buit mee naar Seitert.
In de tweede helft hoefden wij niet echt meer en probeerden
de tent dicht te houden en middels counters Mariahout de
nekslag te geven. Af en toe gevaarlijke situaties in onze
zestien. Vaak uit standaard situaties, maar onze verdediging
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stond zijn mannetje. Wat later kon Rick de wedstrijd op slot
gooien. Hij werd weggestuurd en liep alleen op hun goal af.
Hij omspeelde de keeper netjes om de 0-3 binnen te tikken,
maar hij werd door de keeper gevloerd. Penalty. En volgens
de regels een rode kaart. Maar de leidsman wuifde het weg.
Te gek voor woorden. Dan geel voor Rick vanwege
schwalbe, maar ook dat niet. De drie punten waren nu nog
niet zeker. En dat bleek even later ook. Een mooie aanval
van Mariahout en de bal werd ineens uit de lucht binnen
geschoten door hun speler en de spanning was terug. De
tribune met de harde kinderkern ontplofte en niemand in de
buurt van onze dug-out was nog veilig. Als ze dan
worstenbroodjes gaan gooien, gooi dan warme
worstenbroodjes. Die smaken tenminste nog J. Wel mooi,
die mennekes.
Het laatste kwartier was het overleven voor VOW. We
kwamen er niet echt meer uit en onze krachten waren wat
weg. Maar nog wel genoeg om Mariahout van het scoren af
te doen houden en de 3 zo broodnodige puntjes mee te
nemen naar Seitert. Een gat van 5 punten scheidt ons nu
van de streep en da’ s wel een hele lekkere opsteker!!!

Juul van Erp, Bart van de Laar en Marc van de Crommert

Knipoog pure rock naar zaterdag 18 mei.
Traditiegetrouw was elk jaar het Knipoog pure rock festival
op Eerste Pinksterdag, de organisatie heeft besloten te
verhuizen naar de zaterdag van het pinksterweekend, wat
dit jaar op 18 mei valt. Alle ingrediënten blijven hetzelfde,
zij het dat de gehele programmering een uur opschuift, wat
inhoud dat de afsluiter buiten om middernacht 12 uur zal
stoppen. Het programma begint ook al vorm te krijgen, zo
zal op het buitenpodium Rattlesnake Shake de afsluiter zijn
die daarvoor opgewarmd zal worden door de Metallica
tribute Imitallica. In 2013 bestaat het dorp Boekel 700 jaar
en de organisatie speelt daar een gedeelte op in. Op het
buitenpodium zal er een reünie-optreden zijn van VanDer,
een legendarische hardrock band uit de jaren tachtig met
o.a. de Boekelnaren Toon vd Heuvel en Frans van
Dommelen in hun gelederen. Ook Clemens van de Ven
heeft Boekels bloed en zal binnen een swingende show
voorschotelen. Meer Boekel 700 inbreng van o.a. American
Idiots, Argus en On Fire die dan hun nieuwe cd presenteren
aan het publiek. Meer namen zullen spoedig volgen om het
programma met liefst 12 bands vol te krijgen. De
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voorverkoop zal starten op vrijdag 5 april en kaarten zijn
voor € 15,00 te koop bij Guitarking en café Salut, beiden in
Boekel, online zijn ze via www.tubproductions.nl te
bestellen. Aan de dag kassa zullen de kaarten € 20,00 gaan
kosten. Check dit alles en meer op
www.knipoogpurerock.nl.

BYTZ - Kickboksen bij Nin-Li

Zaterdag 16 maart jl. heeft de
jeugd van BYTZ zich
vermaakt bij sportschool Nin-Li. Hier kregen zij een
training waar de conditie, de vaardigheden en de techniek
van het kickboksen op de proef werden gesteld. Uit de
reacties die we na afloop kregen, bleek dat de jongeren het
kickboksen erg leuk vonden. Daar zag het dan ook naar uit.
Foto’s kun je terugkijken op onze facebook pagina. Na het
kickboksen heeft de jeugd zich nog vermaakt in onze eigen
ruimte.
Via deze weg willen we Gerry en Patricia nogmaals
hartelijk bedanken voor hun medewerking om deze
activiteit mogelijk te maken. Een activiteit waar de
jongeren veel plezier aan hebben beleefd!
De volgende activiteit vindt plaats op vrijdag 19 april. We
hebben dan een BYTZ avond. Dat houdt in dat de jongeren
zich kunnen uitleven in onze eigen ruimte in het Dorpshuis;
gamen, film kijken, spelletjes spelen, etc.
De organisatie van BYTZ.
(Werkgroep van de EGZ)
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Mooi affiche voor

Rien van de Liefvoort
Ivm een indrukwekend jubileum en
afscheid als actieve speler van
VOW Zijtaart.
VOW veteranen – Legendary PSV
1 Juni 2013
Start programma 15:00 uur start wedstrijd 16:00 uur
Rien van de Liefvoort het clubicoon van VOW uit
Zijtaart staat voor een indrukwekend jubileum en zal
daarna zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen.
De inmiddels 66 jarige Rien is sinds zijn 10e jaar te
vinden op de voetbalvelden van VOW en op dit
moment bezig aan zijn 80e competitie. Hoe kan dit
vraagt u zich af? Wel, Rien heeft 23 jaar een
dubbelprogramma gevoetbald, op zaterdag bij de
veteranen en op zondag in de KNVB competitie.
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Deze unieke prestatie willen zijn teamgenoten
natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en Rien
verdient daarnaast ook een mooi afscheid als actieve
speler van zijn zo geliefde spelletje.
Op 1 juni aanstaande zal er een
jubileum/afscheidswedstrijd gespeeld worden tussen
de veteranen van VOW en legendary PSV op het
sportpark de Vonders van VOW in Zijtaart. Het
programma zal starten om 15:00 en worden
afgesloten met een muzikale after-party. Als
organisatie hopen wij dat we Rien op deze manier
een mooi en groots jubileum/afscheid kunnen geven
dat hij niet meer zal vergeten. We hopen dan ook dat
de mensen massaal naar het sportpark trekken om
Rien aan te moedigen tijdens zijn laatste wedstrijd.
Daarnaast is het natuurlijk een mooi moment om de
sterren van PSV uit het verleden nog een keer aan het
werk te zien.
Aan deze dag willen wij tevens een door Rien te
bepalen goed doel koppelen om mensen die het
minder hebben iets extra’s te
kunnen geven.
De kaartverkoop voor deze wedstrijd is
inmiddels gestart dus koop je kaartje via
de website of bij een van onderstaande
voorverkoop adressen.
- Kantine VOW Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29 5465 PW Zijtaart
- Cafe zaal Kleijngeld Pastoor
Clercxstraat 53-55 5465 RE Zijtaart
- Intersport Hoofdstraat 10 5461 JE
Veghel
Intersport St Janstraat 35 5401 BA
Uden
- bruin Cafe de Zaak Heilig hartplein 29
5463 EB Veghel
- Cafe zaal de Stapperij de Bunders 3
5467 JZ Veghel
Entree: €3,- tm12 jaar, €5,- vanaf 13 jaar
Kijk voor het actuele programma van deze
dag op www.vowveteranen.nl

Vlooienmarkt Erp
Op zondag 24 maart a.s. organiseert het
Jeugd-en JongerenCentrum JJC in Erp
wederom een gezellige vlooienmarkt met
ongeveer 40 kramen. De vlooienmarkt is
geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De
entree bedraagt € 1,00; kinderen t/m 12
jaar mogen gratis naar binnen. Het JJCgebouw is te vinden aan de Ottenstraat 4
te Erp, tegenover de kerk de straat in.
Meer informatie op www.jjc-erp.nl.
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hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de website en
zullen er binnenkort informatiepakketten voor scholen en
verenigingen beschikbaar zijn. Op vrijdag 24 mei zal er een
avond worden georganiseerd waar we jullie allen graag
voor uitnodigen. Uiteraard zullen we daar o.a. de voortgang
van de projecten laten zien. Verder zal het Africa-Enga
koor een optreden verzorgen. Meer info volgt binnenkort.
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Bedankt voor jullie steun in de afgelopen jaren en we hopen
nog lang, in welke vorm ook, op jullie steun te mogen
rekenen.
Bestuur stichting VentiVenti

Interpunctie
Behoed je voor valkuilen: het stiefplan
(columns na te lezen op www.interpunctiepraktijkgevallen.nl)
Mensen die verliefd zijn, denken liever niet aan
toekomstige problemen. Bij gescheiden ouders die een
Zondag 24 maart vertrekken weer 2 leden van onze
nieuwe partner krijgen, gaat dat niet veel anders. Ik volgde
Stichting naar Congo om enkele projecten te bezoeken en
om een nieuw project op te starten. Deze keer zullen Harold onlangs de Masterclass om me als een van de eersten in
en Dick, ons nieuwe bestuurslid, de reis gaan maken. Dick Nederland officieel Stiefplancoach te mogen noemen. We
Hoogervorst is onlangs toegetreden tot het bestuur. Door nu spraken over het feit dat veel mensen pas bij ons terecht
mee te reizen naar Bunia kan hij zich direct een goed beeld komen als er al een heleboel problemen zijn! Jammer, want
er is het nodige te voorkomen.
vormen over de
Men begint aan een relatie, gaat samenwonen en ontdekt
projecten, werkwijze en het lokale comité ter plaatse.
dat het toch lastiger is dan tevoren gedacht. De ergernis aan
Uiteraard zijn we erg blij met deze uitbreiding van ons
elkaars kinderen, een ex-partner die een vervelende rol
bestuur.
speelt, het valt zwaar tegen. Vaak neemt men onvoldoende
Tijdens de reis gaan we de stand van zaken bespreken ten
de tijd om verwachtingen over en weer uit te spreken.
aanzien van de studenten die we op dit moment
ondersteunen. Verder zal er een bezoek aan Drodro worden Daarom is er een boek geschreven (“Het Stiefplan”) door
een aantal zeer deskundige mensen, waarin beschreven
gebracht om daar de laatste informatie over de
wordt waar men tevoren zoal aan moet denken. Alleen al
watervoorziening voor o.a. het ziekenhuis en weeshuis
het simpel doorwerken van dit boek zou in sommige
aldaar te verzamelen, zodat we snel de benodigde
gevallen een heleboel ellende kunnen voorkomen.
materialen kunnen gaan opsturen.
Tijdens het bezoek aan Badiya kunnen we de voortgang van De meerwaarde van de Stiefplancoach is dat deze maatwerk
het herstel van een 2-tal huisjes (voormalig Lepra centrum) levert. Het boek geeft een aantal punten waaraan men moet
denken, de Stiefplancoach weet uit ervaring waar dit
gaan bekijken. In Bunia willen we starten met een
specifieke gezin, met deze specifieke behoeften, het meest
gezondheidscentrum, huisartspost, van waar uit zorg
aan heeft. In enkele gesprekken kan de Stiefplancoach de
verleend kan worden aan weeskinderen, gehandicapten,
consequenties inschatten van bepaalde afspraken die men
slachtoffers van de oorlog/gewelddadigheden etc. Ook
wil maken.
zullen van hier uit
andere activiteiten (o.a. voorlichting) worden ondernomen. Er zijn zó veel valkuilen voor stiefgezinnen, dat het bijna
een wonder is als je er niet in valt. En als je al deze
De bedoeling is om ook betaalde zorg te verlenen aan de
valkuilen moet doorlopen dan raak je uitgeput en blijft er
inwoners van Bunia. Met de opbrengsten die daardoor
weinig van de oorspronkelijke verliefdheid. Een stiefgezin
worden gegenereerd zal het centrum zichzelf binnen een
is geen makkie, en het samenwonen brengt veel vragen. Als
aantal jaren moeten kunnen bedruipen. Dit project zal
worden geleid door dr. Justin Ugencan, arts, en zijn vrouw de liefde groot genoeg is, dan is het wel een fantastische
uitdaging en uiteindelijk geef je ook de kinderen een groot
Vicky.
Dinsdag 2 april zullen we weer terug zijn met hopelijk veel inlevingsvermogen mee mét de nodige
communicatieve vaardigheden. En dat is
nieuwe en mooie verhalen, inzichten en natuurlijk de
ook veel waard.
motivatie om ook hier de nodige acties te ondernemen om
geld en/of middelen in te zamelen om de projecten mogelijk
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
te kunnen blijven maken.
Interpunctie, Smientdonk 2,
Dit jaar zijn we al weer 5 jaar actief en dat willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Achter de schermen wordt 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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