OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD
WOENSDAG 20 november
In de openbare vergadering van vanavond wordt het grootste deel van de
bijeenkomst besteed aan het actuele onderwerp voor ons dorp:
de ombuiging van de de N279.
De vragen, aandachtspunten, zorgen en twijfels die afgelopen zondagmorgen zijn
uitgesproken tijdens de manifestatie aan De Hemel zullen worden voorgelegd aan
wethouder Van Burgsteden.
Wij verwachten duidelijke antwoorden waardoor we als dorpsgemeenschap weten
waar we aan toe zijn.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de ontmoetingszaal van
ons dorpshuis Het Klooster.
Er komen nog enkele andere onderwerpen aan bod zoals de situatie HoolstraatSweenslag, de stand van zaken van het komende nieuwe seniorencomplex en van de
Edith-Stein-locatie.
Wij hopen wederom op een groot aantal aanwezigen, want het is waardevol als veel
personen op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen; dat kan onnodige ruis
en/of misverstanden voorkomen.
Dorpsraad Zijtaart

KERKBERICHTEN
Zondag: 24 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Voor alle levende en overleden leden van het Parochieel Gemengd Koor.
Wij gedenken:
Wim van Schaijk (vanw.verjaardag); Marietje van der Linden-van Schaijk en
overl.fam.leden; Marie en Herman Hooijmans-van der Ham en Annie; Overl.oud. Johan en
An van den Oever-van Asseldonk en zoon André; Overl.oud. Piet en Tonnie van Heeswijkvan den Acker, overl.oud. van den Acker- Vervoort en Broeder Christinus (nms.Kath.Bond
van Oud.); Overl.oud. van den Hurk- de Visser en overl. fam.leden.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
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)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(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
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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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.
Gratis af te halen: 7 kilometer rood/wit afzetlint
vanaf zaterdag a.s. bij Actiecomité De Kempkens.
Slechts 1 keer gebruikt. Na zaterdag is het lint
opgeruimd.

Intocht
Zondag 1 december is het weer zo ver: Sinterklaas
komt aan in ons dorp!
Dit jaar verwelkomen we de Sint met een “herrieoptocht”. We verzamelen allemaal om 13.30 uur voor
de zij-ingang van dorpshuis Het Klooster aan de Past.
Clercxstraat.
Neem allemaal een zelf geknutseld
slagwerkinstrument of een trommel mee waarmee je
geluid kunt maken zodat je goed te horen bent!
Voor knutselideeën kun je terecht op internet,
bijvoorbeeld bij
http://members.home.nl/knutsel3/muziek.html.
Maar er zijn nog veel meer leuke websites.
Wanneer we Sinterklaas ontvangen hebben, gaan we
verder met het binnenprogramma. Dit duurt tot 15.30
uur.
We hopen dat jullie er, met je ouders en je
muziekinstrument, allemaal op tijd bij zijn om hem
feestelijk te verwelkomen.
Er komt dit jaar geen
collectant rond, kaartjes voor
de snoepzak zijn niet nodig.
De Organisatiegroep Intocht
(EGZ)

RODE KRUIS
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 25 november 2013 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in het Dorpshuis.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th.
v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of mevr. M.
Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.
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M25 Voor Voedselbank
Op 30 november gaan de Hulppieten
van M25 weer op pad in Zijtaart. De
Sint wil graag wat extra cadeautjes
geven aan de mensen van de
Voedselbank. Het is voor hun ook leuk
om wat extra’s in hun pakketje te
hebben. Wij komen huis aan huis het
voedsel op halen.
Kinderen vanaf groep 8 kunnen meehelpen. Zij kunnen zich
opgeven bij Marjon Vogels, email marjonvogels@home.nl
De Pieten zoeken voor ‘s middags nog wat hulpauto’s.
Mocht u vanaf 14.15 uur nog even mee willen rijden met
een paar Pieten, dan zou u ons erg helpen. U kunt zich
daarvoor opgeven bij Stan van Hoof, email
stan.vanhoof@hotmail.com
Wij hopen veel voedsel op te halen.
Ook kunt u het voedsel tot 16.00 uur inleveren in kratten bij
Hetty’s Dorpswinkel.
Tot 30 november,
Groetjes M25 Zijtaart
(Hulppieten van de Sint)

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Avondwandeling
Vrijdagavond 22 november 2013
verzamelen we bij het Klooster voor
onze avondwandeling. ಬs Avonds is er
natuurlijk ook van alles te zien en is het
extra spannend omdat het dan donker is.
Door de duisternis zie je alle dingen
anders en zie je dingen die je anders niet
ziet, vleermuizen of uilen, maar ook sterretjes (als je over
een tak struikelt). Hopelijk is het dan mooi weer om de
omgeving van Zijtaart eens in het donker te kunnen
bekijken.
Als je mee wilt, zorg dan dat je laarzen aan hebt en dat je
om 19.00 uur bij het Klooster bent. Tot dan!

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis ‘Het Klooster openingstijden
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagmiddag
13.15 – 14.30 uur
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KBO
AGENDA
Dinsdag 26 november 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 november 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 november 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 november 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 november 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 28 november 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 november 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 29 november 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 14 nov. 2013:
Jokeren:
1.Marie Habraken 80 pnt
Rikken:
1. Harry v.Zutphen
65 pnt.
2. Marjo Vissers
48 pnt.
Poedelprijs:
Harry Rooijakkers
- 50 pnt.
Loterij:
Lenie Henst

N.Maas
B.Vialle
W.v.d.Berg
K.Eleveld
A.Breman

30
20
19
15
15

38
18
26
11
21

- Jan de Wit
- Jan v.d.Oever
- Rien v.Tiel
- Cor Coppens
- Martien v.Zutphen

25
16
23
19
15

39
19
35
23
15

BYTZ organiseert:
Koken bij Eethuis De Reiger!

BILJARTEN
KBO onderling 14 nov 2013
Wim Kremers
Jan Rijkers
Willy v.d.Berkmortel
Willy v.d.Berkmortel
Martien v. Zutphen
Wim Kremers
Jan v.d.Oever
Tonnie v.Uden
Johan v.Zutphen
Cor Coppens
Rien v.Tiel
Grard v.Eert
Piet v.d.Hurk

26
17
25
25
15
26
18
32
20
21
28
18
37

42
27
36
35
18
29
17
29
18
20
24
16
30

- Willy Henst
- Martien v.Zutphen
- Gerard Oppers
- Jan v.d.Oever
- Gerard Oppers
- Cor Coppens
- Jos Claassen
- Frans v.Leuken
- Wim v.d.Sanden
- Jan de Wit
- Cor v.Zutphen
- Jan v.Uden
- Jan Rijkers

30 38
15 19
13 19
18 17
13 7
21 15
21 19
39 38
52 46
29 18
62 38
18 9
17 8

Senioren Biljartcompetitie Regionaal Mariahout Zijtaart maandag 18 november 2013.
T.Gilsing
J.v.d.Heuvel
H.v.Rooy

49 28
46 65
34 48

- Wim v.d.Sanden
- Tonnie v.Leuken
- Frans v.Leuken

51 34
29 34
36 29

Wanneer:
Hoe laat:
Verzamelen:
Entree:

Vrijdag 29 november
20.00 ದ 23.00 uur
Dorpshuis
 2,00

Altijd al een keer een kook-clinic willen volgen? Grijp nu
je kans en geef je op door een mail te sturen naar
bytz@outlook.com. Om 20.00 uur verzamelen we in het
Dorpshuis. Vanaf daar zullen we naar Eethuis De Reiger
lopen waar we de kook-clinic gaan volgen. Twee koks gaan
ons hierin begeleiden. Zorg dat je er bij bent en geef je snel
op.
Let op: opgeven is
mogelijk tot uiterlijk 22
november!
Organisatie BYTZ
(werkgroep EGZ)
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Buurtbusvereniging Keldonk neemt
afscheid van Jan van de Kam
Een keer per jaar is er een feestavondje voor alle
vrijwilligers van Buurtbusvereniging Keldonk. Dit
feestavondje is bedoeld om de onderlinge contacten wat op
Brabantse Kampioenschappen zeer succesvol
te poetsen, maar vooral als dank voor de vele uren die de
vrijwilligers stoppen in het buurtbuswerk. Al sinds 1979 is
Twee groepen van de majoretten mochten afgelopen
de buurtbus onderweg van maandag tot en met vrijdag en
weekend deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen
in Waalwijk. Op zaterdag was het C-team aan de beurt met voorziet in een duidelijke behoefte aan openbaar vervoer.
Mede dankzij de vrijwilligers kan zo een
Anne, Hieke, Lieke, Marit en Suus. De show ging super
goed; netjes gelijk, de choreografie kwam goed over en de buurtbusvereniging bestaan. Welnu; tijd voor een feestje en
meiden hadden een vrolijke lach. De concurrentie deed het dat vond plaats op 14 november 2013 op De Hooizolder
van zaal Kleijngeld te Zijtaart. De ruim 15
echter ook heel goed, dus het was spannend tot en met de
buurtbusvrijwilligers waren met hun partner aanwezig om
prijsuitreiking. Zij behaalden onder leiding van Anouk en
e
te genieten van lekker eten en drinken. Er was tijd en
Marjan een 7 plaats met 61,8 punten.
Op zondag mocht het B-team laten zien wat ze in hun mars aandacht voor elkaar, voor jubilarissen, voor anekdotes,
hebben. Ook hun show ging als nooit tevoren. Alicia, Floor, maar ook voor afscheid. Wie eenmaal besmet is door het
Joëlle en Marit behaalden 65,2 punten een mooie 3e plaats. buurtbusvirus komt er nooit meer vanaf. Nauwelijks komt
het voor dat een lid eerder afscheid neemt van de
De nummer 1 had maar 0,6 punten meer, dus het zat heel
erg dicht bij elkaar. Het B-team onder leiding van Emmy en buurtbusvereniging dan dat het volgens de statuten moet en
Marlotte mag door naar de Nederlandse Kampioenschappen dat is bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Zo is dit ook
het geval bij Jan van de Kam uit Erp. Jan is ruim 19 jaar lid
op zaterdag 14 december in Waalwijk.
geweest en was al die tijd actief als chauffeur en sinds
Veel succes!
maart 1999 ook als bestuurslid. Het was heel plezierig
samenwerken met Jan, mede omdat hij zijn taken uitvoerde
met uiterste precisie. Lovende woorden van de voorzitter,
een aardige attentie, een mooie bos bloemen en een
donderend applaus voor Jan van de Kam als waardering
voor zijn jarenlange trouwe dienst.
Buurtbusvereniging Keldonk. www.buurtbuskeldonk.nl

KIENEN
DATUM: DINSDAG 3 DECEMBER
PLAATS: ZAAL KLEIJNGELD
AANVANG: 20.00 UUR
ZAAL OPEN: 19.30 UUR
DE KOSTEN ZIJN € 8,00
(ALLE 90 NUMMERS)
16 RONDES EN 1
HOOFDPRIJSRONDE

Gezocht
Timmerman wegens toenemende
werkzaamheden.

EEN GEZELLIGE AVOND VOOR
IEDEREEN!
DUS: NEEM GERUST EEN BUUR OF
FAMILIELID MEE.
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fantastische carnavalsjaar en natuurlijk ook dat hij sinds een
ruime week de trotse papa is van hun prinsesje Janne. Door
de vrienden van de Bras werd hij in de schandpaal gezet en
mocht hij de teugels van paard André strak houden om zo
De koning, wie zal het gaan worden… al het podium verlaten.
weken wordt er over nagedacht en
Na de loterij (met dank voor het kopen van de loten om
gespeculeerd. De laatste week wordt het hiermee onze vereniging te steunen) werd het stil in de
alleen nog maar erger. De laatste dag zijn drukke gymzaal van ons Dorpshuis… want op het podium
er nog vele namen genoemd. De nieuwe stond een grote troon en de koning kwam met zijn dienaren
koning… hij heeft het toch wel spannend op. Maar wie was nu de nieuwe koning???? Na enkele
gemaakt. Maar voordat hij bekend zou
aanwijzingen stonden ze er dan: Prins Carlo I en Adjudant
worden, moest eerst het carnavalsseizoen Rob!!! Na de officiële installatie werden de vele felicitaties
officieel geopend worden. Afgelopen
in ontvangst genomen. Natuurlijk mochten hun dames Ine
vrijdag 15 november om 20.00 uur was
en Edith ook niet ontbreken. Hierna kon het feest met
het dan zover. Voor velen een spannende muziek van DJ Williams (zonder Robbie) losbarsten. Als
avond. Enkele dansmariekes mochten voor de allereerste
afsluiting van de avond was er nog een kop soep. Het was
keer optreden en voor degene die al langer lid waren, was
een gezellige avond met als hoogtepunt de onthulling van
het ook spannend. Alle groepen hebben hun nieuwe
Prins Carlo en Adjudant Rob. Hun motto tijdens de
gardedans laten zien. De Boemelaars en Toeternietoe waren carnaval:
er de hele avond voor de muzikale ondersteuning. De raad
We knalle dur volle bak tegen aon!!
van 11 heeft afscheid genomen van Patrick van den Elzen; A.s.zondag 24 november zal er een receptie zijn voor Prins
als tonprater werd hij afgevoerd zodat hij er met de
Carlo I en Adjudant Rob, waarvoor iedereen natuurlijk van
pronkzittingen weer bij is.
harte uitgenodigd is om hen te komen feliciteren.
En dan “eindelijk” de laatste keer dat Prins Sander,
adjudant André, Sandra en Marja de microfoon in handen
hadden op het podium. Prins Sander had een mooi
afscheidswoord waarin hij kort vertelde over het afgelopen

Drukbezocht 11-11-bal met
prinsonthulling
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Prijzen loterij 11-11 2013 CV de Reigers
wat

t.w.v.

1 GELDPRIJS € 188,00
2 GELDPRIJS € 133,00
3 GELDPRIJS € 77,00
4 BLADBLAZER
5 ZOV BON
6 LEGO BOOMHUIS
7 ZOV BON
Kerkstraat, Beek en Donk
8 ZITZAK
25
9 FRIETPAN
10 SPEL
11 ZOV BON
12 ELECTR TANDENBORSTEL
13 SPEL
14 ZOV BON
15 KAARSEN MAKEN SET
16 ZOV BON
17 LANTAARN
18 MUURSTICKER
19 ZOV BON
20 TAFELLAMP
21 ELECTR IJSKRABBER
22 TAFELKLOK

lot nr

wie

2050
2144
349
1172
271
512
2916

HC Herwijnen, Laarstraat te Velddriel
Familie vd Braak, Kampstraat 30
Erik v Zupthen, Heisteeg 9
Piet van Boxmeer, De Voortstraat 10
Marijn van Genugten, St Oedenrode
Berkmortel, Biezendijk 13
Mariette vd Laar - v Boxmeer,

1863

Familie v Nunen, Pater Thijssenstraat

2521
1168
1873
2964
725
2768
1781
2096
2198
1063
3102
2421
2557
762

Kielstra, Logtenburg 17a
I Jonkers, De Voortstraat 5
Ben Maranon, Pater Thijssenstraat 34
Willy Henst
Rob Berkmortel
Piet vd Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5b
Dorien Pepers, Past vd Bultstraat
Familie vd Klok, Keslaerstraat 28
Familie vd Burgt, Kampstraat 28
Familie vd Ven, Keslaerstraat 24
Mevrouw Vervoort, De Bresser 20
Weterings, Reibroekstraat 19
Van Boxmeer, Krijtenburg 19
Van Lankvelt, Biezendijk 30

spel en typfouten onder voorbehoud
gewonnen prijzen worden thuisgebracht
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Zijtaart aan
het lint.
Dorpsraad Zijtaart en
Actiecomité De Kempkens
hebben afgelopen zondag
samen de actie Zijtaart aan
het lint georganiseerd. Er
waren rond de 200 mensen
aanwezig op de gezellige
manifestatie aan De Hemel
in Zijtaart. De organisatie
heeft samen met een aantal
vrijwilligers de geplande
route uitgezet met afzetlint.
Dit lint zal tot zaterdag
blijven staan zodat U nog de
tijd heeft de route te
verkennen.
Ook zijn we blij met de
aandacht die we in de media
hebben gekregen en nog
gaan krijgen. Naast
verslaggevers van Omroep
Brabant en het Brabants
dagblad was er ook een
verslaggever van de
Volkskrant met fotograaf
aanwezig.
De organisatie wil iedereen
hartelijk bedanken die heeft
bijgedragen aan het slagen
van de actie. Mocht U nog
een zienswijze in willen
dienen tegen deze weg dan
kan dat nog tot 16
December. Voor meer
informatie kunt U mailen
naar dekempkens@live.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 09

20 nov. 2013 –27 nov. 2013
VOW 2
VOW 3
Schijndel/DE WIT 11
SCMH VR1
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Handel 2
SCMH 4
VOW 4
VOW VR2

2–0
5–0
0–1
0–6

VOW Jeugd 16 nov 2013

zaterdag 23 november
A.s. zaterdag kunnen bij VOW de volgende
2 teams kampioen worden:
VOW F1 – Rhode F3
Aanvang 10:30 uur
Bij winst behaalt VOW F1 het kampioenschap.
VOW MB1 – HVCH MB1
Aanvang 14:30 uur
Bij een gelijkspel of winst behaalt VOW MB1
het kampioenschap.

!!!! Kom de spelers en speelsters
aanmoedigen !!!!!!!
Tot a.s. zaterdag,
Namens het jeugdbestuur

VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

ELI B1 7-1
Sparta'25 B3 3-3
Boekel Sport C2
Avanti'31 D2 2-0
Schijndel/DE WIT E3
Gemert E7
5-5
Schijndel/DE WIT E6
MVC F1
3-2
Schijndel/DE WIT F5
Avanti F5
1-9
FC de Rakt MB2
Rhode MC1
4-1
HVCH MD2 1-2
HVCH ME1 1-6

2-7
4-4
0-3
4-0

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis ‘Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

SPORTAGENDA

0-4

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

VOW Jeugd 23 nov 2013
VOW B1
VOW B2
VOW C1
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW E3
VOW F1
VOW F2
VOW F3
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

vrij
uit
Rhode B4
13:00u
thuis WEC C1G
13:00u
thuis Erp D2
10:30u
uit
Avanti'31 E2
9:30u
thuis ELI E3
9:30u
thuis SCMH E1
9:30u
thuis Rhode F3
10:30u
thuis Avanti'31 F4G
10:30u
uit
Venhorst F5
11:15u
thuis HVCH MB1
14:30u
uit ST Estria/GVV'57/SCV'58 MC2 10:45u
uit
Nijnsel/TVE Reclame MD1 9:00u
uit
Blauw Geel'38/JUMBO ME1 9:15u

VOW Veteranen 23 nov 2013
VOW Vet
thuis Venhorst Veteranen
VOW Senioren 24 nov 2013
VOW H1
uit
Ruwaard 1
VOW H2
uit
Ollandia 2
VOW VR1
thuis Toxandria VR1 11:30u
VOW VR2
thuis FC de Rakt VR1

15:30u
14:30u
11:00u
10:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Verteanen16 nov 2013
Boerdonk Veteranen
VOW Veteranen
VOW Senioren 17 nov 2013
VOW 1
Mariahout 1

Afgelast
0–3

Speciaal voor Sinterklaas of Kerst
een superleuk kreatief kadootje.
geef eens de knutsel-strippen kaart
10 x knutselen voor € 60,00!
voor meer informatie kijk op
www.irishurkmans.nl
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Jeugdonthulling 2013
Eindelijk was het zover. Na de bekendmaking van onze
nieuwe grote prins op het 11-11 bal werd het nu tijd om
onze nieuwe jeugdprins en jeugdprinses te onthullen. Maar
niet voordat we afscheid hadden genomen van onze oude
jeugdprins Thom, jeugdprinses Kim en hun gevolg.
Iedereen kreeg een krullenpruik op en hun jeugdprinsenlied
werd gestart. Zo namen we afscheid van het 16-tal. De nieuwe kandidaten werden aan het publiek voorgesteld en
de strijd kon beginnen. Het eerste spel was grabbelton. Het
publiek genoot zichtbaar, alleen de kandidaten hadden het
er toch moeilijk mee. Er kwamen diverse artikelen uit de
bak. Enkelen werden fout geraden, maar de meesten goed.
Vervolgens gingen we door naar het tweede spel, waar de
kandidaten in anderhalve minuut een zo hoog mogelijke
toren van bekers moesten maken. Uit de puntentelling bleek
dat het een nek aan nek race zou gaan worden. Kortom,
iedereen had nog alle kans om jeugdprins of jeugdprinses te
worden. Na een korte pauze werd de middag hervat met het
derde spel: “op de boerderij”. Hierbij was
uithoudingsvermogen een vereiste. De kandidaten kregen
twee minuten de tijd om zoveel mogelijk in een emmer te
melken. Bij het vierde spel werd het concentratievermogen
getest. Nu moest iedereen proberen om een stapel van vijf
koeken op het voorhoofd te laten liggen. Binnen één
minuut, waarbij voor elke seconde dat deze stapel bleef
liggen één punt te verdienen was, met een maximum van
tien. Bij het vijfde spel, het prinsenspel, mochten de nieuwe
prins Carlo I en adjudant Rob de strijd aangaan met
voorzitter Mari en oud adjudant André. Carlo en Mari
moesten geblinddoekt, begeleid door hun adjudanten, op
blote voeten door vijf bakken lopen. Ze moesten daarbij
raden welke stof of vloeistof er in de bakken zat.
Afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten mochten
de kandidaten punten inzetten op prins Carlo I en Rob of op
Mari en André. Uiteindelijk bleek dat Mari gewonnen had.
Na een kleine rekensom was het duidelijk, de nieuwe
jeugdprins en -prinses waren bekend, namelijk jeugdprins
Nick en jeugdprinses Poppy. Zij werden geïnstalleerd door
Prins Carlo I. Daarna maakten ze hun adjudanten bekend:
adjudant Pim en adjudante Eline. De naam van Wesley
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kwam uit onze hoge hoed. Hij is
onze nar dit jaar. Daarna maakten
de jeugdprins en jeugdprinses
bekend wie er in de raad van elf
kwamen, namelijk: Mike, Jesse,
Ties, Stijn, Femke, Bas, Levi,
Joost, Hieke, Baily en Ruben.
Aansluitend volgde het eerste
woordje van onze nieuwe
jeugdprins Nick en jeugdprinses
Poppy. Ze bedankten iedereen
voor de aanwezigheid en
nodigden iedereen uit voor hun
jeugdreceptie op zaterdag 23
november. Ook wensten ze
iedereen alvast een prettige
carnaval toe.
Het was een zeer geslaagde
middag met veel spanning en sensatie en mooie optredens
van de dansmariekes. We hebben ook genoten van de
klanken van ToeterNieToe.
Tot aanstaande zaterdag! Alaaf!
Groetjes Jeugdcommissie CV de Reigers

Vrijdag 6 december
(bord)spellenavond in Het Klooster
Vanaf 19.00 uur is er vrije inloop.
Dus ook later op de avond ben je
nog steeds welkom.
Kom alleen, samen of met
vriend(inn)en voor een gezellig
avondje uit.
“Kreeg je van de Sint een nieuw
spel,
waarschijnlijk kennen wij het wel.
Kom nu eens weg bij die TV
en breng het deze avond met je mee.”
Deze keer dus geen spel van de maand, maar breng je
mooie (pas gekregen) favoriete spel mee en speel dat met
ons! Als je het al kent, dan ga je waarschijnlijk iedereen
verslaan! Of ken je het nog niet en wil je uitleg? Geen
nood: wij van “Zes!” kennen het wel en anders gaan we
samen met jou uitzoeken hoe het nieuwe spel gespeeld
moet worden!
Behalve jouw spel hebben we zelf ook nog het een en ander
op tafel klaar staan, zoals: Kolonisten van Catan, Keezen,
Carcassonne, Vlotte geesten, Boom Boom Balloon,
Regenwormen, Set, Skip-bo, Saboteur, Blokus, Stratego,
Game-changer, Moddervarkens, Ticket to Ride, Ticket to
Ride Nederland, Het Verboden Eiland, Exago, Uno, Cluedo
of Pit. En we hebben er nog meer ... Nog véél meer ...
Prachtige spellen, kort, snel, strategisch, inzichtelijk,
avontuurlijk, noem maar op!
De entree bedraagt € 3,00 (inclusief consumptie) en de
avond duurt tot 23.00 uur.
Graag tot vrijdagavond 6 december!
Werkgroep “Zes!” van EGZ.
Vooraankondiging; vrijdag 3 januari 2014: spellenmiddag
voor kinderen.
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Bijzonder dubbelconcert op CHV
Noordkade
Bevlogen stiefvader (Over stiefgezinnen)
Stiefouders vinden het soms lastig om te ontdekken waar de
grenzen liggen als het gaat om bemoeienis met de kinderen
van hun partner. Het vraagt om heel veel fijngevoeligheid,
voldoende afstand en voldoende betrokkenheid. Bij het ene
stiefgezin wordt meer verlangd (en is ook meer nodig) van
de stiefvader dan bij het andere stiefgezin.
Zo heb ik ooit een stiefvader begeleid die met de beste
bedoelingen steeds moeder aan het corrigeren was: “als je
die kids nou eens opvoedt, dan hebben wij ook een leuker
leven”, zo klaagde hij. Pubers blaffen hun moeders soms af,
waardoor stiefvaders zich genoodzaakt voelen om op te
treden. Soms is dat ook wenselijk, maar soms ook niet. Er
zijn ook moeders die het uit handen geven: “zeg jij er eens
wat van! Naar jou luisteren ze tenminste”. Dat lijkt
misschien wel prettig, maar zodra de stiefvader
daadwerkelijk optreedt, zie je dat hij ook nogal eens ruzie
krijgt met moeder: “je hoeft ze toch niet zo op hun donder
te geven!!” Kortom: goed doet hij het nooit! Sommige
stiefvaders zijn geneigd om te laten zien dat hij een betere
opvoeder is dan moeder. Hij corrigeert de kinderen alsof hij
hun vader is. Maar hij is hun vader niet! Natuurlijk moet hij
de leiding hebben als hun moeder niet aanwezig is en
moeten de kinderen zijn gezag leren aanvaarden, maar zoals
ik al eerder schreef: gezag héb je niet automatisch, gezag
moet je verdienen. Natuurlijk kan moeder aangeven dat de
kinderen naar stiefvader moeten luisteren en bij kleine
kinderen werkt dat meestal ook redelijk goed, maar pubers
hebben vaak heel andere ideeën. Zeker wanneer er een
natuurlijke vader is die stookt: “Naar hem hoef je niet te
luisteren, hij heeft niks over jullie te zeggen….” Toch zie ik
ook mannen die een geweldige band hebben met hun
stiefkinderen. Maar zo nu en dan laten ze het
hem toch weten: “je bent mijn vader niet.”
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel

tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Op het podium van galeriecafé De Afzakkerij op CHV
Noordkade in Veghel staan komende zondag 24 november
om 15.00 uur liefst twee bijzondere, niet-alledaagse musici.
Het zijn de Belgische gitaarkunstenaar Dirk Serries en
klarinettist Koen de Wit. Dat men in de brede
programmering van De Compagnie ook ‘vrije geluiden’
niet schuwt zal zeker blijken tijdens het concert. De zaal
gaat open om 14.00 uur en toegang is weer gratis.
Dirk Serries is een Belgische componist en
gitaarkunstenaar. Zijn “drones bestaan uit donkere klanken
voortgebracht door louter elektrische gitaar, die hij laat
vloeien uit digitale en analoge gitaareffecten, langs
feedback en reverb. Zijn muziek kenmerkt zich door
eindeloos gestapelde gitaarlijnen. Serries gitaarkunst doet
denken aan die van de Brit Robert Fripp, die zijn geluid
leende aan de Berlijnse platen van David Bowie en een
aantal genrebepalende ambient gitaarplaten uitbracht. Maar
Serries stapt net zo makkelijk buiten de discipline van die
ambient, of geluidslandschapmuziek. Hij werkte met de
‘progrock’ muzikant Steven Wilson en speelde gitaar bij de
Zweedse ‘post-metalband’ Cult Of Luna. Hoe divers zijn
werk kan worden ingezet, blijkt ook uit de optredens van de
Belg. Het ene moment staat hij op een festival vol ‘intense
luistermuziek’ (“Fluister” in Dordrecht), een week later
staat hij met het Kronos Quartet op het World Minimal
Festival. Ook stond hij op de laatste editie van het Tilburgse
festival Roadburn, voor heavy muziek.
Koen de Wit is autodidact en vrij improviserend klarinettist
en daarnaast af en toe analoog fotograaf. Hij werd eind
jaren ‘90 verliefd op de klarinet en stapte in 2002 van de
Franse klarinet (Boehm systeeem) over op de Duitse
klarinet (Oehler systeem). Zijn eigen handgemaakte solist
A klarinet werd gebouwd door Winfried Otto Nürnberger.
Koen is lid van het husc ensemble
en heeft het voorrecht gehad om
met vele klassieke-, jazz-,
elektronische- en popmuzikanten
te spelen. Zijn belangrijkste
muzikale invloeden komen uit de
hedendaags gecomponeerde en
geïmproviseerde muziek, jazz-,
electro-akoestische-, klassieke- en
volksmuziek.
Kijk ook op
www.kunstgroepdecompagnie en
www.facebook.com/kunstgroep
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NU OOK VEGHELS ALTERNATIEF VOOR
LANDELIJKE MARKTPLAATSEN
Koopplein Veghel is een gratis online marktplaats, een vindplaats, een online
rommelmarkt. Een plek waar je als particulier gratis je spullen aan kunt
bieden, maar misschien ook wel heel voordelig datgene koopt waarnaar je op
zoek was.ರ Veilig lokaal adverteren zonder afval: goed voor het milieu «n je
portemonnee!ರ.
Want de waarde maakt niet uit: je mag er ook gratis je huis of auto op te koop zetten. Veilig en vertrouwd: er
hoeft niets opgestuurd te worden, je koopt in je eigen regio dus je wordt ook niet snel opgelicht. Terwijl je
advertentie wel landelijk doorgeplaatst wordt op Koopplein.nl, met intussen meer dan 13 miljoen bezoekers.
Zoek je een baan dicht bij huis? Even Kooppleinen: in de rubriek ಯ Personeelರ vind je een banenoverzicht met
ALLE vacatures in Veghel! En droom je ervan om eigen baas te worden? Er zijn gemeentes vrij rond Zijtaartಹ
Want mensen zijn het grote Marktplaats moe. Dat concludeerde eind vorig jaar de redactie van Miss Perfect, een
consumententijdschrift in een artikel over het verkopen van tweedehands goederen.
Dit las ook Denise Maassen, de vrijwillige hartsdroomco¸rdinator voor de Vereniging Hartsdromen.nl, die mensen in de
laatste levensfase helpt bij hun nog niet vervulde dromen. Ze was op zoek naar een nieuwe zakelijke uitdaging die te
combineren viel met deze erebaan. Ze werd zo enthousiast over het concept van Koopplein, dat ze samen met Veghelse
dromenvervuller Ren« besloot om ook particulieren en bedrijven in de gemeente Veghel deze mogelijkheid aan te bieden
Ook wil Koopplein lokaal ondernemen stimuleren, onder het motto:
Doe Zijtaart een plezier: koop bij je lokale winkelier! Milieubewustheid is niet de enige reden dat Denise en Ren« met
Koopplein Veghel zijn gestart. ಫWij zijn zelf echte koopjesjagers voor onze woningen. Hier vinden we allerlei leuke
spullen online voor een klein bedrag. Waardoor we geld overhouden voor vakanties en dagjes uit. Maar ook om in deze
tijden te kunnen blijven geven aan de goede doelen waar we ons voor inzetten.
Vragen? Bel Denise en Ren«, tel. (0413) 30 02 85 of via veghel@koopplein.nl

