Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 25 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers weer haar jaarlijkse
vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café zaal Kleijngeld
en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de vele waardevolle spullen start om 10.00 uur en duurt
tot 14.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er ook geen controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te kunnen zetten blijft het terrein
tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen ophalen en
wel op de volgende dagen.
Donderdag 22 Mei vanaf 18.00 uur : Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat,
Pastoor Clercxstraat vanaf garage vd Heijden richting het kanaal, Doornhoek, De hemel,
Corsica, Hoge en Lage Biezen.
Vrijdag 23 Mei vanaf 18.00 uur : Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat, Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg,
Zijtaartseweg, Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes
Zaterdag 24 Mei vanaf 09.00 uur : Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De
Voortstraat, Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat, Bresser, Boskamp,
Grootveld en Reibroekstraat.
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KERKBERICHTEN
Zaterdag: 17 mei 18.00 u. H.Vormsel, Mgr.Rob Mutsaerts en Pastor H.van Bemmel
Vormelingen zingen zelf o.l.v. de dames Joke van Zutphen en Lea van de Ven.
Zondag: 18 mei 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Overl.oud. van
Zutphen-de Wit; Jo van de Wetering (vanw.verjaardag); Pater Harry van de Ven
(vanw.verjaardag); Harrie van den Berkmortel;Riek van Zutphen-Daniëls
(vanw.verjaardag); Martien van Kessel en Ties van Zutphen;Overl.oud. Langens-Gevers en
zoon Harrie; Jrgt. Jan van Zutphen; Cornelis, Sientje en Rien Pennings.

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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De carnavalsvereniging moet zelf de
stortkosten betalen. Daarom vragen wij u
beleefd geen waardeloze, kapotte en volstrekt
onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten , diepvriezers,
betontegels, betonramen, wc-potten,
wastafels en bankstellen worden door de
carnavalsvereniging niet mee genomen. Toch
blijft er nog voldoende over wat u niet meer gebruikt maar
wat voor anderen nog waardevol kan zijn. Denk o.a. eens
aan boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen, glaswerk,
curiosa, bloemen enz. enz.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garage’s op zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
De vlooienmarkt op zondag 25 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers.

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.
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 tel. (0413) 30 09 50.
Gezocht: Een lopende (cross)brommer zonder
kenteken van het merk: puch/ tomos enz.
Graag even bellen naar tel. 06 188 910 48.
Gevonden: Groene USB Stick met opdruk: Kwis op
5-5-2014 ter hoogte van Auto Centrum v/d Heijden.
Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk
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Leden van fanfare St.Cecilia gaan
weer op stap voor de Donateursactie
Van 12 tot 24 mei komen de leden van fanfare St. Cecilia
weer aan huis voor de jaarlijkse donateursactie voor onze
muziekvereniging. De donaties gebruiken wij voor de
opleiding van onze jeugdleden en de aankoop van
instrumenten en kleding.
Muziekproject Windkracht 6, een samenwerking met de
basisschool en Mik, is ook dit jaar weer gehouden en weer
een groot succes. De kosten voor dit project en de
proeflessen van de 16 kinderen die zich hiervoor hebben
aangemeld, worden voor een deel betaald uit de opbrengst
van de donateursaktie.
Dat de fanfare midden in de samenleving van ons dorp
staat, blijkt nog steeds uit onze optredens tijdens
Koningsdag, herdenkingen, carnaval en serenades bij
bijzondere gebeurtenissen. Graag ontmoeten wij u bij onze
activiteiten. Voor alle activiteiten kunnen wij uw steun
goed gebruiken. Mogen wij rekenen op uw financiële
steun? Daarvoor zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.
Bestuur fanfare St. Cecilia.

Ruitersport Zijtaart - Lieke Blokx
dicht bij een overwinning
Afgelopen vrijdag nam Lieke Blokx deel aan een wedstrijd
in de Mortel. In de klasse BL1 scoorde zij met haar pony
Tanja's Lizzy 195 punten. Dit was hetzelfde puntenaantal
als de winnares. Lieke werd op een haar na 2e, wat
natuurlijk heel knap is.
Het kersverse lid Helen van Barneveld heeft haar eerste
twee winstpunten binnengehaald met haar paard Balotti in
de klasse B. Dat is alvast een goed begin.

Te Huur

Woonhuis
half vrijstaand
met tuinkamer
en grote garage,
met voldoende parkeergelegenheid.
Vanaf 1 juni
Pastoor Kampstraat 15 Zijtaart
Info: 06 51 29 06 14
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Nederlaagtoernooi Boekel - Zijtaart

KBO

L.Verbakel
Alb.v.d.Burgt
J.v.d.Aa
J.Kusters
M.v.Doren
J.Mezenberg
H.v.d.Berg
G.Zomers
G.Verwegen
H.v.d.Zanden

AGENDA:
Maandag 19 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 20 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 20 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 20 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 20 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 21 mei 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 22 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 22 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 22 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Vrijdag 23 mei 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 8 mei 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
140 pnt.
Rikken:
1.Leny Henst
134 pnt.
2.Bert Vissers
105 pnt.
3.Jan v.d.Oever
78 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Asseldonk
- 24 pnt.
Loterij:
Harry v.Zutphen.
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 12 mei 2014:
Jokeren:
1.Mien Ketelaars 76 pnt.
Rikken:
1.Jan v.Zutphen
60 pnt.
2.Henk v.d.Ven
51 pnt.
Poedelprijs: Anny Vissers
-37 pnt.
Loterij:
Harry v.Zutphen.
BILJARTEN

KBO Onderling 8 mei 2014
Jan Rijkers
Jan Rijkers
Jos Claassen
Gerard Oppers
Cor v.Zutphen

17
17
21
13
62
Willy v.d.Berkmortel 25
Jan Rijkers
17
Grard v.Eert
18
Tonn Verbruggen 22
Grard v.Eert
18
Willy Henst
30
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28
26
33
18
77
29
17
19
23
15
24

-

Martien v.Zutphen
Cor Coppens
Wim v.d.Sanden
Willy Henst
Frans v.Leuken
Jan v.Uden
Willy Henst
Gerard Oppers
Johan v.Zutphen
Wim v.d.Sanden
Wim v.d.Sanden

15 17
21 19
52 16
30 36
39 47
18 13
30 32
13 10
20 9
52 40
52 41

25
19
33
28
36
43
30
171
34
52

39
14
45
40
16
40
18
171
42
48

Jan v.Uden
Jan v.d.Oever
Tonn Verbruggen
Chris v.Helvoirt
Frans v.Leuken
Tonnie v.Uden
Cor Coppens
Cor v.Zutphen
Rien v.Tiel
Wim v.d.Sanden

18 24
17 32
21 24
21 20
37 65
30 37
20 28
62 88
24 34
53 52

BRIDGEN Zijtaartse Bridge Club ZBC 6 mei 2014
Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
71,25
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
67,50
3 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 62,50
4 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
55,00
5 Mien Verhoeven & Cor Mollen
50,00
6 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
48,13
7 Bert Kanters & Diny Kanters
44,27
8 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
41,88
9 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
40,10
10 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
38,54
11 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
36,46
Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
61,67
2 Anneke Jans & Maria Pepers
57,50
3 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
55,83
4 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
52,92
5 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
52,50
6 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
49,58
7 Josien v.d. Berkmortel & Mien Vissers
48,33
8 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
47,50
9 Mieke Toebast & Toos Vissers
46,67
10 Clasien Nolle & Mientje v.d. Tillaart
44,58
11 Hein de Wit & Jo de Wit
41,67
12 Joke Petit & Maria Rijken
41,25

Bridge KBO 9 mei 2014-05-13
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
3 Cor Mollen & Ad Koevoets
4 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven

60,83
59,58
56,67
53,75
53,33
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6 Cees v. Hout & Riet v. Hout
7 Piet Thijssens & Riek Rijkers
8 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
9 Mien Verhoeven & Mien Vissers
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
11 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
12 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Lijn B
1 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
2 Mari v.d. Steen & Adriaan v.d. Tillart
(3) Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
(3) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
5 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
6 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
8 Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
9 Harry v Boxmeer & Fien v. Boxmeer

52,50
51,67
51,25
43,33
41,25
40,42
35,42
59,17
55,56
53,33
53,33
52,50
49,17
47,92
40,28
40,00

SPORTAGENDA

14 mei – 21 mei 2014
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VOW Jeugd 14 mei 2014
VOW MB1 thuis Festilent MB1
VOW Jeugd
15 mei 2014
VOW E3 uit
Nijnsel/TVE Reclame E1
VOW Jeugd 17 mei 2014
VOW B1 vrij
VOW B2 vrij
VOW C1 uit
toernooi Keldonk
VOW D1 uit
toernooi SCMH
VOW E1 thuis thuis toernooi
VOW E2 thuis thuis toernooi
VOW E3 thuis thuis toernooi
VOW F1 uit
toernooi Nooit Gedacht
VOW F2 vrij
VOW F3 uit
toernooi Boerdonk
VOW MB1 uit
Hapse Boys MB1
VOW MC1 thuis thuis toernooi
VOW MD1 thuis thuis toernooi
VOW ME1 uit
toernooi DAW
VOW Jeugd 20 mei 2014
VOW MB1 thuis FC de Rakt MB1

19:00u
19:00u

13:30u
9:00u
9:30u
9:30u
9:30u
8:45u
13:30u
14:30u
13:30u
13:30u
9:30u
19:00u

W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 17 mei, Reichswald, 120 km, vertrek 8.00
uur Zijtaart.
Heren: zondag 18 mei, ‘In Den Bockereijder’, pauze in
Esbeek, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zaterdag 17 mei, Groesbeek, 110 km, vertrek 8.00
uur Zijtaart.
Dames: zondag 18 mei, ‘In Den Bockereijder’, pauze in
Esbeek, 80 km, vertrek 8.30 uur.

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 5 mei 2014
VOW B1
SSE B1
VOW Jeugd 10 mei 2014
VOW B1
Neerkandia B1
VOW B2
Mierlo Hout B4
VOW C1
Mierlo Hout C3
VOW D1
Boskant D1
VOW E2
Nijnsel/TVE Reclame E2G
VOW E3
VOW F1
Sparta'25 F2
VOW F2
vrij
VOW F3
vrij
VOW MB1 ASV'33 MB1
VOW MC1 vrij
VOW MD1 Schijndel/DE WIT MD2
VOW ME1 vrij

1-5
5-3
3-3
0-4
0-1
8-1
x-x
2-3
3-1
3-4
-

Ontwikkeling Foodpark Veghel, fase 1
Vanwege de ontwikkeling van ‘Foodpark Veghel’ start de
gemeente Veghel met de sloop van elf boerderijen. Jansen Infra
BV uit Son voert de sloopwerkzaamheden uit.
Wat wordt er gesloopt?
Het project bestaat in hoofdlijnen uit de sloop van de
hoofdgebouwen met aan-, bij- en tussenbouwen van Corsica 2,
De Kempkens 3, 3a, 5, 5a, 8, 9, 10 en 11, Corridor 16 en ‘t
Helligt 1 te Veghel. De sloopwerkzaamheden starten vanaf 1 mei
2014. De omwonenden zijn middels een brief geïnformeerd.
Wekelijks inloopuurtje
Jansen Infra BV organiseert wekelijks een inloop uur waar u met
vragen terecht kunt. Dit inloop uur vindt vanaf dinsdag 6 mei a.s.
elke dinsdag plaats op De Kempkens 11 van 8.30 tot 9.30 uur of u
kunt een afspraak maken voor een gesprek.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Jansen Infra BV
via 06 12 39 52 96. U kunt ook een mail sturen naar
dekempkens@ajansenbv.com of de website www.ajansenbv.com
bezoeken.
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SPEELGOEDBEURS ZONDAG 5
OKTOBER 2014 IN ZIJTAART
Ook in 2014 organiseert buurtvereniging Rudebroeck weer
haar jaarlijkse speelgoedbeurs. Dit jaar op zondag 5 oktober
van 10.00u tot 12.30 uur in Zaal Kleijngeld, Past.
Clercxstraat 55 te Zijtaart. Op de beurs wordt gebruikt
baby- en kinderspeelgoed en ook kleding aangeboden.
Wanneer u een tafel wilt huren kunt u contact opnemen met
Marjan van Asseldonk via het telefoonnummer: 06 - 42 49
88 93 of via email: rudebroeck@hotmail.com
Graag tot ziens!
Buurtvereniging Rudebroeck

Gemeente Veghel
Gewijzigde openingstijden op 23 mei 2014
Op 23 mei 2014 zijn het stadhuis, gemeentewerf en de
milieustraat gesloten.
Vanwege het jubileum van de personeelsvereniging worden
er op vrijdag 23 mei activiteiten georganiseerd voor het
personeel van de gemeente Veghel.
Daarom zijn op deze dag het stadhuis, de gemeentewerf en
de milieustraat gesloten.
Het KlantContactCentrum is uitsluitend voor het doen van
aangifte van geboorte en aangifte van overlijden geopend
van 09.00-10.00 uur.
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.

Blauwborsten en rietgorzen
Natuurvereniging IVN Veghel organiseert op zondag 18
mei een excursie voor ‘vroege vogels’. Vertrek om 07.00
uur vanaf Stadhuisplein, Veghel en terug om ca. 09.00 uur.
Onder leiding van ervaren natuurgidsen gaat de excursie
grotendeels langs de Aa naar het natuurgebied aan
Ham/Havelt. Neem vooral een verrekijker mee om de
ongeveer 30 soorten vogels, waaronder de blauwborst en de
rietgors, beter te bekijken. Waterdicht schoeisel wordt
aanbevolen.
Zie voor nadere informatie www.IVN-Veghel.nl of belt u met
tel. (06) 533 222 34.

In de keuken van
Robin en Steven
Zin om eens lekker te komen koken of bakken?
Kom naar de keuken van Robin en Steven!
Bij ons leer je de lekkerste dingen bakken en de
heerlijkste maaltijden koken! Alles vanaf de
basis, dus we maken écht alles zelf!
De volgende workshops zijn op
woensdag 28 mei (bakken) 14:00-16:30
Vrijdag 6 juni (koken) 16:45-18:30
Woensdag 11 juni (bakken) 14:00-16:30
vrijdag 27 juni (koken) 16:45-18:30
Leeftijd van 7 t/m 12 jaar.
Kosten: 6 euro per kind per keer
Waar:
In de keuken van Robin en Steven
Biezendijk 22
Zijtaart
geef je op via tel: 06-51755912 of email:
degewichtsconsulent@live.nl.
Kijk voor meer info op mijn
site:www.degewichtsconsulent.com of facebook:
www.facebook.com/degewichtsconsulent
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Wie beslist voor je als je dementie
hebt?

VOW E2 voorjaarskampioen
Zaterdag 10 mei was de dag van de waarheid voor E2.
Vandaag stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het
programma en bij winst was de E2 kampioen. Ze moesten
aantreden de tegen nr 11 in hun competitie Nijnsel E2. De
wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 8-3, waardoor
het kampioenschap werd binnengehaald. Na het laatste
fluitsignaal konden de kinderchampagneflessen ontkurkt
worden en waren er mooie kampioensshirts voor alle
spelers en begeleiding. De E2 wist uit 11 wedstrijden 28
punten te halen met een doelsaldo van 59 voor en 17 tegen.

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun
eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie
vertegenwoordigt de persoon met dementie dan bij
behandeling, medische beslissingen en op juridisch vlak? In
het Alzheimercafé in Uden krijgen bezoekers antwoord op
deze vraag. Iedereen uit de gemeenten Landerd, Boekel,
Uden, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode die hierin
geïnteresseerd is, is van harte welkom op dinsdag 20 mei.
Om 19.00 uur gaat de deur van het Alzheimercafé in de
Eigen Herd in Uden open. De toegang is gratis.
De naasten van iemand met dementie komen voor tal van
vragen te staan waarover een beslissing genomen moet
worden. Die vragen kunnen op het juridische of het
medische vlak liggen. Maar ook een vraag als “zullen we de
auto verkopen?” kan aan de orde komen, financieel moet er
van alles geregeld worden, abonnementen moeten wel of
niet opgezegd worden, enzovoorts. Van betrokken families
hoor je dat het goed is om de taken binnen de familie te
verdelen, maar hoe doe je dat op een goede manier? Hoe
vaak moet je overleggen? Wat moet je doen bij verschil in
inzicht? Hoe regel je het als je onroerend goed wilt
verkopen? Een deskundige op het gebied van
bewindvoering, mentorschap en curatele legt uit wat de
naasten mogen en moeten regelen. Mentorschap,
bewindvoering ter ondersteuning of bescherming van een
persoon met dementie en onder curatele stelling worden
besproken. Op deze avond krijgen de bezoekers ook
informatie over instanties waar kun je advies en hulp
krijgen.

Bond van Alleengaanden Kring Uden
Namens jeugdbestuur spelers, leider, leidster en trainers
proficiat met dit prachtige resultaat.

Beste leden,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een heerlijke brunch
op zondag 25 mei 2014, welke wij willen houden bij
AquaRest (Wildhorst), Meerstraat 30B, 5473 VX
Heeswijk-Dinther, tel. (0413) 29 18 00.
De zaal is open om 11.30 uur. Om 12.00 uur zal het
brunchbuffet geopend zijn.
Brunchbuffet
Wat kunt u verwachten:
• Heldere groentesoep
• Diverse soorten brood w.o. wit en bruin brood,
diverse vers afgebakken broodjes, roomboter
croissants, krentenbrood, boerenwit en boerenbruin.
• Gevarieerd beleg w.o. jonge kaas, drie soorten
vleeswaren, drie soorten zoetwaren.
• Warme gerechten, w.o. varkensvlees met
champignonsaus en kipragout
• Gekookte eieren.
• Koffie, thee, melk en jus d’orange.
• Dessertbuffet, w.o. bavaroises of chocolademousse
met bijpassende saus.
• Vruchtenbowl, ijs, vers fruit.
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Programma
12.00-14.00 uur:
Brunchbuffet
14.00-15.00 uur:
Wandeling door de mooie
omgeving.
Voor degenen die niet willen deelnemen aan de wandeling,
is er gelegenheid om in de bar een kaartje te leggen of bij
mooi weer op het terras te gaan zitten. Ook is het mogelijk
om op eigen kosten een bezoek te brengen aan de
museumboerderij.
15.00 uur:
Terugkomst in de bar van AquaRest.
Hier kun je, voor eigen rekening, nog iets drinken.
16.00 uur: Einde programma en afsluiting van deze middag.

14 mei – 21 mei 2014
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IVN organiseert Stekjesmarkt in
Natuurtuin

Op zaterdag 17 mei van 13.00-16.00 uur wordt de jaarlijkse
Stekjesmarkt gehouden bij Natuurtuin ’t Bundertje.
Laat je portemonnee thuis, want tijdens de Stekjesmarkt
worden plantjes en zaden aangeboden door deelnemers aan
de markt. Je kunt meedoen door leuke planten uit je eigen
tuin mee te nemen, met een kaartje en de naam van de
plant. Ook zaden, kruiden en zaailingen wisselen van hand.
Ben je alleen op zoek naar planten, ideeën of advies in de
tuin, dan ben je ook van harte welkom. Shoppen zonder
ruilgoed is bij onze Stekjesmarkt geen probleem!
De kosten voor deze mooie middag zijn € 22,00 te voldoen
Natuurvereniging IVN-Veghel, het Ruilnetwerk en
bij binnenkomst van de zaal.
Natuurtuin ‘t Bundertje organiseren deze middag voor
Als u wilt deelnemen aan dit uitgebreide brunchbuffet, dan
tuinliefhebbers elk jaar in mei. Door planten en informatie
graag opgave voor 19 mei bij uw contactpersoon of bij een
uit te wisselen, komen tuinliefhebbers elkaar op deze dag
van de leden van de werkgroep/bestuur of via e-mail:
tegen en wordt het makkelijk gemaakt de biodiversiteit van
toon@vberlo.nl
je eigen tuin te verhogen. Kruiden, schaduwplanten, zaden
De werkgroep wenst u een fijne middag.
voor in de moestuin en bloemen die vlinders en bijen
lokken: zoek ze uit op de Stekjesmarkt.
Diny van de Burgt, De Sparren 4, 5427 SH Boekel, tel.
Naast de plantenruil is er altijd een leuke kinderactiviteit.
(0492) 32 21 43
voorzitster
Dit jaar mogen de bezoekers meewerken aan een kunstToon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427CE Boekel,
klimboom voor de kippen, zodat deze kleurrijk op stok
tel.(0492) 32 17 33
secr./penning.
kunnen in het buitenverblijf. Kinderen planten ook zaadjes
Thea Donkers, Tolentijnstraat 6, 5469NE Boerdonk,
om mee te nemen naar huis.
tel.(0492) 46 56 53
lid
Locatie van de Stekjesmarkt is Natuurtuin ’t Bundertje,
Harrie van de Meerakker, Julianastraat 31, HeeswijkPatrijsdonk 53a in de Bunders. Voor meer informatie kun je
Dinther, tel.(0413) 29 16 89
lid
terecht bij het IVN (www.ivn-veghel.nl / secretariaat@ivnHenk van de Ven, Pastoor Kampstraat 32, 5465 RR
veghel.nl)of Natuurtuin ’t Bundertje, tel. (0413) 34 39 82 /
Zijtaart, tel.(0413) 36 52 42
lid
natuurtuin@hetnet.nl).
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onze vragen te stellen en ons te verdiepen in de nieuwe
ontwikkelingen. Met deze steun kunnen we normaal mee
blijven doen, een goede zaak dus.” Mevrouw Looijmans uit
Rabobank Uden Veghel toont haar betrokkenheid door in
Erp kwam tevreden uit de workshop veilig bankieren: “Het
alle kernen zichtbaar te zijn en actief te blijven. Zaterdag
ging over veiligheid bij het gebruik van de pinpas,
10 mei was een mooi voorbeeld. In het Veghelse Zwijsen
smartphone en computer. Tijden en techniek veranderen.
College heette directeur Particulieren Mirjam Giesbers
Soms gaat dit zo snel dat het moeilijk bij te benen lijkt. Erg
maar liefst 150 senioren welkom.
De Rabobank organiseerde voor senioren het event 'Veilig fijn dat de bank ons daarover bijpraat.” Later in het jaar
en bewust bankieren op uw oude dag'. “De ouder wordende staat er nog een bijeenkomst gepland voor de kern Uden
(inclusief Zeeland, Volkel en Boekel). Wilt u hier meer
mens staat tegenwoordig midden in het leven,” weet
Mirjam Giesbers. “Daarom gaan we graag wat dieper in op over weten? Neem dan contact op met Rabobank Uden
de vraagstukken die leven bij deze doelgroep. Een klant gaf Veghel (0413) 219 219 of per mail via
inf@oudenveghel.rabobank.nl.
aan dat ze de bijeenkomst erg goed vond. Het meeste was
voor haar al bekend. Maar toch werd ze wakker geschud
om bepaalde zaken nu echt te gaan regelen. Daar doen we
Blauwborsten en rietgorzen
graag wat extra’s voor.” De Bijeenkomst met workshops
over veilig en bewust bankieren, verhuizen, erfrecht en
Natuurvereniging IVN Veghel organiseert op zondag 18
schenkingen werden druk bezocht. Een gemêleerd
mei een excursie voor ‘vroege vogels’. Vertrek om 07.00
gezelschap senioren nam de kans waar om het prachtige
uur vanaf Stadhuisplein, Veghel en terug om ca. 09.00 uur.
schoolgebouw te bewonderen en kennis te nemen van tal
Onder leiding van ervaren natuurgidsen gaat de excursie
van belangrijke ontwikkelingen in het bankwezen.
grotendeels langs de Aa naar het natuurgebied aan
Ham/Havelt. Neem vooral een verrekijker mee om de
‘Erg fijn dat de bank ons bijpraat’
“Wie kent er iemand die niet dood gaat?” vroeg Kandidaat- ongeveer 30 soorten vogels, waaronder de blauwborst en de
rietgors, beter te bekijken. Waterdicht schoeisel wordt
notaris Marie-José Rijkers, tijdens haar workshop over
aanbevolen.
erfrecht, levenstestament en schenkingen. “Regel dan uw
zaakjes tijdig en zorg dat uw spaarcentjes niet onnodig naar Zie voor nadere informatie www.IVN-Veghel.nl of belt u met
tel. (06) 533 222 34.
de belasting gaan.” Harrie van Kuijk uit Veghel vond het
een passende actie van de bank: “We kregen alle kansen om

Rabobank blijft dichtbij!

Wij verzorgen ook Uw BBQ
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WOENSDAG 28 MEI
Tijd Veld
19.30
1 Krijtenburg

Boskamp/ Grootveld
Ook dit jaar weer het buurtvoetbal in
Leinserondweg/
Zijtaart.
19.30
2 Rond de Kerk
Hoolstraat
We hebben 4 buurten en hebben er 1
poule van gemaakt en iedereen
Iedereen veel succes en supporters zijn van harte welkom!!!
daagt elkaar uit.

Voor volgend jaar zijn we aan het nadenken voor een
andere opzet. Het idee is om 7 tegen 7 te spelen en dan
naast de senioren ook een jeugdtoernooi te organiseren.
Mocht je ideeen hebben over de invulling dan horen we
dit graag!
Teams:
1. Krijtenburg
2. Leinserondweg/ Hoolstraat
3. Rond de Kerk
4. Boskamp/ Grootveld
Enkele spelregels:
- Elk team zorgt zelf voor shirts.
- Er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2
jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie
hier van. Anders wordt er gespeeld met 1 speler
minder.
- Bij gelijke shirts speelt de uitspelende ploeg met
hesjes.
- De wedstrijden duren 2 x 30 minuten.
- De kosten per wedstrijd zijn 5 euro per team.
VRIJDAG 16 MEI
Tijd Veld
19.30
19.30

1
2

Krijtenburg
Rond de Kerk

VRIJDAG 23 MEI
Tijd Veld
19.30
1 Rond de Kerk
Leinserondweg/
19.30
2 Hoolstraat

Leinserondweg/
Hoolstraat
Boskamp/ Grootveld

Krijtenburg
Boskamp/ Grootveld

Activiteitencommissie VOW

MotorClub Veghel
Donderdag 15 mei a.s. om 19:00 uur gaan we weer een
mooie route rijden.
We rijden in kleine groepen zodat het voor iedereen prettig
rijden is. Een half uur voor vertrek verzamelen we bij D'n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. Kom eens
vrijblijvend kennis maken met onze motorclub en geniet
van de mooie tocht. Heeft u nu geen tijd, onze volgende rit
is al op zondag 25 mei.
Voor meer informatie over ons kijk op
www.motorclubveghel.nl

INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor het levend Stef
stuntpiloot toernooi en/of de barbecue op zaterdag 14
juni. Het team dat we inschrijven voldoet aan de
volgende voorwaarden:
1. Levend Stef Stuntpiloot toernooi:
x Kosten zijn €5,- p.p.
x Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur
x 1ste prijs = 30 consumptie munten
x 2de prijs = 20 consumptie munten
x 3de prijs = 10 consumptie munten
2. Barbecue:
x Kosten zijn €10,- p.p.
x Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
x De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
x Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren mee te nemen
x Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
x 40 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
3. Toernooi en Barbecue:
x Zie bovenstaande voorwaarden
x Kosten zijn €12,50 p.p.
Zoals je ziet kan je voor 1 van de 3 categorieën inschrijven. De inschrijving sluit op zondag 8 juni.
Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij
Paul Schepers, Pastoor Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: 1608.90.497 t.n.v. Zeskamp + team naam.

TEAMNAAM:…………………………………………………………………………………
Neemt deel aan*: Toernooi – Barbecue – Toernooi & Barbecue
*Omcirkel wat van toepassing is.

Contactpersoon:………………………………………………………………………
Mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers:……………………………………………………………………

Zaterdag 14 Juni

x Toernooi: 16:00 – 18:00 uur
x Barbecue: vanaf 17:00 uur – 20:00 uur
x Feestavond met DJ VEPTIK & WES-L: 20:00 uur

Het toernooi, de barbecue en de feestavond vindt plaats in de
feesttent op het plein van Zijtaart.
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Interpunctie
Vertellen we het direct aan iedereen… of niet?
(columns zijn na te lezen op www.interpunctiepraktijkgevallen.nl)
Enkele weken geleden kwam er een stel bij mij waarvan de
ene partner (Johan) een affaire had gehad. Toen zijn vrouw
Hetty erachter kwam, vertelde ze hem dat hij kon
ophoepelen. Spullen pakken en weg ermee! Johan trok bij
zijn zus in. Hetty was woedend en iedereen mocht het
weten ook! Hetty besefte wel dat overleg nodig was, al was
het alleen maar over de kinderen. Deze waren tussen 8-14
jaar. Johan had eigenlijk direct spijt van zijn escapade, maar
Hetty was er zeker van dat het over was. De kinderen
wisten niet wat er was voorgevallen, maar zagen wel dat
mama boos was en voelden wel dat papa iets fout had
gedaan. Achteraf waren er allerlei verwikkelingen waardoor
Hetty en Johan erachter kwamen dat zij nog veel voor
elkaar voelden en graag aan de relatie wilden werken. De
scheiding ging niet door!
Ik heb vaker gemerkt dat mensen in hun woede alles in hun
omgeving vertellen. Als je dit vertelt (en zeker ook nog als
je vertelt waarom je boos bent) gaan mensen allerlei eigen
gedachten vormen en “weten ze al” hoe het nu verder zal
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gaan. Zij denken bv. “natuurlijk wil je die
klootzak nooit meer zien”…. En als je dan van
gedachten verandert, wordt het je bijna kwalijk
genomen als je de scheiding stopzet! Of je wordt
vreemd aangekeken….. Mensen gaan ook “partij
trekken” waardoor de “schuldige partij” al
veroordeeld is door de omgeving, terwijl de
boosheid van de partner al gezakt is.
Maar: scheiden doe je niet zómaar. En bovendien
gaan jullie daar alleen over, niet de familie of
vrienden. Ik heb ook meerdere malen gehoord dat
jaren later in een dronken bui door een zus, broer
of zwager toch nog even oude koeien uit allerlei
sloten werden gehaald….
Dat er behoefte is om je ellende met iemand te
delen is logisch: zoek daarom precies uit met wie
je wat precies deelt en bespreek dat die persoon
het vóór zich moet houden. Als je daar niet zeker
van bent, is het misschien niet verstandig om alles te
vertellen. Het hoeft geen geheim te worden, maar
eerlijkheid op een te vroeg moment kan je ook last
bezorgen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Inloopspreekuur vrijwilligerspunt
Veghel voortaan op dinsdag
Steeds meer mensen willen graag iets doen in hun vrije tijd.
Voor vrijwilligerswerk in de eigen buurt kunnen inwoners
van de gemeenten Uden en Veghel gaan zoeken op de
websites www.samsamuden.nl en www.samsamveghel.nl.
Daarnaast is er nog het Vrijwilligerspunt van Vivaan, waar
mensen een vrijwilligersklus kunnen vinden bij
verschillende organisaties. Die organisaties kunnen daar
ook een vacature plaatsen als zij vrijwilligers zoeken.
Afgelopen jaar hebben organisaties uit de gemeente Veghel
in totaal 65 nieuwe vacatures bij het vrijwilligerspunt
aangemeld. De vacatures zijn te zien op de website
www.vivaan.nl, onder vrijwilligerspunt. Wie daar een leuke
vrijwilligersklus vindt, kan er op de website meteen op
reageren. ”Mensen die niet zo veel op
hebben met websites en mensen die
nog niet zo goed weten wat ze willen
gaan doen, kunnen ook binnenlopen
op het wekelijkse spreekuur,” zegt
Floor Jilesen. Zij is consulent bij het
vrijwilligerspunt en zit elke
dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00
uur bij Vivaan, Wilgenstraat 17 in
Veghel. Samen met de mensen bekijkt
zij welk vrijwilligerswerk het beste
bij iemands interesses, vaardigheden
en mogelijkheden past. Ook
verenigingen en andere organisaties
die vrijwilligers zoeken zijn van harte
welkom op het spreekuur. Het
Vrijwilligerspunt is ook bereikbaar via
het e-mailadres vpuvl@vivaan.nl.
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In het centrum van Zijtaart
van 10.00 tot 14.30 uur
(tot 10.00 uur blijft het terrein
voor kopers en het publiek gesloten)
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1ste “Hoveniersbedrijf en vuurwerkverkoop Geert van Boxmeer”
Mountainbike Streetrace van Zijtaart
Op dinsdag 27 mei a.s. zal er als afsluiting van de kermis in Zijtaart een mountainbike
streetrace georganiseerd worden om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van
Duchenne.
Duchenne spierdystrofie is een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt.
De eerste verschijnselen zijn vaak al voor het tweede levensjaar zichtbaar. Op den duur kunnen
de aangetaste spieren niet meer gebruikt worden. Duchenne spierdystrofie treft nagenoeg altijd
jongens.
Om hier iets aan te doen gaan Toon Pepers en Frank Giesbers van 14 t/m 20 september
mountainbiken van het noorden van Frankrijk naar Nijmegen. Deze 7-daagse mountainbike
tocht met gemiddeld 100 kilometer per dag zal dus in Frankrijk van start gaan en zal ook
België, Duitsland en dus ook Nederland doorkruisen, met als zwaarste etappes die in de
Ardennen.
Voordat Toon en Frank hier aan deel kunnen nemen, dienen zij een sponsorbedrag bij elkaar te
zamelen van € 2.500,00 en daarom organiseren zij evenementen, waaronder deze mountainbike
streetrace. Een mountainbike streetrace houdt in dat er in het centrum een parkoers uitgezet gaat
worden met gedeeltelijk de openbare weg en ook zullen er verschillende obstakels neergezet
worden waar de deelnemers overheen moeten.
Zo wordt er over het terrein van Hoveniersbedrijf Geert van Boxmeer gereden, waar een
waterbak en berg zand neer worden gelegd. Daarnaast wordt er door de feestzaal van Café
Kleijngeld gereden, waar een DJ voor de nodige klanken zal zorgen. Vervolgens wordt het
terrein van Bouwbedrijf van Boxmeer aangedaan en vlak voor start en finish rijden de
deelnemers dwars door rijwielhandel De Fietsenwinkel. Dit allemaal natuurlijk met het enorme
enthousiasme en behulpzaamheid van de Zijtaartse Ondernemers Vereniging, maar ook dankzij
de vele vrijwilligers die dit goede doel een warm hart toedragen.
Het programma van dinsdag 27 mei a.s. zal zijn:
18.30 u: Jeugd (20 minuten) Dit is een categorie voor kinderen t/m 14 jaar;
19.00 u: Funklasse (45 minuten) Dit is een categorie voor iedereen boven 14 jaar die geen
wedstrijdlicentie heeft;
20.00 u: Licentiehouders (60 minuten) Dit is een categorie voor iedereen boven jaar die wel een
wedstrijdlicentie heeft.
Iedereen kan aan dit evenement deelnemen, zolang men maar een mountainbike heeft.
Daarnaast is een helm verplicht.
Het inschrijfgeld is € 7,50 en dit bedrag gaat volledig naar het goede doel. Voor het
stuurbordnummer wordt een borg gevraagd van € 5,00. Inschrijving is mogelijk door een mail
te sturen naar: frank.giesbers.79@facebook.com, maar bellen kan ook, tel. (06) 408 850 99.
Het is ook mogelijk op de dag zelf in te schrijven. Dat kan in Café Kleijngeld, waar dus de
startnummers opgehaald kunnen worden.

STATIONSSTRAAT 20 · 5461 JV VEGHEL
TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL INFO@RAADHAGE.NL

www.Raadhage.nl

Meer informatie, verkoopvoorwaarden en inschrijfformulier
verkrijgbaar bij Raadhage makelaardij.

Uiterlijk inschrijftermijn: tot 28 mei 2014, tijd: 15.00 uur

Op het perceel is een paardenstal gebouwd.
Het betreft goede zandgrond.

Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 2 ha. 51 a.
00 ca. gelegen aan “Lage Biezen” te Zijtaart (Veghel).

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
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