Jubileum- en driebandentoernooi Poedelpret
De volgende teams hebben zich inmiddels opgegeven voor het jubileumtoernooi biljarten: vd
Cammen; Nemex Landmeten BV; BV Keslaerstraat kddhobm; VOW (veul over wit); PEP
team; Gin keu’s; Copstootjes; De vijf; Goed op dreef; Big Brother 4; Den Doornhoek; BV de
Gieltjes; De Witjes; De Kammerui; Dak. Dat zijn er al 15, maar nog niet de 32 teams waarvoor
plaats is. De tijd gaat echter wel dringen. Wil men mee doen, dan moet de opgave uiterlijk op
zondag 1 februari a.s. binnen zijn.
Evenals de vorige keren kunnen de teams voor het libre-toernooi bestaan uit familieleden,
vrienden, kennissen, buren, enz. Het team moet uit minimaal 4 spelers bestaan en er mogen
daarnaast 2 spelers als reserve worden opgegeven. Tijdens de speelavonden moeten er
minimaal 2 deelnemers spelen die woonachtig zijn in Zijtaart. Dus ook familie en kennissen die
niet in Zijtaart wonen, kunnen aan dit toernooi deelnemen. Spelers van Poedelpret en De
Zwijntjes en spelers die met de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen meedoen, worden
als Zijtaartse spelers gezien. De teams worden ingedeeld in poules van 4 of 5 teams. Men mag
dus, evenals bij de Zijtaartse kampioenschappen, minimaal 3 keer spelen. Het inschrijfgeld
bedraagt € 25,00 per team.
Voor meer informatie, het reglement en inschrijfformulieren kan men terecht bij Martien
Verbruggen, Keslaerstraat 29 in Zijtaart, tel. (06) 543 788 32, m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl
Naast het jubileumtoernooi voor teams wordt ook het jaarlijkse driebandentoernooi
gehouden. De wedstrijden hiervan worden gespeeld vanaf zaterdag 7 maart t/m vrijdag 13
maart. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit
de gemeente Veghel. De partijen beginnen dagelijks om 18.45 uur. In het weekend kunnen
de partijen, afhankelijk van de deelname, al eerder beginnen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 18 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Gerard en Ilse Kremers-Ludwig; Marion en Hans van Zoggel, overl. oud.
Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden en Marietje van der Linden-van Schaijk;
Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Jrgt. Overl. oud. Van Nunen-Thijssen en overl.
familieleden; Overl.oud. van Zutphen-van Asseldonk en overl. familieleden; Jrgt. Antonia
van den Biggelaar; Overl. oud. van den Hurk- van den Nieuwenhuizen en zoon Jan; Overl.
oud. Munsters-de Visser, Harrie en Lenie Maas- Munsters, Mien Munsters-van de Ven en
Mariet Laurijssen; Overl. familie Rijkers-van Zutphen: Jrgt. Martien van den Braak.

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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Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi, Jong Nederland Zijtaart wint eerste
maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt
24 uur van Zijtaart
gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18
caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets.
Verder wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem en We mikten op een plaats in de top vijf,
maar dat we uiteindelijk als winnaar uit
na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus
de strijd kwamen, was voor ons een
minimaal 2 keer spelen.
grote verrassing. Ons team, bestaande uit
(oud)vrijwilligers van Jong Nederland,
Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek
aangevuld met de nodige oudere
afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom
rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen. jongeren en jongere ouderen, bleek een gouden mix.
Tijdens onze leidingvergadering van eind november
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving
ontstond spontaan het idee mee te doen aan de nieuwe
worden voldaan.
Zijtaartse quiz. Snel werd een groep van 20 personen
gevormd die, met onze blokhut als uitvalsbasis, de strijd
Wie mee wil doen kan zich t/m zondag 1 februari a.s.
zou aangaan met de twintig andere teams.
opgeven bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79, CaféHet was de hele dag door een gezellige boel in onze blokhut
Zaal Kleijngeld, Past Clerxstraat 55 of via de mail
aan de Corsica, waar we goed verzorgd werden door onze
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl . Ook voor nadere
inlichtingen kan men op dit mailadres terecht of bij Martien vaste kookstafleden Agnes en Gérard. Een volledig
boerenbont-servies was tevoorschijn getoverd voor het
Verbruggen, tel. (06) 543 788 32.
romantische diner voor twee. Onze aanhangerstalling bleek
met de nodige aankleding een prachtige kerststal en onze
BELANGETJES
zaal groot genoeg om binnen bij een aangename
temperatuur de fietsen te versieren. Tijdens de quiz zijn
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
vele contacten met uit het oog verloren kennissen hersteld.
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
De internetverbinding vormde een obstakel, deze was niet
om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
berekend op tien laptops. Het zit ons trouwens nog steeds
Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel.
dwars dat we niet wisten dat dat ene pionnetje van een
revised edition van Risk was…
(0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.
We willen bij dezen graag iedereen bedanken die zijn/haar
steentje heeft bijgedragen aan de eerste editie van de 24 uur
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u
van Zijtaart en speciaal natuurlijk de organisatie voor het
verpakt inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het
vele werk.
voetbalseizoen op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie: 0413-300950.

Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen
bedanken voor het getoonde
medeleven bij het overlijden van
ons mam, oma en overoma.

Jaan Schepers van Nunen
Tevens dank aan een ieder
die een bijdrage in de kerk
heeft gegeven aan
Stichting Welzijn Zonhove !!
Familie Schepers

Groetjes,
Agnes, Charon, Cor, Emely, Gérard, José, Kim, Lieke,
Lisa, Marsha, Maud, Nena, Peggy, Rob, Rob, Romy, Ruud,
Sonja, tante Annie, Willem

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 24 nr. 15

7 jan. 2015 – 14 jan. 2015

pagina 3

Wat: het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 19 januari 2015 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
KBO
om deze morgen mee te praten over de verbeelding rond
Kerst met andere dorpsgenoten.
Donderdag 22 januari 2015 start voor de leden van de KBO U komt toch zeker ook?
Zijtaart weer een cursus Ipad: de tablet van het merk
Apple. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wie interesse
heeft, kan even contact opnemen met Cor van der Aa, tel.
36 68 58, vol = vol. Er is voor gekozen de groep niet te
groot te maken, dus ben er snel bij!
De cursus wordt gegeven door Martin Peters en bestaat uit
8 lessen van 2 uur en begint altijd om 13.30 uur. Na een uur
is er een kleine pauze om even koffie/thee te drinken en
De filmmiddag op 19 januari
vervolgens nog een uurtje les.

KBO Zijtaart
vertoont NOVA
ZEMBLA

Herhaalde oproep: op 5 januari heeft
onderstaand Onder Onsje niet door
kunnen gaan. Er is een nieuwe datum!
Waar dacht u aan tijdens de afgelopen
Kerst in Zijtaart?
Met de titel VERBEELDING ROND KERST willen wij
met u terugkijken op de afgelopen weken. Al zouden we
geen kerststal,
kerstkaarten met mooie
plaatjes of sfeervolle
kerstfilms hebben, dan
nog zouden we het
Kerstverhaal hebben. We
moeten zeggen
kerstverhalen, want we hebben twee versies, nl. van Lucas
en van Mattheus. Elk verhaal met zijn eigen accenten. Deze
geschiedenisverhalen zijn zo betoverend, dat mensen door
de eeuwen heen het niet hebben kunnen laten ze op alle
mogelijke manieren in beeld te brengen.
Wie denkt dat deze geschiedenislessen saai zijn, moet op
maandag 5 januari om 10.00 uur eens naar het Onderonsje
in het Klooster in Zijtaart komen. Dan neemt Thomas van
der Horst ons mee in de geschiedenis van deze
Kerstverhalen.
Het Kerstfeest was en zal altijd een grote weerklank
ondervinden, omdat het zo’n begrijpelijk verhaal is over
gewone mensen, die ineens in Gods droomwereld komen.
Op 19 januari 2015 neemt Thomas ons aan de hand van
foto’s uit alle tijden en gemaakt door tal van toegewijde
kunstenaars, mee in de mystiek die al eeuwen rond Kerst
hangt.
Daarover kan Van der Horst heel boeiend vertellen en wie
weet kijken we na deze uiteenzetting met andere ogen naar
een Kerstverhaal. Het lijken dan misschien maar kleine
verhaaltjes, maar bijna altijd passen die in de grote lijn van
de totale geschiedenis van ons eigen leven. Deze
vertellingen geven de geschiedenis een bijzondere kleur en
maken de gesprekken bij het Onderonsje zo boeiend.

wordt ingevuld met een
Nederlandse film.

NOVA ZEMBLA vertelt het
legendarische, waargebeurde verhaal van de avontuurlijke
ontdekkingsmissie van Willem Barentsz, dat destijds is
opgetekend door het jonge bemanningslid Gerrit de Veer.
In het 16e eeuwse Amsterdam waarin de scheepsbemanning
wordt samengesteld, is Gerrit de Veer assistent van de
bekende dominee Petrus Plancius en bovendien verliefd op
diens mooie dochter
Catharina. Als grote initiator
van de ontdekkingsreis
besluit Plancius heimelijk
om de bleue Gerrit mee te
sturen op de expeditie van
Barentsz en Heemskerck om
te bewijzen de liefde van zijn dochter waard te zijn. De reis
wordt een voortdurende strijd. Niet alleen tegen stormen,
sneeuw en ijs, maar ook moet Gerrit zich zien te handhaven
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te midden van ‘door alle wateren gewassen’ ruwe
zeebonken. Alleen de slimme weesjongen Jan kiest vanaf
het begin zijn kant. De zee en de natuur onttrekken zich aan
alle wetten. Het schip van Barentsz komt muurvast te zitten
in het ijs en dreigt te worden gekraakt door gigantische
ijsschotsen. De bemanning is gedwongen het houten
vaartuig te verlaten. Op het barre NOVA ZEMBLA
bouwen ze een hut om te overleven en de winter door te
komen. De omstandigheden zijn erbarmelijk, de problemen
zijn talloos: de levensgevaarlijke 'witte beren', de snijdende
vrieskou, het gebrek aan vers voedsel… maar vooral ook:
de anderen. Maandenlang kleumen ‘op elkaars lip’… dat
houdt geen mens vol zonder gek te worden. Is er een weg
terug naar de bewoonde wereld?
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 19 januari 2015
Waar: ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

KBO Kaarten"
De uitslagen van maandag 12 januari 2015.
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
118 pnt.
Rikken:
1. Henk v.d.Linden
205 pnt.
2. Bert Vissers
112 pnt.
3.Harry Rooyakkers
58 pnt.
Poedelprijs: Harry v.Asseldonk
- 26 pnt.
Loterij:
Ciska Coppens

BRIDGEN Zijtaartse Bridge Club 8 januari 2015
Lijn A
1 Gerard Bekkers & Hannie Habraken
68,50
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
63,00
3 Ad Koevoets & Jacqueline Brus
56,67
4 Mari v.d. Steen & Anny v.d. Hurk
54,58
5 Bert Kanters & Diny Kanters
52,50
6 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
51,25
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
50,00
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
46,67
9 Clasien Nolle & Trudy Smulders
46,50
10 Jan Rijkers & Annie v. Berkmortel
46,25
11 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
41,50
12 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
40,00
13 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
34,17
Lijn B
1 Joke Petit & Maria Rijken
62,50
2 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
58,75
3 Henk v.d. Linden & Mien Vissers
56,25
4 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
55,42
5 Jo van de Tillaart & Mieke Toebast
54,58
6 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
48,33
7 Lilian Harbers & Rob Harbers
47,50
8 Hein de Wit & Jo de Wit
45,83
9 Anneke Jans & Maria Pepers
45,00
10 Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt
43,75
11 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
43,33
12 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
38,75
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Bridge KBO 9 januari 2015
Lijn A
1 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
2 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
3 Cees v. Hout & Riet v. Hout
4 Toon v. Creij & Marcel v.d. Akker
5 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
6 GerarAd Bekkers & Albert van de Hurk
7 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
8 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
9 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
10 Piet Thijssens & Riek Rijkers
11 Mien Verhoeven & Mien Vissers
12 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
13 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken

58,00
56,00
55,83
55,42
52,00
51,00
50,50
48,33
47,92
46,25
44,58
44,50
41,67

Lijn B
1 Piet v. Schayk & Mari v.d. Steen
2 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
3 Diny Kanters & Bert Kanters
4 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
(7) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(7) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
9 Pieta Verbakel & Martien v Cleef
10 Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt
11 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
12 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer

60,00
57,92
57,08
54,17
52,92
52,50
50,00
50,00
42,50
42,08
40,83
40,00
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KBO’s gemeente Veghel zijn
verenigd in nieuwe Kring!

Tot voor kort werkten de KBO-afdelingen van de
gemeente Veghel samen in het cluster Gemeente Veghel
en in groter verband in KBO Kring Leijgraaf met 18
afdelingen. Afgelopen vrijdag 9 januari is het cluster
officieel opgegaan in een nieuw samenwerkingsverband.
De 5 afzonderlijke afdelingen, KBO Erp-KeldonkBoerdonk, KBO Eerde, KBO Mariaheide, WijNu KBO
Veghel en KBO Zijtaart bundelen hun krachten in de
nieuw gevormde KBO Kring Veghel.
Het doel van de kring is het bevorderen van de
belangenbehartiging, in het bijzonder voor de senioren
woonachtig en verblijvende in de gemeente Veghel. De
kring probeert dit doel te bereiken door het ondersteunen
van in de gemeente Veghel gevestigde afdelingen van
KBO-Brabant, het zo nodig vormgeven en coördineren van
activiteiten namens de gezamenlijke afdelingen. Ook heeft
de nieuwe Kring als doel te gaan zorgen voor de collectieve
belangenbehartiging van haar leden in de gemeente Veghel
en zal men namens de gezamenlijke afdelingen zitting
nemen in overlegorganen op gemeentelijk en regionaal
niveau. Indien nodig zal men vrijwilligers gaan werven
voor de uitvoering van activiteiten, het deelnemen aan, dan
wel samenwerken met andere organisaties die de
verwezenlijking van de gestelde doelen van de kring
bevorderen.
Vrijdag is in de bijeenkomst van alle afdelingsbesturen het
glas geheven op de nieuwe samenwerkingsvorm en op een
gelukkig en gezond 2015.
Het eerste bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Dhr. Cor van der Aa
Secretaris: Dhr. Willie Rovers
Penningmeester: Mevr. Ine van Vugt- van Moorsel
Lid: Dhr. Jan Gasseling
Lid: Dhr. Mart van Goor

Op de foto staan van links naar rechts:
Jan Gasseling, Willie Rovers, Ine van Vugt, Cor van der Aa
en Mart van Goor

Nieuwjaarstoernooi
Afgelopen zondag was het gezellig druk op het tennispark
van Zijtaart. De Kleine Toernooien Commissie had
namelijk een tennistoernooi georganiseerd voor leden van
TV Zijtaart. Met 24 inschrijvingen was het toernooi niet
helemaal vol, maar dat mocht de pret niet drukken. In twee
poules werd verschillende wedstrijden afgewerkt. Het
bestuur van TV Zijtaart vond het een ideale gelegenheid om
elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en zodoende
waren er naast deelnemers van het toernooi ook andere
leden naar het tennispark gekomen.

Tussen de wedstrijden door werd iedereen goed in de
watten gelegd met een hapje en een drankje. Na
afloop was er naast de gebruikelijke bedankjes ook
natuurlijk nog de
prijsuitreiking.
In de eerste poule
werden Monique van de
Hurk en Ad Donkers tot
winnaars uitgeroepen. In
de tweede poule waren
het Ria Kanters en
Johnny vd Sanden die er
met de prijzen vandoor
gingen.
De KTC kijkt terug op
een geslaagd toernooi.
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Carnavalsoptocht 2015
Op 11 december 2014 is er overleg geweest tussen de
optochtcommissies en de gemeente Veghel. De uitkomst
was dat het reglement nagenoeg hetzelfde is gebleven. Wel
is door de gemeente geconstateerd dat er
carnavalswagens bij waren waarop door
minderjarigen toch alcoholische drank
werd genuttigd.
Van een aantal deelnemers weten we al
zeker dat zij gaan meedoen, we hopen
daarom ook op een even grote deelname
als afgelopen jaar. Met het weer hebben
we afgesproken dat het de gehele optocht
droog zal zijn.
Op vrijdag 30 januari a.s. is in ’t Dorpskaffee de
inschrijfavond. We zouden graag zien dat degenen die mee
willen doen op deze avond ook inschrijven, zodat we de tijd
hebben om alles in goede banen te leiden. Op zaterdag 31
januari wil de optochtcommissie namelijk de buitendorpse
wagens gaan keuren en in de daaropvolgende week alle
deelnemers aan kinderoptocht, zodat we deze goed kunnen
indelen en als laatste brengen we op zaterdag 7 februari een
bezoek aan de Zijtaartse wagens.
De optochtcommissie heeft er zin in.
Op www.cvdereigers.nl kun je al de nodige informatie voor
de komende optocht vinden. Als mensen nog vragen
hebben over de optocht, kunnen zij een mail sturen naar
optocht@cvdereigers.nl.
De optochtcommissie

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 17 januari 2015
A1
thuis ASV'33 A1
A2
thuis Heeswijk A2
C1
thuis Avant'31 C4
D1
uit
ERP D2
D2
thuis WHV D2
E1
uit
Heeswijk E1
E2
thuis Avesteyn E3
F1
vrij
F2
thuis ERP F5
F3
uit
Erp F6

14:30u
14:30u
13:00u
12:15u
11:30u
9:00u
9:30u
10:30u
10:30u
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F4
vrij
MB1 vrij
MB2 thuis ERP MB1
MD1 thuis Rhode MD1
MD2 thuis Schijndel/ De Wit MD1
ME1 thuis MVC E2M
VOW Senioren
15-jan-2015 19.30 uur SCMH H1
18-jan-2015 11.00 uur VOW H2
20-jan-2015 19.30 uur Mariahout

13:00u
12:30u
11:00u
9:30u
VOW H1
SCMH H2
VOW VR 1/2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren
08-jan-2015
Prinses Irene 2
VOW Veteranen
10-jan-2015
PSV

VOW H1

Afgelast

VOW

2-7

Voor de overige senioren teams geldt winterstop

VOEDING EN GEZOND LEVEN
BIJ DEMENTIE
Dat bewegen goed is voor mensen is al lang bekend. Het
belang van goede voeding ook. Maar bij mensen die
dementie hebben, kunnen zowel bewegen als goed eten een
probleem gaan worden. In het Alzheimercafé in de Eigen
Herd aan de Rooijsestraat in Uden komt dit op
dinsdagavond 20 januari om 19.30 uur aan de orde.
Het belang van bewegen voor mensen met dementie wordt
steeds duidelijker. Dementie kun je er niet mee stoppen.
Maar omdat behalve lijf en ledematen ook de hersenen in
beweging komen, wordt het dementieproces vertraagd en
de omstandigheden verbeterd. Gezonde voeding is van
belang om vitaal te blijven. Een fysiotherapeut en diëtiste
geven de bezoekers daar op deze avond de nodige
informatie over. Zij leggen ook uit hoe je er voor kunt
zorgen dat mensen met dementie genoeg eten en drinken en
voldoende bewegen. Bovendien krijgen de bezoekers de
kans om te ervaren hoe fijn het is om samen te bewegen.
Het Alzheimercafé is elke derde dinsdag van de maand
open voor alle inwoners van de gemeenten Boekel, Uden,
Landerd, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode, die iets met
dementie hebben. De toegang is altijd gratis. Er zijn elke
maand verschillende professionals aanwezig om vragen te
beantwoorden.
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Fanfare Zijtaart doet mee aan concertreeks
Verrassende Ontmoetingen
Op zondag 1 februari 2015 geeft het fanfareorkest van
fanfare St. Cecilia uit Zijtaart samen met de Gildenbonds
Harmonie uit Boxtel een uniek concert in de serie
‘Verrassende ontmoetingen’.
Deze concertserie biedt een professioneel podium ter
promotie van de HaFaBra muziek. Kwaliteit staat echter
voorop en het is dan ook niet makkelijk om een plaats te
bemachtigen. Het is dan ook een eer om deel te mogen
nemen. Het optreden is in de mooie concertzaal van de
Verkadefabriek in Den Bosch. Het is natuurlijk helemaal
fantastisch als er voor een mooie, volle zaal gespeeld kan
worden.
Info Concert ‘Verrassende ontmoetingen’
Datum:
zondag 1 februari
Aanvang concert:
14.30 uur fanfare St. Cecilia Zijtaart
15.30 uur De Gildenbonds Harmonie Boxtel
Locatie:
Verkadefabriek ’s Hertogenbosch
Kaarten:
€ 12,50 (in de voorverkoop)
€ 15,00 (aan de kassa)
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Heb je belangstelling voor dit unieke concert, stuur dan een
email naar info@sintceciliazijtaart.nl en vermeld daarbij je
naam, adres, telnr. en hoeveel kaarten je wilt kopen. Het
geld kun je overmaken naar rekeningnummer
NL68RABO0160890985. Vermeld daarbij dezelfde
informatie.
Bestellen van de kaarten in de voorverkoop kan tot uiterlijk
maandag 19 januari 2015.

Hou jij ook van dansen,
twirlen en optreden?
Kom dan naar onze vriendinnentraining op woensdag 21
januari!
Van 18.00 uur tot 19.00 uur hebben we in het Dorpshuis
een training en mag je mee komen doen met de majoretten.
We zullen een nieuw dansje gaan oefenen en deze zullen
we om 18.45 uur uitvoeren. Iedereen mag komen kijken
naar dit bijzondere optreden met onze eigen leden en hun
vriendinnen.
Lid worden?
Ben je 5 jaar of ouder? Dan kun je je na de
vriendinnentraining opgeven voor de 3 gratis proeflessen.
Deze proeflessen zijn bedoeld om te kijken of je majoretten
leuk vindt! Wanneer je daarna door wilt gaan, kun je je
opgeven als lid van St. Cecilia.
Hopelijk zien we jou op woensdag 21 januari!!
Sportieve groet van de majoretten
Anne-Marie van Dinter
Marjan van Asseldonk
Tel. (0413) 34 44 14
tel. (0413) 35 56 64
mvandinter@home.nl marjanvanasseldonk@home.nl

MIK Peuterdans start januari
Voor de allerkleinste meisjes en jongens biedt MIK Pieter
Brueghel een korte cursus Peuterdans aan. Peuters kunnen
als een kleine prima ballerina of stoere danser de danszaal
verkennen. Docente Sonja Selten neemt de peuters mee op
spannende avonturen. Ze reizen door verre landen en
ontmoeten dieren, feeën, piraten en andere
sprookjesfiguren. Op een speelse en vrolijke manier leren
de peuters bewegen op muziek, waardoor de grove en fijne
motoriek ontwikkeld wordt. Ook wordt aandacht besteed
aan muzikaliteit, ritme- en richtinggevoel. De korte cursus
Peuterdans voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar (15
lessen) start weer op woensdag 21 januari van 09.15-10.00
uur o.l.v. dansdocente Sonja Selten. De lessen worden
gegeven in de dansstudio’s van MIK Pieter Brueghel aan de
CHV Noordkade. Voor meer info of aanmelden: kijk op
www.mikweb.nl of bel naar (0413) 78 20 00.
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Nieuwe cursus EHBO bij Kinderen
Ook dit jaar organiseert de Stichting Gezondheidszorg
Veghel bij (voldoende deelname) een cursus EHBO bij
kinderen.
De data voor de cursus in 2015 zijn:
Woensdag 25 februari en 4, 11 en 18 maart.
Aanvang cursus: 20.00 uur.
De herhalingsles is voor cursisten van 2014 op
dinsdagavond 24 februari om 20.00 uur.
Locatie: Thuiszorg Pantein, Stadhuisplein 47 te Veghel. De
cursisten betalen € 25,00 voor de gehele cursus, inclusief
cursusboek. Een certificaat van het Oranje Kruis kost €
15,00. De meerkosten van deze cursus worden betaald door
de Stichting Gezondheidszorg te Veghel. Docent van deze
cursus is mevrouw Hanny van Teeffelen. Een cursus
speciaal voor ouders, verzorgers, grootouders, oppas enz..
Het is voor een oppas een geruststelling als je verantwoord
de eerste handelingen kunt verrichten bij diverse ongevallen
wat kinderen betreft. Aandachtspunten; bloedingen,
kneuzingen, botbreuken, brandwonden, vergiftigingen,
reanimeren enz.
U kunt zich aanmelden bij Anny van den Hurk Verhoeven,
tel.(0413) 36 31 87 of email pvdhurk@hetnet.nl

Een affaire met de buurvrouw….
(over relatieproblemen)
Johan was al jaren vrij gelukkig getrouwd met Ineke. Er
was wel eens ruzie, maar och, dat heeft toch iedereen… Op
een feestje raakte hij met zijn buurvrouw in gesprek. Hij
vertelde over de situatie op zijn werk, hoe hij zich daar
soms alleen voelde staan. Door de alcohol vertelde hij meer
dan hij aanvankelijk van plan was.

Buurvrouw reageerde begripvol, het leek wel of ze ooit
hetzelfde had meegemaakt. Ofschoon ze ontkende dit zelf
te hebben ondergaan, gaf ze hem wel precies díe kleine tips,
maar ook dát begrip, wat hij nu net nodig had. Hij had zich
nog nooit zo begrepen gevoeld. De buurvrouw vertelde
over haar huwelijk: het ging niet goed tussen haar en haar
man. Johan wilde graag luisteren en begreep haar ook. Hoe
kon de buurman zo ongevoelig reageren op deze mooie,
vriendelijke, begripvolle vrouw? Er bloeide iets op tussen
Johan en de buurvrouw. Ze spraken regelmatig wat af.
Totdat de buurman hen betrapte. Hij was boos en vertelde
de ontdekking direct aan Ineke, de vrouw van Johan. Twee
Arno Vogels winnaar Veghels
gezinnen overstuur. Johan had direct spijt en koos voor
Kampioenschap Driebanden
Ineke. Ineke eiste van Johan dat hij de buurvrouw ging
vertellen dat het over was. Zij eiste van hem dat daar
Van vrijdag 2 t/m vrijdag 9 januari werden in "De
iemand bij aanwezig zou zijn. Ook legde ze hem precies de
Stapperij", het clubhuis van biljartvereniging "Krijt Op
woorden in de mond die gezegd moesten worden. Johan
Tijd" de wedstrijden gespeeld om de titel Veghels
was het er niet mee eens, maar stelde zich deemoedig op.
Kampioen Driebanden.
Hij voelde zich ellendig, sprak de woorden mechanisch uit
Op vrijdagavond 9 januari werden achtereenvolgens de
tegen de buurvrouw. Toen hij wegging voelde
kruisfinales en de finale gespeeld door de poulewinnaars
hij dat er op deze manier geen “punt” achter
van de 4 klassen. De winnaar van de B-klasse Theo van Os, stond. Hij wilde absoluut eerlijk zijn tegen
werd in de kruisfinale verslagen door D-klasse kampioen
Ineke, en zei dat er voor hem geen “punt”
Arno Vogels. In de andere halve finale wist Ruud Cissen,
achter stond en Ineke begon te huilen. Ze
eerste van de A-klasse, op een overtuigende manier de
kozen voor relatietherapie bij mij en ik hielp
winnaar van de C-klasse Ad Kanters te verslaan.
hen om wel een punt te zetten achter de
In de finale legde Arno Vogels (9 caramboles) in de eerste relatie met de buurvrouw, in de woorden waar zij het
set zijn basis voor de overwinning op Ruud Cissen (16
allebei over eens waren. Na vier gesprekken bij mij waren
caramboles) door deze met 9-5 winnend af te sluiten. Er
ze eruit, hadden ze de punt gezet, hadden ze ook ontdekt
waren in de tweede set nog maar 3 caramboles nodig voor
wat er in hun relatie ontbroken had. Nu gingen ze werken
Arno om de zege veilig te stellen. Ruud deed zijn uiterste
aan de oplossing. Dat konden ze wel zonder mijn hulp (en
best om het tij nog te keren. Hij maakte zijn 16 caramboles zo niet, dan kunnen ze altijd nog terugkomen..).
in slechts 14 beurten vol, maar Arno had in zijn 9e beurt
reeds zijn benodigde derde carambole gemaakt en daarmee Mw. N. Timmermans-van de Kamp
de titel veilig gesteld.
Interpunctie,
Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
Privé
(0413) 31 07 95 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Eendaagse KERAMIEK expo bij MIK
Pieter Brueghel
Op dinsdag 20 januari van 10.00 tot 17.00 uur is er werk te
zien van 25 studenten van de Design Academy Eindhoven.
Voor eenieder die geïnteresseerd is in keramiek, educatie en
experiment, is het zeer de moeite waard deze dag een kijkje
te komen nemen op de CHV Noordkade. Het zijn
bijzondere vormexperimenten, glazuurproeven, textuur- en
structuur-tests in klei.
De studenten volgden het Ceramic Research programma in
de ateliers van MIK. In dit programma ontwikkelen de
design studenten hun kennis en vaardigheden in de meest
voorkomende keramische technieken en materialen o.l.v.
industrieel ontwerper Olaf Stevens. De nadruk ligt op
onderzoek en experiment. Meer info Myriam Simons,
telefoon (0413) 78 20 00.

Ruitersport Zijtaart - Loes van Asseldonk
en Dirkje Aarts scoren goed tijdens de
laatste selectiewedstrijd

pagina 11

hoe moet je op de juiste wijze vergrijzen, je leert een
landschap op te zetten in enkele uren met dunne olieverf. Je
ontdekt de werking van een voorgrond, midden- en
achterplan om perspectief op te bouwen. Voor info tel.
(0413) 78 20 00 of kijk op www.mikweb.nl

Relaxte jazz & grooves in
De Afzakkerij
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
Veghel is op zondagmiddag 18 januari een optreden van
de jazz/groove formatie 5 Star Bucket. Deze band staat
onder leiding van beeldend kunstenaar, saxofonist en
architect Jan van Oort. Ze maken eigentijdse, maar tevens
zeer toegankelijke, relaxte jazzmuziek. De organisatie is
weer in vertrouwde handen van De Compagnie. Aanvang
optreden 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

5 STAR BUCKET
De instrumentale muziek van deze viermansformatie kan
het beste worden omschreven als een ‘Groove Jam’: Beats
De ruiters zijn het nieuwe jaar begonnen met een frisse start en grooves in dynamische interactie met improvisaties en
en hebben de eerste wedstrijden weer gereden! Afgelopen
vaak ter plekke verzonnen melodieën en arrangementen op
zondag vond alweer de laatste selectiewedstrijd plaats voor vaststaande akkoorden. Hierdoor blijft de muziek fris en
de paarden. Loes van Asseldonk was al verzekerd van haar steeds weer net even anders. De band bestaat Jan van Oort
kringkampioenschap, maar wist ook nog de laatste
saxen, ewi & keys, Paul Vermeulen toetsen, Mario
selectiewedstrijd te winnen met haar paard Fitzroy. In het
Vleugels bas en Henry Litjes drums.
weekend van 30 januari mag zij rijden op de Brabantse
Kampioenschappen te Schijndel!
Geluidsfragment op http://youtu.be/7fc-aOL94Ic
Dirkje Aarts liet met haar paard Champ de Luxe een mooie
proef zien en werd hiermee heel knap 4e in de klasse L2
met een hoog aantal punten.
Lieke Blokx heeft afgelopen weekend fanatiek gereden in
de Mortel. Samen met haar pony Tanja's Lizzy heeft ze al
veel gewonnen. Ook nu werd ze weer knap 3e !

KIENEN V.O.W.
WOENSDAG

De behaalde resultaten
Overasselt
Klasse L1
Loes van Asseldonk
Fitzroy
Klasse L2
Dirkje Aarts
Champ de Luxe
De Mortel
Klasse BL2
Lieke Blokx

Tanja's Lizzy

21 jan. 2015

plts
1

pnt
197

4

200

3

189

Korte teken/schildercursus MIK
Lucht en Landschap
In het jaar van de Engelse William Turner, de
landschapsschilder met de bijzondere imposante luchten,
wordt er bij MIK Pieter Brueghel een korte cursus
aangeboden die speciaal ingaat op dit tijdloze onderwerp.
Het zijn vijf lessen voor zowel beginners als gevorderden
op de donderdagmiddag, start 29 januari, o.l.v. docent Peter
Linnartz. Peter maakt je wegwijs, leert je op welke manier
bijzondere luchten met wolkenpartijen in perspectief
worden gerealiseerd. Wat zijn de goede blauwen voor lucht,

KANTINE SPORTPARK
DE VONDERS
ZIJTAART

HOOFDPRIJS € 250,00
en diverse andere leuke
(geld)prijzen

AANVANG 20.00 UUR
kantine open om 19.00 uur
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