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: Tinello’s; The Holy Cow; De Soffelse
boys; Rakt um goed; Effe Dimme; Du Rivage. Dat zijn er al 21, maar nog niet de 32 teams
waarvoor plaats is. De tijd gaat echter wel dringen. Wil men meedoen, dan moet de opgave
uiterlijk op zondag 1 februari a.s. binnen zijn.
Evenals de vorige keren geleden 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 per team.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zaterdag: 31 januari 16.00 u. Maria Lichtmisviering, voorgegaan door Pastor
Hans van Bemmel en de Doopselwerkgroep m.m.v. enkele gitaristen.
Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen
jaar aan de ouders uitgereikt.
Zaterdag: 31 januari 19.00 u. Presentatieviering H.Vormsel met als voorganger
Pastor Thomas van der Horst m.m.v. het koor “Vivace”.
Zondag: 1 februari 9.30 u. Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag);
Mnd.ged. Doortje van Nunen-Brugmans; Jrgt. Cor en Bertha Oppers-van Erp; Jrgt.
Pater Harry van de Ven; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Frans
en Hanneke van Schaijk-Habraken; Jrgt. Corrie van den Berkmortel-Verbruggen;
André van den Oever; Jrgt. Overl.oud. van Asseldonk- van Kessel;
Jrgt. André van der Heijden.
Dopen:
14.00 u. Lynn: dochter van Remco van den Baar en Joyce van Osch
14.45 u. Sieb: zoon van Pieter en Lieke van Dijk- van Asseldonk

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance

112

Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart D.Michiels 0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
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Voor meer informatie, het reglement en inschrijfformulieren kan men terecht bij terecht bij Martien
Verbruggen Keslaerstraat 29 in Zijtaart, tel. 06-54378832,
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl.
Ook voor het driebandentoernooi begint de tijd te dringen,
want ook hiervoor sluit het inschrijven op zondag 1 februari
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.
Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi,
maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt
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
na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus
minimaal 2 keer spelen.
Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek
afgewerkt. De spelers die meedoen moeten er daarom
rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 en moet bij inschrijving
worden voldaan.
Wie mee wil doen kan zich t/m zondag 1 februari a.s.
opgeven bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79, CaféZaal Kleijngeld, Past Clerxstraat 55 of via de mail
(m.verbruggenzijtaart&ziggo.nl). Ook voor nadere
inlichtingen kan men op dit mailadres terecht of bij Martien
Verbruggen, tel. 06-54378832.

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: 0413-300950.
Gevonden
Een RVS armband bij VOW op het Pannaveld, op te halen
bij Raaijmakers Drukwerk

Aangeboden
Gemengd openhaard- kachelhout.
A-keuze € 45,00 p/ m3 B-keuze € 40,00 p/ m3
In Zijtaart gratis thuis bezorgd.
Gebr. Klomp tel. 06-51.14.44.87
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Uitnodiging open kijkmiddagen
2 en 3 februari
Aan toekomstige ouders en
leerlingen van Bs Edith Stein,
Op maandag 2 en dinsdag 3 februari
nodigen we u graag uit om tussen
13.30 uur en 15.30 uur even een
kijkje te komen nemen op Bs Edith
Stein. U wordt rondgeleid door leerlingen van groep 8,
waarop aansluitend vanaf 15.30 uur de aanmelding
plaatsvindt.
De klassendeuren staan open en het lesrooster hangt op de
ramen, zodat u na de rondleiding een keuze kunt maken
welke les u nog even bij wilt wonen.
In alle groepen gaat het reguliere lesprogramma gewoon
door! Om u een zo reëel mogelijk beeld te geven van een
schoolmiddag, verzoeken wij u vriendelijk om zo min
mogelijk te storen in de groepen.
Voor de benodigde concentratie bij een bepaalde les, kan
het zijn dat een klassendeur tijdelijk even gesloten blijft,
bijv. bij het afnemen van een dictee. U bent daarna weer
van harte welkom.
Voor de goede gang van zaken verzoeken wij u om gebruik
te maken van de hoofdingang. In de teamkamer staan koffie
en thee voor u klaar!
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
met vriendelijke groet,
Team Bs Edith Stein.

Dorpsspel 2015
Enkele dagen geleden
streden 5 teams tegen
elkaar tijdens Levend
Kolonisten van Catan.
Door het dorp waren
spellen verspreid. Door
zoveel mogelijk punten te
halen bij de spellen
konden de teams grondstoffen verzamelen voor het
eindspel. Met woorddozen moesten zoveel mogelijk
woorden gespeld worden en met de stappenteller moest zo
vlug mogelijk geheadbangd worden. Hoe meer 'stappen' er
binnen een minuut geheadbangd waren, hoe meer
grondstoffen dit opleverde. Belangrijk was dat er niet meer
dan 7 grondstoffen in de kruiwagen lagen wanneer de
struikrover het pad kruiste, want dan kon een team zomaar
een deel van zijn grondstoffen verliezen!
Nadat alle teams zoveel mogelijk grondstoffen verzameld
hadden bij de verschillende spellen, was het tijd voor het
eindspel.
Team 3, bestaande uit Bart Visser, Bram vd Linden en
Mike van Dijk, kwam als grote winnaar uit de bus en ging
er met de hoofdprijs vandoor!
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ZIJTAARTSE
Ruitersport Zijtaart - Ook Kimberly van
JEUGDNATUURVERENIGING der Sanden en Glenn van de Ven hebben

Sporentocht
Het vorige jaar werd in december
afgesloten met het maken van kerststukjes. Voor sommige
leden betekende dat het afscheid van de
Jeugdnatuurvereniging, maar we vinden het vet als je toch
nog mee gaat. In 2015 gaat de vereniging natuurlijk wel
gewoon door met onze activiteiten en zijn er ook weer
nieuwe leden bijgekomen.
Op zondag 1 februari worden alle leden voor het eerst weer
verwacht.
Zorg dat je om 8.30 uur bij het
Klooster bent met een goede fiets!
Van daaruit gaan we gezamenlijk met de fiets naar de
Hazenputten voor een wandeling in de bossen. Rondom de
vennen, de Hazenputten, zijn veel vogels te zien: de
geelgors, het goudhaantje, maar ook de buizerd, havik en
zwarte specht. Het gebied wordt begraasd door
Exmoorpony’s en Schotse Hooglanders. Wie door dit bos
wandelt, zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier
in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was.
Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en
heide. Aan de randen woonden boeren die veel last hadden
van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd
daarom besloten de stuifzanden te bebossen, met onder
meer inlandse eik, linde en beuk.

" Is het onzuivere koffie of is het
gewoon mooier dan het lijkt?"
Het lijkt nog even weg maar voordat we het in de gaten
hebben, is het alweer maart! En maart roert zijn staart en zo
ook de Zijtaartse Toneelvereniging. Zowel de volwassenen
spelersgroep als de jeugdspelers zijn al maanden bezig met
repeteren voor de uitvoeringen van 14 en 15 maart a.s.. Met
titels als "Mooier dan het lijkt" en "Onzuivere koffie"
hopen zij u een leuke middag en avond te kunnen bezorgen.
Bij de jeugdspelers kunt u 's middags genieten van een
huisarts die denkt in alle rust met pensioen te kunnen gaan.
Of traint u ’s avonds uw lachspieren om de volwassenen te
zien hoe het er aan toe gaat in een niet zo zuiver
advocatenkantoor?
De voorstellingen van onze talentvolle jeugdspelers
beginnen om 14.00 uur en de voorstellingen van de
volwassenen starten om 20.00 uur. Dit alles wordt voor u
opgevoerd in Het Klooster te Zijtaart.
De kaartverkoop start 20 februari 2015 bij Marian van den
Acker, nadere informatie hierover volgt nog.
Mocht u het nog niet genoteerd hebben, dan raden wij u aan
dit nu te doen!
Graag tot ziens!!
De Zijtaartse Toneelvereniging

zich geselecteerd voor de Brabantse
Kampioenschappen
Kimberly van der Sanden werd netjes 2e met haar pony
Yellow Surprise op de laatste selectie springen te
Nistelrode. Dit was meer dan voldoende om mee te mogen
rijden op de Brabantse Kampioenschappen!
Dankzij een nette 6e plaats mag ook Glenn met zijn paard
Ziezo rijden op de Brabantse Kampioenschappen in de
klasse Z/ZZ. Ruitersport Zijtaart wenst ze beiden veel
succes.
Loes van Asseldonk reed afgelopen weekend, als generale
repetitie voor de Brabantse Kampioenschappen, een
wedstrijd in Uden. Samen met Fitzroy behaalde ze éénmaal
een nette overwinning en een 2e prijs.
De behaalde resultaten
Springen:
Nistelrode
Kimberly van der Sanden
Overasselt Klasse Z/ZZ
Glenn van de Ven
Dressuur
Uden
Klasse L1
Loes van Asseldonk Fitzroy

Yellow Surprise

2e

Ziezo

6e

1ste proef
2de proef
Pl.
Pnt. Pl.
Pnt.
2e
200 1e
202
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Wat doe je als je kind gaat scheiden?

KBO

Als je kind gaat trouwen dan ga je er natuurlijk niet van uit
dat je zoon/dochter een tijd later alweer gaat scheiden. Toch
eindigt bijna 1 op de 3 huwelijken inmiddels in een
scheiding. Het aantal scheidingen in Nederland ligt tussen
de 33.000 en 35.000 per jaar! Dus als je zegt: ”mij
overkomt het niet” dan kom je mogelijk bedrogen uit en
ook in Zijtaart komt het voor. Op maandag 2 februari om
10.00 uur kunt u naar het Onderonsje in het Klooster in
Zijtaart komen, met als
onderwerp: “Wat doe je als
je kind gaat scheiden”.
Daar komt Nellie
Timmermans met ons over dit
onderwerp praten. Elke
scheiding brengt enorm veel
verdriet met zich mee. In de
eerste plaats bij de partners
en hun kinderen. Maar ook
voor de ouders van het
getrouwde stel is een scheiding moeilijk, want het blijven
toch je kind en mogelijk kleinkinderen. Nellie Timmermans
is relatie- en gezinstherapeut en heeft van daaruit veel met
echtscheidingen te maken. Nellie wordt veelvuldig
geconfronteerd met vragen van (groot)ouders en kan
daardoor veel antwoorden geven, maar misschien kunnen
we ook van elkaars ervaringen leren. Wat kun je als ouders
doen en wat beter niet? Hoe kun je je kind steunen zonder
in de eventuele ruzies betrokken te worden? Wat zeg je
tegen je schoonzoon of -dochter en tegen de schoonfamilie?
Hoe kun je omgaan met de kleinkinderen? Deze vragen zal
Nellie Timmermans zeker aan de orde stellen in het
Onderonsje. Voor de bezoekers is er ruim de gelegenheid
om vragen te stellen. Hopelijk overkomt het u niet, maar
mogelijk wat informatie vooraf hoe er mee om te gaan is
nooit weg!

AGENDA
Maandag 2 februari 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 februari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 februari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 3 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 februari 13.30 uur: Kienen
Donderdag 5 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 5 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 5 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 6 februari 13.30 uur: Bridgen

Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 2 februari van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid
om deze morgen met andere dorpsgenoten te praten over
het onderwerp. U komt toch zeker ook?

Kaarten
De uitslagen van donderdag 22 januari 2015:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Harry Rooijakkers
2. Lenie Henst
3. Bert Vissers
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Harrie v. Asseldonk

41 pnt.
82 pnt.
56 pnt.
41 pnt.
-32 pnt.

Bridge
Zijtaartse Bridge Club 20 jan 2015
Lijn A
1
(2)
(2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gerard Bekkers & Riet Koevoets
Riet v. Hout & Corry Kastelijn
Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Ad Koevoets & Mientje v.d. Tillaart
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
Bert Kanters & Diny Kanters
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
Piet v Schaijk & Hannie Habraken
Clasien Nolle & Trudy Smulders
Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo

61,11
57,64
57,64
53,82
53,61
51,94
51,18
49,65
48,61
48,54
46,88
46,53
43,40
42,29
37,15

Lijn B
1
(2)
(2)
(4)
(4)
6
7
8
9
10
11
12
13

Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
57,92
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
56,67
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
56,67
Henk v.d. Linden & Mien Vissers
55,00
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
55,00
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 54,17
Hein de Wit & Jo de Wit
52,92
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
47,92
Anneke Jans & Maria Pepers
45,42
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,00
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
43,75
Lilian Harbers & Rob Harbers
40,42
Joke Petit & Maria Rijken
39,17
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Biljart regiocompetitie

KBO 23 jan 2015
Lijn A
1
2
3
4
5
6
7
8
(9)
(9)
11
12
13
14
15

Bert v. Helvoort & Albert van de Hurk
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
Cees v. Hout & Riet v. Hout
Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
Jan Langenhuijsen & Cor Mollen
Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
Ad Koevoets & Riet Koevoets
Theo van Dijk & Toos van Dijk
Geert Putmans & Harrie Lucius
Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
Toon v. Creij & Wim v. Os
Mien Vissers & Jo v. Boxtel

Zijtaart
Cor Coppens
Jan vd Oever
Wim vd Sanden
Frans v Leuken
Tonn Verbruggen
Rien v Tiel
Tonnie v Uden
Cor v Zutphen

62,08
57,64
55,90
54,58
51,25
51,04
49,65
49,17
48,26
48,26
47,92
46,67
45,14
44,79
39,58

Beek en Donk
Ad de Koning
Lambert v Bree
Harry Poulisse
Jan v Neerven
Cor vd Berg
Ant Rooiakkers
Piet Goossens
Jan v Dijk
Piet v Zeeland
Wim Swinkels
107,00%

39
32
29
26
28
25
20
17
17
24

10
18
44
40
17
25
25
66

-

Lieshout A
Fr Dekkers
20
M v Hoof
17
Theo v Veggel 51
L v Veggel
48
M vd Bigelaar 28
Fr Dekkers
20
A vd Broek
43
Sjef vd Heuvel 83

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

Biljarten Nederlaag toernooi KBO 21-1-2015
-

20
17
49
37
21
27
30
66

26-1-2015

21
14
67
46
12
32
45
56

Uitslagen Onderlinge competitie 22 januari 2015 KBO
Willy vd Berkmortel 25 35 Tonn Verbruggen 22 18
Rien v Tiel
28 22 Cor Coppens
21 18
Rien Kemps
34 23 Jan vd Oever
18 15
Willy Henst
30 33 Martien v Zutphen 14 10
Rien v Tiel
28 21 Gerard Oppers
12 6
Johan v Zutphen
18 15 Frans v Leuken
42 28
Wim Kremers
24 17 Gerard Oppers
12 5
Jan vd Oever
18 17 Jan de Wit
30 14
Johan v Zutphen
18 20 Cor v Zutphen
61 60
Tonnie v Uden
31 39 Chris v Helvoirt 19 25
Cor Coppens
21 16 Piet vd Hurk
38 23
Frans v Leuken
42 27 Chris v Helvoirt 19 22

Lijn B
1
Diny Kanters & Bert Kanters
69,44
2
Piet v. Schayk & Mari v.d. Steen
62,50
3
Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
61,46
4
Christien v. Helvoirt & Chris v. Helvoirt 55,21
5
Tonny Rijkers & Rina v. Berlo
53,13
6
Cor vd Berg & Jan Rijkers
51,04
7
Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 50,00
8
Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
46,88
9
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
46,53
10
Lenie Swinkels & Ria Swinkels
44,44
11
Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 43,06
(12) Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
38,89
(12) José van Kempen & Fien Rooijakkers
38,89
14
Pieta Verbakel & Martien v Cleef
38,54

Zijtaart
Cor v Zutphen
66 62
Frans v Leuken
37 36
Rien Kemps
35 37
Jan de Wit
28 27
Wim Kremers
21 12
Tonn Verbruggen 21 16
Cor Coppens
20 21
Cor Coppens
20 23
Jan vd Oever
17 22
Martien v Zutphen 15 11
95,30%
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30
45
23
26
32
18
30
14
13
3

Senioren Biljartcompetie Regionaal KBO 20-1-2015
Breugel A
Zijtaart
Theo v Eck
41 30 - Cor v Zutphen
66 32
Martien Swinkels 39 23 - Wim vd Sanden 49 55
Ben Swinkels
29 32 - Frans v Leuken
37 41
Carel de Beer
29 24 - Tonnie v Uden
30 39
Jan v Eck
20 27 - Tonn Verbruggen 21 21
Harry Sanders
19 18 - Cor Coppens
20 16
Jan van de Velden 19 21 - Jan v Uden
18 24
Jan de Beer
15 24 - Jan vd Oever
17 17
103,19%
101,86%

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Carnavalsoptocht Reigerland

SPORTAGENDA

De carnaval nadert nu snel. Vrijdag 30
januari a.s. is de inschrijfavond in ’t
Dorpskaffee. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur
kunnen de deelnemers aan de optocht in
Zijtaart zich opgeven. De Zijtaartse
deelnemers die ook in Veghel mee willen
doen, kunnen dat dan ook aangeven.
De inschrijvingen voor de optocht in Veghel
moeten op zondag 1 februari worden
ingeleverd. Het is dus van belang dat deze deelnemers zich
op deze inschrijfavond opgeven. De optochtcommissie zou
het fijn vinden als iedereen zich op deze avond opgeeft,
zodat de optochtcommissie de tijd heeft om alles goed te
regelen.

VOW Veteranen 31 jan. 2015
17:00u SVSH
VOW Vet
VOW Senioren 29 jan. 2015
19:30u RKVV Keldonk 2
VOW H2
VOW Senioren 1 febr. 2015
Vriendschappelijk 11:00u
VOW H1 RKVV Keldonk 1
12:30u Boerdonk 3
VOW H3
11:30u VOW H4
Blauw Geel'38/JUMBO 15
10:00u Avesteyn VR1
VOW VR1
10:00u Ollandia VR1
VOW VR2

Verzekering
Verzekeren is een onderwerp waarover men het liever niet
heeft, maar wat heel belangrijk is en vooraf goed moet zijn
geregeld.
Veghel wil m.b.t. de wagenbouwers de volgende gegevens
bij het inschrijfformulier ontvangen: de chauffeursverklaringen, kopieën van de rijbewijzen en de
verzekerings-papieren. Daar alle Zijtaartse wagens ook in
Veghel meedoen, verzoeken we deze deelnemers die
gegevens op de vrijdagavond zo volledig mogelijk aan te
leveren.
Vaak is op de polis van de tractor ook de wagen verzekerd,
maar voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht kunnen
andere regels gelden. Het is daarom belangrijk bij de
verzekeringsagent na te vragen of het geheel ook tijdens
een optocht is verzekerd. Hiermee kun je veel problemen
voorkomen of alsnog de nodige maatregelen nemen.
We hopen dat iedereen die mee wil doen a.s. vrijdag komt
inschrijven. Lukt dat niet dan kun je je nog tot en met
vrijdag 6 februari opgeven bij Martien Verbruggen,
Keslaerstraat 29. Dit kan dan dagelijks tussen 18.00 uur en
19.00 uur. Voor de buitendorpse deelnemers sluit de
inschrijving al op vrijdag 30 januari.
Zijn er nog vragen, dan kun je deze stellen via
optocht@cvdereigers.nl.
Tijdens de inschrijfavond zal ook het eerste exemplaar van
de carnavalskrant worden uitgereikt aan prins Mark d’n
Urste, jeugdprins Luuk en jeugdprinses Nienke.
De inschrijfavond is jaarlijks een gezellige avond en gezien
het motto van de prins zou het wel eens kunnen uitlope.

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 24 jan 2015
Veteranen VOW
VOW A1
VOW Senioren 25 jan 2015
ELI H1 VOW H1
ELI H2 VOW H2
VOW H3
Keldonk 3

afgelast
afgelast
afgelast
afgelast

Vishandel Jacco Morren
Dorpsstraat 89
4268 GG Meeuwen
Tel.: 06-13.49.50.67

Standplaatsen en markten
Dinsdag
Boerdonk
11:00u-13:00u
Mariaheide 14:00u – 18:00u
Woensdag
Keldonk
10:30u – 13:00u
Zijtaart
14:30u – 18:00u
Donderdag
Brunssum
11:00u-18:00u
Vrijdag
Udenhout
11:00u-18:00u
Zaterdag
Mariahout
11:00u-13:30u
Eerde 14:30u-18:00u

Kapelstraat
Dobbelsteenplein
Morgenstraat
Pater Thijssenstraat
Kennedeylaan
Tongerloplein
Oranjeplein
Kapelstraat
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Goede toegankelijkheid
gemeentelijke gebouwen
De Stichting Platform voor Ouderen en Gehandicapten
(SPOG) onderzocht de bereikbaarheid en toegankelijkheid
voor rolstoelers e.d. van gemeentelijke gebouwen in de
gemeente Veghel. Zo is gekeken of de ingang /
toegangspoorten goed bereikbaar waren. Wethouder van
Rinsum nam de op- en aanmerkingen in ontvangst en plakte
symbolisch een groene sticker met ‘Veghel toegankelijk’ op
de deur van het Stadhuis.
Wethouder Riny van Rinsum: “Gemeentelijke gebouwen
zijn voor iedereen en dat betekent dat alle gebouwen ook
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het is goed dat er
in de praktijk getest wordt of dit ook klopt. Uit het rapport
blijkt dat de gemeentelijke gebouwen voor iedereen
toegankelijk zijn. Er zijn wat kleine verbeterpunten, waar
mogelijk gaan we hiermee aan de slag”.

Ontmoeting zondag 1 februari 2015
Fanfare Sint Cecilia Zijtaart
olv Albert-John Vervorst
•
•
•
•
•

Madrigalum
Syracuse
Oblivion
Good Night Sarajevo
Hajj

Philip Sparke
Albert-John Vervorst
Astor Piazolla
Leon Vliex
Stephen Melillo
&

Gildenbondsharmonie Boxtel
olv Arjan Gaasbeek
solist Rodin Rosendahl, Euphonium
• Song and Dance
• San Antonio Dances
• Valse Brillante:

Richard Saucedo
Frank Ticheli
Herbert L. Clarke
Sounds from The Hudson arr. Donald
Hunsberger
• Romeo & Julliette
Sergei Prokofiev
Suite uit het ballet
arr. Johan de Meij
• Lezghinka
Aram
Katchaturian arr.
Steven Walker
Verkadefabriek Den Bosch | zondag 1 feb |
14:30 u kaarten 15 euro incl.
consumptie en garderobe
meer info op www.verrassendeontmoetingen.nl

Van links naar rechts: Ody Ruijs (SPOG/BTB), Chris van
Helvoirt (SPOG/BTB), Wethouder Riny van Rinsum,
Gerard Visser (SPOG/BTB) en Marthy van der Burgt
(SPOG/BTB).
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Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Reorganisatie
Pim werkte al jaren bij dezelfde baas. Enkele maanden
geleden kregen hij en zijn collega’s te horen dat het niet
goed ging op de zaak en dat ze voorlopig extra de
schouders eronder moesten zetten. Dat deden ze. Pim
werkte er al jaren met veel plezier. Wat extra inzet kon hij
best opbrengen. Totdat hij te horen kreeg dat ontslag voor
hem werd aangevraagd vanwege de reorganisatie. Het was
alsof hij een klap in zijn gezicht kreeg. Had hij zich
daarvoor zo uitgesloofd?! Ineens kwam eruit wat hem
allemaal nog meer dwars zat. Er waren enkele mensen die
de kantjes ervan afgelopen hadden maar die gezien werden
als “vriendjes van de baas”. Zij werden niet ontslagen. Dat
zette kwaad bloed bij Pim maar ook bij verschillende
andere collega´s. Helaas had niemand hierover ooit met
leidinggevenden gesproken. Natuurlijk wil niemand als
`klikspaan` te boek staan, maar toch kan het wel eens goed
zijn om een leidinggevende aan te spreken als er sprake is
van lamlendige collega´s. Je moet daar wel goed over
nadenken en je moet zorgvuldig zijn in je aanpak, soms
eerst de lamlendige collega´s zelf aanspreken. Dat is niet
eenvoudig, maar als je niks zegt en jij wordt ontslagen is
dat wel erg zuur! Nu was het te laat. Ik kon hem alleen
maar adviseren en leren hoe hij dit soort dingen in het
vervolg kon aanpakken. Na enkele gesprekken was zijn
gevoel van teleurstelling en boosheid opgeruimd. Hij had
weer zin in een nieuwe uitdaging.
Gelukkig heeft hij nu een nog betere baan, vooral ook
omdat hij zichzelf niet heeft toegestaan bij de pakken neer
te zitten. Maar….het bedrijf waar hij is ontslagen zit nog
steeds met een heleboel lamlendige, ongemotiveerde
medewerkers. Dat is echter niet meer de zorg van Pim.

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé
0413-310795 of 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl info@interpunctie.nl

Innersoul maakt van elk optreden een feestje
Op het podium van Kunstgroep de Compagnie op CHV
Noordkade in Veghel staat op 1 februari de soulband
Innersoul. Al sinds 2004 spelen ze lekkere, dansbare
soulmuziek met uitstapjes naar funk en disco. Bekende
nummers van artiesten als Stevie Wonder, Earth Wind &
Fire en Jackson5 komen voorbij. Het optreden begint om
15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur, de entree is gratis.
Innersoul is een swingende soulband afkomstig uit
Eindhoven. Een optreden van Innersoul is altijd een feest!
Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de achtkoppige
band zelf. De hele band geniet van een optreden en speelt
met ziel en zaligheid. Innersoul maak van elk optreden een
ouderwets gezellig dansfeest! De band heeft drie
zangeressen. Twee ervan wisselen elkaar af in de leadzang.
De andere twee zangeressen voorzien de nummers van een
harmonische meerstemmige achtergrondzang.
Gecombineerd met onze blazerssectie vormt dit lekkere
frisse sound. Op het repertoire staat veel ‘goud van oud’
met hits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 met nummers als I’m a
soul man, Lady Marmelade, Pick up the Pieces, Play that
funky Music, Shout, Superstition en We are Family.

Zaterdag 24 januari was voor de 4e keer
de Zijtaartse muziekkwis in ’t Dorpskaffee.
Het was een geslaagde avond, georganiseerd door Mark Verbruggen. Het
was een erg spannende strijd, wie het beste muziekkwis koppel werd van 2015!

1e Cees & Ron

2e Martien en Ietje

3e Harold & Antoin
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Carnavalsmaandag 16 februari 2015
C.V. de Reigers organiseert ook dit jaar weer “De grote talentenshow”
voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.
Wil jij je favoriete zanger of zangeres nadoen (playback of live zingen), kun je
een truckje, wil je een dans doen of ben je ergens heel goed in? Alleen, met z’n
tweeën of samen met je vriendjes of vriendinnetje? Doe dan mee!! Maak het zo
leuk en origineel mogelijk dan val jij misschien wel in de prijzen. Er is een 1ste en
een originaliteitsprijs voor de onderbouw en de bovenbouw!
Geef je voor zaterdag 31 januari op bij:
M. van der Heijden Autocentrum
Pastoor Clercxstraat 34
Tel.nr. Mimi 06 – 109 101 34

Wanneer
Plaats
Zaal open
Aanvang
Toegang

:
:
:
:
:

Carnavalsmaandag 16 februari
Dorpshuis
13.00 uur
13.30 uur
Gratis

Als je muziek nodig hebt lever dit dan voor zaterdag 31 januari in bij: M. van der Heijden Autocentrum. Graag
op originele CD. Vermeld dan ook duidelijk je naam en liednummer. Je kunt bellen naar Mimi van der Heijden
of geef je op via het onderstaande deelnamestrookje.
Groetjes en tot zien bij de grote talentenshow.

De Jeugdcommissie.

INLEVEREN VOOR 31 JANUARI, EVT INCLUSIEF CD, BIJ M VD HEIJDEN AUTOCENTRUM

Ik / wij _____________________________________________________________
ben / zijn _______________ jaar oud en zitten in groep _______________
Ik / wij doen: ________________________________________________________
Ik ben / wij zijn te bereiken via het telefoonnummer ________________________
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