Magnoliaconcert groot succes!
Afgelopen zondag 26 april heeft Dorpshuis Zijtaart het tweede Magnoliaconcert
georganiseerd. Onder grote belangstelling hebben we genoten van twee geweldige
optredens van de Old Swing Band en Fanfare Sint Cecilia.
Hoogtepunten van de middag waren de toespraken van Jan van Asseldonk en Burgemeester
Adema, gevolgd door de onthulling van het naambord van het binnenplein.
Vooral de toelichting van Jan van Asseldonk maakte diepe indruk op de aanwezigen. Jan
maakte duidelijk dat de wetenschap weliswaar vorderingen maakt, maar dat we helaas nog
heel veel niet weten. En dat daarom verdergaand onderzoek naar hartfalen bij jonge mensen
heel hard nodig is.
We hebben ontzettend veel bewondering voor Jan dat hij zijn verhaal uit naam van zijn
broer Noud en van Mark van Sonsbeek wilde doen.
Burgemeester Adema maakte duidelijk dat Noud door zijn tomeloze inzet voor de Zijtaartse
gemeenschap het zeer zeker verdiend heeft dat aan het binnenplein van het dorpshuis zijn
naam is verbonden.
Vanaf dit moment is de officiële benaming het "Noud van Asseldonkplein". Een prachtig
eerbetoon ter nagedachtenis aan Noud om op deze passende wijze zijn naam levend te
houden.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 3 mei 9.30 uur Pater van Delden (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Mnd.ged. Doortje van Nunen-Brugmans;Tonny Vissers van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Overl.oud. van de Ven-Aarts, dochter Zus en Annie van de Ven-van
Zutphen; Harrie van den Hurk (vanw.verjaardag); Overl.oud. van den Oever-Verhoeven;
Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en
overl.familieleden; Jrgt. Jan van de Ven; Overl.oud. Johan en An van den Oever-van
Asseldonk en zoon André.
Overleden: Grard van Eert in de leeftijd van 99 jaar

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
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

0900-8803
36.73.09
36.69.86
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Tijdens de gehele middag kon koffie of thee met gebak
worden gekocht. De totale opbrengst hiervan komt ten
goede aan Stichting Mark's Memories.
Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die belangeloos
een lekkere taart ter beschikking heeft gesteld. Er was
keuze uit een prachtig en gevarieerd taartenbuffet. De totale
opbrengst van deze middag uit de taartverkoop en
vrije donaties bedroeg € 895,00. Een heel mooi bedrag
waarmee het AMC extra onderzoek kan verrichten naar
hartfalen bij jonge mensen!
Hierbij bedanken we alle bezoekers en alle betrokkenen die
hebben bijgedragen aan deze waardevolle, betekenisvolle
en vooral prachtige middag.
Bestuur Dorpshuis Zijtaart en
Stichting Mark's Memories

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: plastic tas merk Dymphie, mode met
sportkleding. H v.d. Ven, tel. 36 52 42.

Kampioenswedstrijd VOW 3:
Aanstaande zondag 3 mei speelt ons 3e elftal in Keldonk
om het kampioenschap. Bij winst is het kampioenschap een
feit in de reserve 6e klasse 42.
Laat Keldonk Oranje Wit kleuren en kom ze
aanmoedigen!!
RKVV Keldonk 4 – VOW 3 aftrap 11:30 uur
Indien het kampioenschap een feit gaat worden zal er
natuurlijk een knallend feest losbarsten na de wedstrijd in
de kantine van VOW.
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Bedankt
Voor de vele felicitaties die ik heb mogen
ontvangen van familie, vrienden,
kennissen,
de persoonlijk felicitaties, de vele kaarten
en via social media.
Mijn dank gaat speciaal uit naar Noud, die
het in gang heeft gezet,
CV de Reigers, Dorpshuis, EGZ
en VOW.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Chris v.d. Ven

Wat weten we in Zijtaart over het
Gilde?
De diverse gildes in
Brabant kennen hun
herkomst al vanuit de
Middeleeuwen en hebben
in vele dorpen een
belangrijke bijdrage
geleverd aan de
leefgemeenschap aldaar. Op 4 mei om 10.00 uur komt
André Velthausz met de aanwezigen praten over “de guld”.
In zowel Erp als Veghel kent men een gilde waar best veel
over te vertellen is. Enkele keren per jaar trekt het gilde met
vaandel en slaande trom door het dorp, zoals ook 4 mei bij
de Dodenherdenking. Maar waar komen die tradities
vandaan? Wat was vroeger de functie van een gilde?
Interessante vragen, waarop André Velthausz de
antwoorden kan geven.
Wie denkt dat terug gaan in de
geschiedenis saai zal zijn,
moet op maandag 4 mei om
10.00 uur eens naar het
Onderonsje in het Klooster in
Zijtaart komen. André
Velthausz vertelt niet alleen,
hij luistert ook graag. De
verhalen als die over het gilde geven de geschiedenis kleur
en maken daardoor de gesprekken bij het Onderonsje zo
boeiend.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandagmorgen 4 mei van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
Komt u toch zeker ook?
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BRIDGEN
KBO 24 april 2015

AGENDA
Maandag 4 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 mei 14.00 uur: Line dansen
Donderdag 7 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 7 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 7 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 8 mei 13.30 uur: Bridgen

BEDEVAART HANDEL
Als u mee wilt gaan naar de bedevaart in
Handel, wilt u zich dan voor 5 mei a.s.
aanmelden bij een van de bestuursleden.
KAARTEN
De uitslagen van donderdag 23 april 2015:
Jokeren:
1. Mien Ketelaars
110 pnt.
Rikken:
1. Bert Vissers
123 pnt.
2. Martien v.Zutphen
98 pnt.
Poedelprijs:
Jan v.Zutphen
- 7 pnt.
Loterij:
Leny Henst

Lijn A
1 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
2 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Mien Vissers & Jan Langenhuijsen
5 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
6 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
(8) Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
(8) Theo van Dijk & Toos van Dijk
10 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
(11) Ad Koevoets & Riet Koevoets
(11) Piet Thijssens & Riek Rijkers

62,50
59,17
55,83
52,92
52,08
51,67
50,83
47,92
47,92
40,83
39,17
39,17

Lijn B
1 Toos v. 8erlo & Willemien Verhoeven
2 Jo v. 8oxtel & Mien Vermeulen
3 Cor Mollen & Marietje Mollen
4 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Jo v.d. Tillaart & Fien Rooijakkers
7 Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden
8 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
9 Mies van der 8urgt & Joke van der. 8urgt
10 Ria Swinkels & Geert Putmans
11 Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart
12 Harrie v. 8erlo & Rina v. 8erlo
13 Toon v. Creij & Wim v. Os
14 8ert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort

62,50
55,90
55,21
52,78
51,04
50,69
50,35
49,31
48,96
48,26
46,53
45,83
42,36
40,28

BILJARTEN
Biljarten KBO Onderling 23 april 2015
Cor v.Zutphen
61 57 - Gerard Oppers
12 3
Rien v.Tiel
28 33 - Frans v.Leuken
42 23
Gerard Oppers
12 18 - Martien v.Zutphen 14 12
Frans v.Leuken
42 58 - Cor v.Zutphen
61 65
Jan de Wit
30 30 - Johan v.Zutphen
18 17
Cor Coppens
21 29 - Willy Henst
30 17
Tonn Verbruggen 22 21 - Rien Kemps
34 10
Rien Kemps
34 34 - Willy v.d.Berkmortel 25 18
Chris v.Helvoirt
19 16 - Jan de Wit
30 18
Martien v.Zutphen 14 17 - Wim v.d.Sanden
49 36
Nederlaag toernooi Zijtaart - Aarle-Rixtel 22 april 2015
Cor v.Zutphen
66 105 - Ben Schepers
54 31
Wim v.d.Sanden 49 28 - M.Antonissen
35 51
Frans v.Leuken
37 46 - G.Manders
32 23
Tonnie v.Uden
30 49 - Chr.Verhoeven
30 33
Willy Henst
30 37 - W.Kuijpers
30 29
Chris v.Helvoirt 24 20 - P.Rovers
24 35
Chris v.Helvoirt 24 29 - Jeanne Scheepers 9 9
Tonn Verbruggen 21 19- H.v.Rixtel
18 16
Cor Coppens
20 20 - C.Fabrie
13 13
Jan Rijkers
18 18 - Ria Schepers
11 13
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VOW Jeugd zaterdag 2 mei 2015
A1
A2
C1
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
MB1
MB2

uit
Avanti'31 A2
14:30u
thuis SCMH A2
14:30u
thuis MVC C1
13:00u
thuis Boekel Sport D3G
13:00u
uit
Boekel Sport D5G
10:30u
vrij vrij
uit
Blauw Geel'38/JUMBO E5 9:15u
thuis ELI F1G
10:30u
uit
Rood Wit'62 F3
9:00u
vrij vrij
thuis S.V. Brandevoort F13
10:30u
vrij vrij
uit
ST Estria/GVV'57/SCV'58 MB1
14:30u
MD1 vrij vrij
MD2 uit
Constantia MD1
11:15u
ME1 thuis Margriet ME1
9:30u
VOW Veteranen 2 mei 2015
16:30u
VOW
VOW Senioren 3 mei 2015
16:30u
VOW
14:30u
Ollandia 1
11:30u
VOW 2
11:30u
RKVV Keldonk 4
12:30u
WHV 3
11:30u
VOW VR1
VR2
10:00u
VOW VR2

Handel
Handel
VOW 1
DVG 3
VOW 3
VOW 4
Prinses Irene
Gemert VR2

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 23 mei 2015
VOW VR1
NLC'03 VR1
VOW Vrouwen
Avesteijn Vrouwen
VOW Veteranen 25 mei 2015
Erp
VOW Vet
VOW Senioren 26 mei 2015
VOW H1
NLC'03 1
UDI'19/Beter Bed 7 VOW H2
VOW H3
Boekel Sport 6
VOW H4
WEC 5
Sparta'25 VR1
VOW VR1
WHV VR1
VOW VR2

3-2
9-0
0-1
2-5
3-2
8-1
2-6
1-4
2-0

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zondag 3 mei, Maas en Waal, pauze in
Appeltern/Megen, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 3 mei, Maas en Waal, pauze in Megen,
80 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 6 mei, Boevenheuvel, pauze in
Riethoven, 99 km, vertrek 8.30 uur.

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Zaterdag 25 april jl. heeft in Zaal Kleijngeld de
afsluiting plaatsgevonden van het 17e seizoen van de
Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie
werd deelgenomen door 10 buurtverenigingen/
buurtschappen met een totaal van 104 spelers, te weten
99 mannen en 5 vrouwelijke deelnemers.
De competitie begint half september en duurt tot eind april.
In deze periode wordt een dubbele competitie afgewerkt,
wat betekent dat er 18 speelavonden ingepland worden met
in totaal 90 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit 6
partijen, wat inhoudt dat er 540 partijen gespeeld dienen te
worden. Door de 104 deelnemende spelers moesten maar
liefst 30.306 caramboles gemaakt worden, waarvan er
daadwerkelijk 26.861 gemaakt zijn. In elke partij krijgt
iedere speler 20 beurten, dus in totaal zijn er 21.600 beurten
gespeeld. Het gemiddelde per beurt komt hiermee uit op
1,24 caramboles. In de 90 wedstrijden werden in totaal
8.882 punten bij elkaar gespeeld, ofwel 49,3 punten per
team per wedstrijd. Dit delen door 6 partijen betekent 8,2
punten gemiddeld per speler per partij. Relatief groot was
het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10,
namelijk 134 punten over 18 wedstrijden is 7,5 punten per
wedstrijd.
De hoogste score in één wedstrijd was voor Krijtenburg in
de wedstrijd tegen Rudebroeck, t.w. 75 wedstrijdpunten. De
laagste score was voor Het Begin v.d. Straat thuis tegen
Leins./Hoolstraat : met 6 spelers wisten zij slechts 32
punten te behalen. Er waren dit seizoen 2 spelers, die het
maximum aantal van 20 punten wist te behalen : Toon
Verbruggen van Den Doornhoek en Jan v.d. Oever van Het
Einde v.d. Straat.. Ook dit jaar waren er weer 6 spelers, die
in een van hun partijen slechts 1 punt wisten te behalen. Er
was echter ook 1 speler die het voor elkaar wist te krijgen
om 0 punten te behalen: Harrie van Nunen van Het Begin
v.d. Straat.
Het hoogste partijgemiddelde werd gespeeld door Toon
Verbruggen, die in 20 beurten maar liefst 166 caramboles
wist te maken. Toon maakte in deze partij eveneens de
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hoogste serie van 44 caramboles,
daarmee de op 1 na hoogste serie van
de voorbije 17 seizoenen.
Alvorens de bekers overhandigd
werden aan de diverse prijswinnaars,
sprak de wedstrijdleider een bijzonder
woord van dank uit richting Franc en
Yvonne Kleijngeld voor het
beschikbaar stellen van de prachtige
zaal, waarin de feestavond alweer
voor de 11e keer plaatsvond. Het
gebruik mogen maken van deze
mooie feestruimte is een welkome
uitkomst om onze feestavond te
kunnen organiseren. Als teken van
dank werd door de wedstrijdleider aan
Yvonne een cadeaubon en een mooie
bos bloemen overhandigd. Franc en
Yvonne, namens alle deelnemers
nogmaals hartelijk dank voor dit
geweldige gebaar.
Als verzorger van het plaatsen van de uitslagen en
tussenstanden op Kliknieuws was er ook een daverend
applaus voor Ruud Cissen, die tevens elke speelronde van
bijpassend commentaar weet te voorzien.
Ook was er een woord van dank voor alle contactpersonen,
die ervoor zorgen dat de geplande wedstrijden op het juiste
tijdstip gespeeld worden. Ook Maria, de hulp achter de bar
werd beloond met applaus.
Dan de bekers die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar
werden de bekers beschikbaar gesteld door van Lankvelt
Loonwerkersbedrijf Zijtaart. Begeleid met dankbaar
applaus voor dit prachtige gebaar werd aan Hans, zelf
deelnemer aan deze competitie en zijn vriendin Brenda een
bos bloemen uitgereikt.
Hans, Theo en Bert, namens alle deelnemers nogmaals
hartelijk dank voor jullie bijdrage en veel succes met jullie
bedrijf. Vervolgens werden de bekers overhandigd door
Toon Verbruggen en Hans van Lankvelt, voorzien van
commentaar door de wedstrijdleider.
Na een competitie waarin het tussen plaats 1 en plaats 7
continue stuivertje wisselen was, wist het team van
Leins./Hoolstraat het meest constant te blijven presteren.
Met een voorsprong van 34 punten werd Leins./Hoolstraat
daarmee de verdiende kampioen van het voorbije seizoen
en wist het de titel van vorig seizoen te prolongeren. Met
dit kampioenschap komt hun naam nu voor de 5e keer op de
wisselbeker te staan. Vanaf deze plaats alle spelers van
Leins./Hoolstraat nogmaals van harte gefeliciteerd met het
behaalde kampioenschap.
Tot slot werden de wedstrijdverslagen en de behaalde
resultaten per team uitgedeeld en werd de avond voortgezet
met de nodige bijbehorende drank en het bekijken van de
diverse resultaten, waarbij het te maken aantal caramboles
voor het volgende seizoen altijd voor voldoende discussie
zorgt.
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Eindstand Buurtcompetitie Biljarten
Zijtaart 2014-2015
Plaats

Naam deelnemer Gesp. Ptn Ptn Gesp.
Voor tegen gem

1 Leins./Hoolstraat
2 Jekschotstraat
3 Den Doornhoek
4 Rond de Bulte
5 Het Einde v.d. Straat
6 Rond de Kerk
7 Rudebroeck
8 Grootveld/Corsica
9 Het Begin v.d. Straat
10 Krijtenburg

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

944
910
907
904
898
897
893
879
840
810

924
855
898
884
867
866
883
892
910
903

52.44
50.56
50.39
50.22
49.89
49.83
49.61
48.83
46.67
45.00

Alle spelers van Leins./Hoolstraat nogmaals van harte
gefeliciteerd met het kampioenschap.
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen

Ook dit jaar weer een BBQ aktie
bij VOW:
Net zoals afgelopen jaar zullen we dit jaar
ook weer een BBQ actie hebben bij VOW. Aankomende
week hebben we meer informatie wat de
mogelijkheden zijn. Dit jaar stellen we
geen pakket samen; u kunt zelf het soort
vlees en de hoeveelheid bepalen.

Best of Seven
Afgelopen donderdag is de tweede ronde gespeeld in de
Best of Seven (een competitie tussen de 7 hoogste spelers
van de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre).
Op deze avond werd de spits afgebeten door Ruud Cissen
(110) en Cor vd Hurk (90). Cor begon sterk aan de partij en
na 3 beurten was het 28-6
in het voordeel van Cor.
Daarna werd orde op zake
gesteld door Ruud. Hij
haalde Cor in en nam
vervolgens snel afstand.
19 beurten had Ruud
nodig om zijn 110
caramboles te maken. De
56 caramboles die Cor
maakte, was niet slecht,
maar onvoldoende.
In de tweede partij
stonden Hans van Erp
(100) en Martien
Verbruggen (100)
tegenover elkaar. Hans
begon sterk aan de partij
en leek een makkelijke
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overwinning te boeken. Na 9 beurten stond Hans met 49-19
voor. Vanaf dat moment begon Martien beter in zijn spel te
komen en was er voor Hans de glans er een beetje af. Na 29
beurten stond Martien met 92-80 voor. Toch wist Hans
alsnog terug te komen en in de 33e beurt wist hij zijn 100
caramboles vol te maken. Ook Martien wist in de nastoot
zijn laatste caramboles te maken, zodat een remise de
uitslag was.
De laatste partij van de avond was tussen Mark Verbruggen
(110) en Leon Cissen (90). Mark nam snel afstand van
Leon en leek op een snelle overwinning af te stevenen.
Toch wist Leon zich in de wedstrijd te knokken en na 14
beurten was de stand met 77-62 nagenoeg gelijk. Vanaf dat
moment was de tank bij Mark leeg. In de volgende 8
beurten wist hij nog slechts 2 caramboles te maken en
maakte Leon zijn 90 caramboles vol en pakte daarmee de
winst in deze partij.
Stand na 2 avonden:
1 Ruud Cissen
4 punten
2 Martien Verbruggen 3 punten
Hans v Erp
3 punten
4 Leon Cissen
2 punten
5 Toon Verbruggen
0 punten
Cor vd Hurk
0 punten
Mark Verbruggen
0 punten
Op donderdag 14 mei gaat de strijd weer verder.

Buurtvoetbal laatste kans
Schrijf in t/m vrijdag 1 mei
Laatste kans om in te schrijven voor
het buurtvoetbal het kan nog t/m 1
mei. Indien je niet genoeg spelers
hebt laat dit dan ook even weten
zodat we misschien van 2 buurten 1
team kunnen maken.
Petra van Gorkum petravangorkum@ziggo.nl 0657700511
John de Wit john.dewit@live.nl 06-10184265
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BUURTVOETBALTOERNO
OI 2015

Evenals voorgaande jaren organiseert
V.O.W. ook dit jaar weer een
voetbaltoernooi voor alle buurtschappen
van Zijtaart.
Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 13 mei (dag voor
Hemelvaart), woensdag 20 mei en
vrijdag 29 mei
op sportpark De Vonders te Zijtaart.
De wedstrijden starten om 20.00 uur.
Wij als organisatie hebben besloten om
het toernooi om te zetten naar een 7 x 7 toernooi.
Hierdoor hopen we ook echt een buurttoernooi te
krijgen! Bij de opgave moet dus doorgegeven
worden hoeveel spelers het team heeft
(dames/heren/jeugd) en naam en telefoonnummer
van de contactpersoon.

MEGA VLOOIENMARKT UDEN

Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
zal er een gigantisch grote BuitenVLOOIENMARKT georganiseerd worden op
HEMELVAARTSDAG donderdag 14 Mei
Het evenement zal worden georganiseerd in het Sportpark
aan de Parklaan – 5404NH te Uden. Het park is gelegen
De deelname is gratis.
Wel wordt gevraagd per team € 5,00 te betalen per nabij de Volkelseweg.
wedstrijd aan de scheidsrechter.

Men kan zich inschrijven tot 1 mei a.s. bij
Petra van Gorkum petravangorkum@ziggo.nl 06577 005 11
John de Wit john.dewit@live.nl 06-101 842 65
Enkele spelregels:
- Elk team zorgt zelf voor shirtjes
- Er moeten bij het elftal minimaal 1 dame in het
veld staan.
- Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld
met een speler minder
. - Deelname vanaf B / MB junioren (vanaf 15 jaar)
- Bij gelijke kleur shirts moet de
uitspelende ploeg hesjes aan
Het wedstrijdschema wordt te zijner
tijd toegezonden.
Voor de jongere jeugd
organiseren we op 4 juli een
pannacook toernooi!
VOETBALVERENIGING V.O.W.

The Back on Track Joe Coverband
Kunstgroep De Compagnie presenteert in galeriecafé De
Afzakkerij op CHV Noordkade op zondagmiddag 3 mei
The Back on Track Joe’s Coverband. Iedereen die de jaren
’60 – ’70 bewust heeft meegemaakt of sowieso de muziek
uit die tijd te gek vindt, zal het een heerlijke middag
beleven. Veel goud van oud komt voorbij en bovendien
perfect uitgevoerde covers van de hits van de eind vorig
jaar overleden Joe Cocker. Aanvang optreden 15.00 uur,
de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage blijft welkom.
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Gemeente Veghel
Gewijzigde openingstijden rondom 4 & 5 mei 2015
Op maandag 4 mei (Dodenherdenking) en dinsdag 5 mei
(Bevrijdingsdag) zijn het stadhuis, de gemeentewerf en de
milieustraat gesloten.
Op zaterdag 2 mei wordt het rest- GFT en plastic afval
opgehaald. Hiermee vervalt de ophaalronde van dinsdag 5
mei.
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.

Mijn schoonmoeder is een loeder
Over schoonmoeders zijn veel harde grappen gemaakt.
Sommige mensen kunnen uitstekend overweg met hun
schoonmoeder. Gelukkig maar…. Veel oma’s passen
tegenwoordig op de kinderen en dan is deze oma voor een
van beide partners een schoonmoeder. Fijn als je er goed
mee overweg kunt. En sommige schoonvaders kunnen er
ook wat van!!
Maar wat nu als je zo’n schoonmoeder hebt? Vrouwen
hebben vaak sneller ruzie met hun schoonmoeder dan
mannen. Sommige schoonmoeders kunnen niet met hun
schoondochters overweg maar veel beter met hun
schoonzoon. Soms heeft het te maken met de vraag “wie is
de beste voor mijn zoon?” Je hebt hun zoon afgenomen en
dat doet zeer. Toch is het vaak onmogelijk om dit zo te
bespreken met elkaar. Schoonmoeder wil niet
“beschuldigd” worden van dergelijk kinderachtig gedrag.
Dit gaat vaak om loslaten (en dat niet kunnen). Maar jij als
schoondochter zit er tussenin. Jij vindt dat zij moet loslaten
en hoe meer jij hem probeert los te weken, hoe meer
schoonmoeder de grip verstevigt. Als jullie kinderen
krijgen kan dat soms wat verbeteren, maar ook vaak krijgen
de kleinkinderen de plek die
eerst de zoon innam. Het is mooi
om te zien hoe automatisch
kleinkinderen in het hart worden
gesloten van grootouders, zelfs
als hun moeder in de ogen van
deze grootouders niet deugt.
Maar hoe nu hiermee om te
gaan? Je kunt nl. als
schoondochter weinig doen om
je schoonouders te veranderen.
Wat je wel kunt doen is je eigen
houding hierin veranderen. Op
de eerste plaats: zorgen dat ze je
niet/minder kunnen kwetsen, niet
door weg te blijven, want dan
doe je je partner pijn (en je
kinderen). Maar door je eigen
gedrag te onderzoeken.
Ik ga binnenkort (na de
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zomervakantie) een korte cursus “Alledaagse Conflicten”
geven voor mensen die worstelen met familiekwesties zoals
bemoeizuchtige ouders, lastige schoonouders, moeilijke
broers/zussen of zwagers/schoonzussen.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl

DRIE CDA-FRACTIES
WERKEN AAN CDA MEIERIJSTAD
Met het samengaan van Veghel, Schijndel en SintOedenrode in de nieuwe gemeente Meierijstad, zijn ook de
drie CDA-fracties inmiddels flink in de weer om samen te
smelten tot één fractie. Tot die tijd willen de drie
afzonderlijke fracties zich wel alvast profileren als één
CDA, zo stellen de fractieleden, en onderkennen dat dit met
het verstrijken van de tijd alleen maar belangrijker wordt.
Er moeten straks immers nogal wat gemeentebrede hobbels
worden genomen.
Op 9 april jl. kwamen Johan van Gerwen (CDA Schijndel),
Theo Raijmakers (CDA Veghel/Erp) en Coby van der Pas
(CDA Sint-Oedenrode) bij elkaar om te praten over de
stappen in de kennismaking, het in hetzelfde spoor trekken
van processen en, zeker niet onderaan de werklijst, de
inhoud van de actuele onderwerpen. Een belangrijk deel
van de aandacht zal, weliswaar met inachtneming van het
nog op te stellen verkiezingsprogramma CDA Meierijstad,
uitgaan naar de leefbaarheid in de kernen. Daarnaast gaat
men aan de slag met de visie op het besturen, de
huisvesting en het dienstverleningsconcept.
Eén conclusie kan nu al worden getrokken, aldus de
fractieleden, op alle terreinen zijn er mogelijkheden voor
een voortvarende, succesvolle fusie. En het eerste
fractieoverleg CDA Meierijstad i.o.? Dat staat voor eind
augustus op de agenda.

2015

Stuur zelf je muziek naar de DJ
Via je telefoon je eigen muziek laten draaien

Cafe open vanaf

17.00 uur

Zaal open vanaf

21.00 uur
Band: Still-Working op het terras
Tijdens de vlooienmarkt van CV de Reigers

van 10.00 uur
tot 14.30 uur

’s Avonds: Crazy-Time met DJ Noud
Zaal open vanaf

Boogie-Woogie Avond
In het cafe vanaf

19.00 uur
Streetrace door de zaal
’s Avonds: Party-Time
vanaf

18.00 uur
Natuurlijk bij Kleijngeld

18.00 uur
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