Pastoor Van Delden ontvangt de Orde van Verdiensten
Elk jaar reikt carnavalsvereniging de reigers de orde van verdiensten uit. Deze orde van
verdiensten gaat naar één of meerdere personen die zich al jaren inzetten voor het leefbaar
houden van ons dorp, zich onopvallend inzetten voor het verenigingsleven of zich
verdienstelijk maken voor de medemens.
De orde van verdienste 2016 wordt uitgereikt aan Pastoor Van Delden. Helaas kon pastoor
Van Delden, vanwege ziekte, zelf niet aanwezig zijn op de avond voor ouderen en
genodigden. Onze Prins Henri en adjudant Twan hebben met enkele leden van de Reigers
de orde van verdiensten afgelopen dinsdag officieel overhandigd bij hem thuis in Den
Bosch.
Hieronder het woordje wat Mari Bekkers namens de Reigers heeft gesproken.
Pastoor Van Delden is hier in de parochie Zijtaart een geliefd en gewaardeerd mens. Hij
voelt zich hier dan ook thuis. Al 16 jaar is pastoor Van Delden elk weekend werkzaam in
de parochie Heilige Lambertus hier in Zijtaart. Elke zondag gaat hij voor in de mis en weet
hij de parochianen zo te boeien dat velen een digitale kopie aanvragen. Het Mariakapelleke
zit bij pastoor Van Delden in het hart. Op 30 oktober 2010 heeft hij dit geopend door het
Mariakapelleke te zegenen. Pastoor Van Delden was zo enthousiast dat hij geregeld heeft
dat er nu elk jaar een openluchtviering is bij het Mariakapelleke. Bij Zijtaart Biedt Meer
geeft pastoor Van Delden ook een openluchtviering op het plein. Daarna gaat hij met veel
enthousiasme de honderden auto´s, tractoren, oldtimers en bromfietser zegenen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 10 februari 19.00 u Aswoensdagviering m.m.v. het Gemengd Koor
Zondag: 14 februari 1e zondag van de Vasten 9.30 u Diaken van der Zanden
(Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Harrie
en Johanna Rooijakkers- van Hoof en zoon Erik (nms.Kath.Bond van Ouderen); Frans en
Hanneke van Schaijk- Habraken (vanw.verjaardag); Tijn en Narda van Stiphout- van
Kemenade (vanw.verjaardag); Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, Rob, Elly, Jos en
Hanny;
Dopen: 11.15 u Jaicy-Lynn: dochter van Marcel en Bianca Krété- van Zutphen
12.00 u. Teun: zoon van Björn van der Heijden en Dianne Vogels
Mededeling:
Paus Franciscus heeft in mei 2015 een encycliek
geschreven van een enorme indruk.
De encycliek heet “Laudata Si”,
Geprezen zijt Gij. De paus beschrijft -op wetenschappelijke
basis- zijn grote zorgen om onze aarde, als het gaat over het
gebruik van de aarde, de klimaatcrisis, het water op aarde,
de biodiversiteit, de enorm ongelijke verdeling op aarde en
de vluchtelingenstromen. De paus roept mensen op tot een
nieuwe kijk op bedrijfsvoering en een nieuwe economie, tot
een goed beheer van onze ene aarde, ons huis! De lezing
vindt plaats op maandag 15 februari van 19.30 uur
tot 21.30 uur in de H.Hartkerk te Veghel.
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting
Jan Rietbergen
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Zijn 60 jaar priesterschap heeft Pastoor Van Delden hier in
Zijtaart gevierd. Pastoor Van Delden is dan wel 87 maar hij
is nog druk bezig met het voortbestaan van de heilige
BELANGETJES
Lambertuskerk. Door zijn duidelijke en eenvoudige
uitspraken tijdens de zondagsdiensten gaan er velen graag
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
nog elke zondag naar de kerk. Hij wordt hier pastoor Van
Delden genoemd maar eigenlijk is pastor de juiste titel. Een brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
herder die zorgt voor zijn mensen. Hier voelt hij zich thuis. om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip.
Pastoor Van Delden, wij zijn er trots op dat wij jou als
pastoor in onze Zijtaartse gemeenschap hebben. Wat u
allemaal voor onze parochie doet is gewoon geweldig.
Daarom verdien je het om de orde van verdienste in
ontvangst te mogen nemen.
Pastoor Van Delden, namens de Reigers wil ik je bedanken
voor je geweldige inzet en feliciteren met de orde van
verdiensten.
Proficiat!

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: 06-22496798.

Bibliotheek zoekt vrijwilliger
Bibliotheek Veghel is op zoek naar een vrijwilliger
voor het bibliotheekpunt in Zijtaart. Deze nieuwe
collega gaat afwisselend op dinsdag en donderdag van
18.00 tot 19.00 uur werken. Taken zijn onder meer:
het uitlenen en innemen van boeken, helpen met
zoeken en reserveren en nieuwe leden inschrijven.
Hou jij van boeken, ben je vriendelijk en handig met
de computer? Stuur dan een mailtje naar Ellen
Coehorst van Bibliotheek Veghel:
ecoehorst@bibliotheekveghel.nl
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“SAMEN AAN TAFEL” WORDT VERVOLGD
Gaan we het aantal belangstellenden overtreffen?
In het kader van “Zorg om ons dorp” bestond de eerste
activiteit in 2016 uit een gezamenlijk eetmoment in ons
dorpshuis en maar liefst 41 personen waren aanwezig op
woensdag 20 januari jl. Uit de evaluatie is gebleken dat er
een ruime belangstelling is voor een vervolg van “Samen
aan tafel”.
De organisatie heeft dit reeds opgepakt en vorige week
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De kosten bedragen (evenals vorige keer) € 8,50 per
persoon. Degenen die vorige keer een vragenlijst hebben
ingevuld, krijgen die woensdag een kortingsbon uitgereikt
en kunnen dus goedkoper deelnemen of deze bewaren voor
een volgende keer.
De organisatie (bestuur Dorpshuis, bestuur KBO,
Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn reeds afspraken gemaakt
voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op de derde
woensdag van de maand. Daarom maken wij nu alvast deze
data bekend: 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni
en 20 juli. Telkens om 17:30 uur in de ontmoetingszaal van
dorpshuis Het Klooster. Aanmelden voor deze data kan al
vanaf heden, maar uiterlijk op vrijdag voor de vermelde
datum. Hebt u geen eigen vervoer, laat het ons weten zodat
we u thuis zullen ophalen.

Ons Welzijn zal in overleg met de kok een variatie
aanbrengen in menu, in tafelopstelling, in wel/geen lopend
buffet of eventueel nog wat anders. Ook zijn er nog een
paar kleine verbeteringen toegezegd.
Wederom een mooie reden om gebruik te maken van
“Samen aan tafel in Zijtaart”.
Ook nu geven wij graag aan, dat deze activiteit een mooie
kans is om buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo
mobiel zijn of niet graag alleen gaan, te vragen met u mee
te komen.
Nogmaals wijzen wij op de mogelijkheid van het vaste
eetpunt in ons dorpshuis op dinsdag en donderdag om 12:00
bekend gemaakt dat het volgende gezamenlijk drie-gangen- uur.
menu wordt aangeboden op woensdag 17 februari a.s. (zie
artikel in Zijtaarts Belang van vorige week).
De organisatie hoopt weer op een enthousiaste deelname. U
Aanmelden voor deelname moet uiterlijk vrijdag 12
komt toch zeker ook?
februari om 12:00 uur bij een van onderstaande personen
binnen zijn.
Bestuur Dorpshuis, bestuur Katholieke Bond van Ouderen
-Cor van der Aa, 36 68 58
Zijtaart, Dorpsraad Zijtaart
-Frans van Asseldonk, 34 04 72
-Ad van Nunen, 35 00 87
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KBO
AGENDA
maandag 15 februari 13.00 uur Regio biljarten
maandag 15 februari 13.30 uur Kaarten
dinsdag 16 februari 09.30 uur Seniorenkoor
dinsdag 16 februari 12.00 uur Eetpunt
dinsdag 16 februari 13.00 uur Vrij biljarten
dinsdag 16 februari 14.00 uur Line dansen
woensdag 17 februari 13.30 uur Kienen
donderdag 18 februari 09.00 uur Wandelen
donderdag 18 februari 12.00 uur eetpunt
donderdag 18 februari 13.00 uur Competitie biljarten
donderdag 18 februari 13.30 uur Kaarten
vrijdag 19 februari 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 4 februari:
Jokeren:
Mientje Raaijmakers 107 pnt.
Rikken:
1. Mieke v.Uden
114 pnt.
2. Bert Vissers
110 pnt.
3. Henk v.d.Linden
89 pnt.
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen – 64 pnt.
Loterij:

Lenie Henst

BRIDGEN ZBC 2 februari 2016
Lijn A
1 Anny v.d. Hurk & Gerard Bekkers
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
4 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
5 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
6 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
7 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
8 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
9 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
11 Cor v.d. Berg & Piet v Schaijk
12 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
2 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
(3) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
(3) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(5) Hein de Wit & Jo de Wit
(5) Joke Petit & Maria Rijken

60,42
60,00
59,58
56,67
56,25
47,92
47,50
46,67
45,42
42,92
40,83
35,83
59,17
58,75
52,92
52,92
51,67
51,67
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Clasien Nolle & Trudy Smulders
50,42
Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
50,42
Ria Veldhuis & Mien Vissers
49,17
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 47,08
Anneke Jans & Maria Pepers
40,00
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
35,83

BILJARTEN
KBO Onderling 4 febr 2016
Piet v.d.Hurk
38 60 - Cor Coppens
Jan v.d.Oever
17 24 - Frans v.Leuken
Toon Opsteen
34 49 - Wim v.d.Sanden
Tonnie v.Uden
31 40 - Tonn Verbruggen
Willy vd.Berkmortel 25 29 - Jan de Wit
Frans v.Leuken
42 43 - Chris v.Helvoirt
Rien Kemps
33 34 - Jan Rijkers
Tonn Verbruggen
23 25 - Rien v.Tiel
Jan de Wit
28 27 - Wim Kremers
Rien Kemps
33 31 - Cor Coppens
Wim v.d.Sanden
45 41 - Chris v.Helvoirt

22
42
45
23
28
19
16
29
25
22
19

Senioren Biljartcompetitie
St Oederode A - Zijtaart 1 febr 2016
Wim v.d.Boogaard 31 48 - Cor v.Zutphen
Mari v.Esch
30 32 - Mies Gibbels
Jan Foolen
25 11 - Frans v.Leuken
Leo v.Breugel
25 17 - Toon Opsteen
Martien Verkuijlen 22 17 - Tonnie v.Uden
Renée Wisse
21 26 - Tonn Verbruggen
Peter v.Kaathoven
20 33 - Cor Coppens
Martien Vervoort
20 24 - Jan v.d.Oever

64 89
40 40
38 34
34 31
31 45
22 21
21 24
19 12

15
54
38
23
20
18
10
17
21
16
14

SPORTAGENDA
V.O.W. Jeugd
VOW A1
VOW B1
VOW C1
VOW C2
VOW D1
VOW E1
VOW E2
VOW F1
VOW F2
VOW F3M
VOW MA1
VOW MB1
VOW MC1
VOW MD1
VOW ME1

13 febr 2016
thuis ZSV A2
uit
MULO B5
uit
ELI C2
thuis Blauw Geel '38/JUMBO C7
vrij
thuis Boerdonk 1EG
vrij
thuis Rhode F3
uit
Handel F2
afgelast Rhode F10G
thuis MULO MA1
vrij
vrij
uit
Best Vooruit MD1
thuis Achilles Reek ME1

VOW Veteranen 13 febr 2016
ASV
VOW Veteranen
VOW Senioren 14 febr 2016
VOWH 2
Schijndel/DE WIT 5
Boskant 4
VOW H3
VOW H4
Volkel 7
Sparta'25 VR1
VOW VR1

14:30u
13:00u
13:00u
13:00u
9:30u
10:30u
11:15u
14:30u

11:30u
9:30u

17:00u
11:30u
10:00u
11:00u
11:00 u
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Keezencompetitie naar eindfase
Komende maand valt de beslissing
in de buurtcompetitie “Keezen”.
Omdat de 1e vrijdag van maand april
“Goede vrijdag” is, vervalt die
speeldag. 6 Maart is dus de laatste
speelavond. Gezien de stand is er
sprake van een spannende eindstrijd
tussen wel 4 teams. Grootveld en
Rudebroeck 1 zijn dan wel grote
kanshebbers, zekerheid is nog ver te
zoeken. Want ook Rudebroeck 3 en Hoolstraat staan niet
zomaar toe te kijken en zullen alles uit de kast trekken om
alsnog de ereprijs in de wacht te slepen.
Hieronder de uitslag van de spannende 5e ronde.
Buurtcompetitie Keezen ronde 5
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Gespeeld
Grootveld
15
Rudebroeck 1
15
Rudebroeck 3
15
Hoolstraat
15
Doornhoek
15
Mr vd Venstraat
15
Rudebroeck 2
15
Krijtenburg 3
12
BosRecht
15
Rudenbroeck 5
12
Krijtenburg 1
12
Rudebroeck 4
12
Keslaerstraat/
Past. Kampstraat
12
Pater Vervoortstraat
15
Klooster
12
Rudenbroek 6
12
Krijtenburg 2
15
Keslaerstraat/
Past. Clercxstraat
12

Punten
22
22
18
18
16
16
14
14
14
14
14
12

Saldo
292-261
288-267
288-265
278-274
279-263
259-281
281-260
230-215
273-265
223-220
214-221
219-217

12
10
8
8
8

215-227
272-280
218-232
204-224
262-290

6

203-236
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Skate/skeeler - lessen op de
Noordkade - indoor !
Sportief 2016 met Fun On Wheels
Ben je 20 jaar of ouder en heb je misschien wel zin om
straks mee te rollen met Fun On Wheels? Maar wil je eerst
wat meer zelfverzekerd raken op je skates.... ,kom dan onze
skate-lessen volgen onder leiding van skatefenomeen Hylco
Broos. En dat in een prachtige locatie: de Noordkade,
Veghel.
Voor meer info en/of aanmelden kan via onze site
www.fun-on-wheels.nl

Alzheimercafé
over onbegrepen gedrag
Op dinsdagavond 16 februari opent het Alzheimercafé om
19.00 uur weer zijn deuren in de Blauwe Kei in Veghel.
Zoals gebruikelijk wordt er ook dan vanaf 19.30 uur een
bepaald aspect van de ziekte dementie besproken. Deze
keer gaat het over de veranderingen in het gedrag van
mensen met dementie. Die veranderingen zijn vaak niet te
begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid.
Psychologen van de GGZ Oost Brabant geven uitleg en
adviezen voor het omgaan met onbegrepen gedrag.
Bovendien komt een mantelzorger vertellen over zijn
ervaringen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in dementie en de toegang is gratis.
Wanneer iemand gaat dementeren, kan er veel veranderen,
zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn of haar
omgeving. Niet zelden treden er veranderingen op in gedrag
en emoties, waarmee de naasten zich vaak geen raad weten.
Hoe ga je om met boosheid of achterdocht van iemand met
dementie? Of met iemand die niets wil? Wat kun je dan het
beste doen? Psychologen Ganna de Graaf en Lonneke
Arnold geven uitleg en adviezen voor de omgang. Bij de
bezoekers van het Alzheimercafé zullen ook de ervaringen
van een mantelzorger veel herkenning oproepen. Het is de
bedoeling van het Alzheimercafé om mensen die iets met
dementie te maken hebben te informeren en een steuntje in
de rug te geven. Bezoekers kunnen er niet alleen lotgenoten
ontmoeten, maar ook hun vragen voorleggen aan
professionals die iedere maand aanwezig zijn.
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Optocht Reigerland geslaagd!
De weergoden waren ons gunstig gezind
en ze gaven de Zijtaartse optocht het
weer dat het ook verdiende. Droog, niet
te koud en niet te veel wind.
Afgelopen zaterdag trok er dan ook weer
een bonte stoet door de straten. Vanaf
het begin tot aan het einde was het een
keurig verzorgde optocht, waar de
deelnemers veel aandacht aan hadden
besteed. Voor klein en groot was de
wekenlange arbeid niet voor niets
geweest. Dat was te merken aan het vele
publiek dat langs de kant de optocht gade sloeg.
In het centrum was het ook druk met de aanwezige
cameraploegen. Naast opnames voor de film die a.s.
donderdag bij Kleijngeld wordt vertoond, waren er ook
cameraploegen aanwezig van Skyline en SBS6.
Was vorig jaar het doortrekken van de optocht een
probleem. Dit jaar had de optochtcommissie het goed voor
elkaar en bleef het nagenoeg een aangesloten lint. Het
publiek kon daardoor ook continue genieten van de optocht
en het bleef dan ook staan tot de laatste wagen voorbij was.
De prijsuitreiking was zoals gewoonlijk een groot feest,
waarbij alle deelnemers de waardering kregen die ze zo dik
verdienden. Kortom, de 50e optocht van Reigerland was in
alle opzichten geslaagd en we kijken al weer vooruit naar
het jaar 2017 met de 51e editie in het jubileumjaar van C.V.
De Reigers.

UITSLAG 50e OPTOCHT
REIGERLAND 2016
Kinderen individueel
1 Deez minions hebbe ok skon krulle -Mas en Wout
2 Hij maakt mu-ziek - De Loltrappers
Kinderen groepen
1 We proberen de slag te pakken - Bende van Seitert
2 De kletskonten - De kletskonten
3 Mi ons rakte ok nie van slag - De DJ's
Kinderen wagens
1 Mi ons vurop stoa alles op z'n kop - Groep 8 kwis nix
Jongeren groepen
1 Brug Piepers - De blije Bamischijven
Jongeren wagens
7 Mi ons is carnaval net un wonderland - Witte Wa
11 Mi ons op de trekker wordt carnaval gekker
- Goei Geknoei
12 Mi ons vurop stoa alles op z'n kop - Groep 8 kwis nix
Volwassen individueel
1 Wij hebbe de slag nog nie te pakke - Royco
2 Ligfiets - Jan v Nunen
3 We houden toch van jou - De Irritantes
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4 Ik ben menne moat krijt - Witte gij 't
5 Blijf meedoen - De Oudjes
6 Van de dokter mag ik mar 4 pilskes mi carnaval.
Nu heb ik 6 dokters - X Fakter
7 Na 50 joar optocht hen wij de mostert gevonden
- 2 stuks
Volwassen groepen klein
1 Wij zen van het padje (af) - Bloastrio
2 Spetterend optreden - HeKaBeBo
3 Wij kijken reikhalzend uit naar de carnaval - Select
4 Wij zijn de helden van de optocht - Paranomale troewies
Volwassen groepen groot
1 Schijnheiligen - Fusie
2 Di jaar slaon wij onze slag … - Dames CV De Reigers
3 Na 25 jaar zagen we dat we moesten kappen - Boskamp
4 Goed in d'n olie - B.V. Soffelt
5 Na kei veel meel hebben ze belag gelegd op onze wagen
- Kleats beslagwerkers
6 We zen onze Hen kwijt - Goas
7 Brug Piepers - De blije Bamischijven
8 Mi ons rakte wel van slag - De familie van de prins
en adjudant
9 (Ge)strand in sprookjesland - De Durskes
10 Mi ons rakte nie van (de) slag (room af) - Ut Flos
Wagens buitendorps
1 De Koerant - CV De Promillikantjes
2 Droomland - Jong en Oud
3 Raad van Elfen - De Bloemenwijk
4 Paniek in de feestfabriek! - V.G. De Beunhazen
5 Wij gekke late ons door de carnaval trekke
- CV de Klumkus
6 Wij groentjes zorgen voor een knallend carnaval
- De losse Flodders
7 Wij zijn nog op zoek naar een goei spreuk - Hedde Oît
8 Wilde westen - ôk skôn
9 D'r zin koei gevlucht nar de saloon, daar is nix an
te doen - CV Vol gas
10 'T is hier altijd bal, hier in dize zwijnenstal
- De wilde Zwijnen
11 Skihut - De Beuners
Wagens algemeen
1 Wij takelen af - De Dupkes
2 Alcoholbeleid optocht durgeslagen; gin keinder mar
un zuipwagen …. - Kneup 18.0
3 Maken wij (m)uziek? Of de optocht beter - BV Niks
4 Mi ons op de trekker wordt carnaval gekker
- Goei Geknoei
5 Un hoop nei volk hier …. - Pudding mi Vel
6 Mi ons is carnaval net un wonderland - Witte Wa
Publieksprijs
Jong en Oud
Wisselromkan
Bloastrio
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Cecilia’s dinerconcert uitverkocht
Zaterdag 5 maart verheugen 150 deelnemers zich op een
mooie muzikale avond met een goed verzorgd diner in het
Dorpshuis. Achter de schermen zijn velen zich aan het
voorbereiden om deze avond succesvol te laten verlopen.
Op culinair gebied liggen er mooie uitdagingen voor
Eethuis de Reiger en Café-zaal Kleijngeld. Zowel het
fanfareorkest, de slagwerkgroep als de dansgroep Return
van de Majorette geven invulling aan het muzikale
programma. Er wordt op dit moment flink gerepeteerd om
het hoge niveau van fanfare Sint Cecilia waar te maken. De
avond is opgezet in een stijl waarbij muziek, zang,
slagwerk, dans, sfeerbepalend zullen zijn en een goed
geheel vormen met de aangeboden gerechten en dranken.
Het dinerconcert is uitverkocht, u kunt zich nog wel
opgeven voor plaatsing op de wachtlijst. Een plaats op de
wachtlijst geeft helaas geen garanties voor deelname maar
wie weet komt er onverhoopt toch nog een plaats of tafel
vrij. Het belooft een leuke avond te worden!
Bestuur en werkgroep
Fanfare St. Cecilia Zijtaart
E: info@sintceciliazijtaart.nl T: 06 - 209 785 07

Zo gewend aan vrijheid….
Christa is 11 jaar getrouwd met Alex. Alex heeft 2 zoons en
1 dochter in de leeftijden 18, 16 en 13 jaar, die drie dagen
per week bij hen zijn. Christa heeft zelf geen kinderen.
Toen zij Alex leerde kennen heeft zij overwogen om de
relatie te stoppen, toen bleek dat hij al kinderen had. Ze
wilde wel graag verder met hem, maar 3 kinderen erbij….
Christa trok vrij snel bij hem in toen ze uiteindelijk toch
voor hem gekozen had. Ze had nooit kinderen gewild en nu
moest ze ineens wat met kinderen. Ze bleek ineens veel
meer aan huis gebonden te zijn, was gewend om regelmatig
met vrienden en vriendinnen op stap te gaan. Niet dat ze
ruige feestjes bezocht, maar gewoon, lekker uit eten of een
weekje skivakantie of een weekend naar zee.
Ze had zich niet gerealiseerd dat kinderen zo veel aandacht
van hun vader nodig hadden. Als de kinderen bij hen
sliepen voelde ze zich nog minder thuis dan anders. Ze was
dan ineens haar vriend kwijt….., hij leek dan volledig op te
gaan in de kinderen.
Zo kwamen ze bij mij. Christa voelde zich alleen, en als ze
dat probeerde te bespreken met Alex vond hij dat zij jaloers
reageerde. Het is zo belangrijk dat iedereen zich realiseert
wat zijn/haar positie is in het samengesteld gezin. Het was
voor Christa beter geweest als ze vooraf beseft had dat zij
niet op de eerste plaats kwam voor Alex. De kinderen
kwamen altijd op de eerste plaats. Als ze hem dat zei, werd
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hij boos en ontkende hij het, terwijl hij in zijn gedrag liet
zien dat het wél klopte.
Na mijn hulp beginnen zij te begrijpen dat Christa
onderschat heeft wat het hebben van kinderen inhoudt (en
dat ze daar nooit voor 100% deel uitmaakt van het gezin).
En Alex begint te begrijpen hoe zij zich vaak
buitenstaander voelt en hoe hij haar soms kan betrekken in
situaties.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Finale Open Errup bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse podium voor beginnende bands,
organiseert dit najaar de 9e editie van de Open Errup
bandwedstrijd. In vier rondes strijden 12 bands om twee
plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival.
De finale is zondagmiddag 14 februari met de bands Crazy
Habits, Finders Keepers, the Maraboos, Plus Thirty One en
There There.
In een sfeervolle zaal met een professionele
geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een
wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring
opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg
uit die oefenruimtes en proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00 uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende bands
kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.
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Fam. Van Lankveld
en
Café Kleijngeld
bedankt!
Dankzij jullie heeft carnavals
maandag toch door kunnen gaan!
Pudding Mi Vel!!
De muzikanten hebben een berg muzikale ervaring in
velerlei vormen. Zanger gitarist Wimar Vegers weet met de
juiste “sounds” en zijn veelzijdig stemgeluid van ieder
nummer een lied tot een song te maken. De ritmesectie,
Ernst Heuperman op bas en drummer Mark Boogaers, zijn
de betrouwbare basis van de band. Swingend maar strak
Blues, funk, soul & rock covers van
wanneer de muziek het vraagt. Gitarist Peter Hempenius
Lapa Loca
heeft alle disciplines in huis om de gevoelige snaar te raken
en een ieder kippenvel te bezorgen. Zangeres Linda Kessels
In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in
maakt de band compleet, en hoe! Uniek aan deze band is
Veghel vindt op zondagmiddag 14 februari een optreden dat er geen standaard repertoire wordt gespeeld. Een greep
plaats van de Brabantse formatie Lapa Loca. De band
uit het repertoire: Lenny Kravitz, Vintage Trouble, Eric
speelt blues, funk, soul en rock covers met een compleet Clapton, Buddy Guy, Gary Clark Junior, Paul Simon, Mick
eigen benadering. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal Jagger, London Souls, the Black Crowes, Triggerfinger, the
is open om 14.00 uur en de toegang is gratis, een
Rolling Stones en nog veel meer.
vrijwillige bijdrage is welkom.
We schrijven de koude winter van 2014, in een varkensstal
op het Brabantse platte land krijgen vier muzikanten het
warm. De vier heren combineren hun vakmanschap met
entertainment en een passievolle presentatie en Lapa Loca
is geboren. In het najaar van 2015 wordt de deur van de stal
open getrapt en stapt er een dame binnen. Een nachtegaal
met een strot van eikenhout. Warm en onverwoestbaar.
Driekwart jaar na de geboorte is Lapa Loca compleet. Of
het nu gaat om een festival of een stampvolle kroeg: Lapa
Loca wil het publiek verleiden en zo van elk optreden een
feest maken. Een combinatie van ervaring, enthousiasme,
muzikaal niveau en een verrassend repertoire dat altijd
iedereen zal boeien zijn de belangrijkste troeven.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl

