Solidariteitsmaaltijd Vastenactie 2016
Op dinsdag 8 maart wordt in De Stapperij, Bunders 3 te Veghel de jaarlijkse
Solidariteitsmaaltijd gehouden.
Een solidariteitsmaaltijd is een moment van bezinning in de vastentijd. Het is een
gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij onze manier van leven en samen te
zoeken naar mogelijkheden om te delen met mensen die het minder goed hebben. De
soberheid van de maaltijd benadrukt de oneerlijke verdeling van welvaart en voedsel in de
wereld.
Tijdens de Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere maaltijd worden aan geboden. Sprekers
over de Vastenactie projecten en muziek omlijsten het geheel.
U kunt zich aanmelden per email mov-veghel@live.nl of per tel. 36 64 43 of tel. 37 93 90
De maaltijd begint om 18.00 uur. De kosten bedragen € 12,50 per persoon.
Graag voor 1 maart opgeven, want vol is vol.
Bord beker en bestek graag zelf meebrengen.
MOV Zijtaart
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 21 februari 9.30 u. Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Piet en Antje van der Linden-Raaijmakers; Jaargetijde Pastoor
van de Kant; Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Jos
Schepers (vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers-van Nunen; Adriaan en Anneke van
Dommelen-Thijssen; Jaargetijde André van den Oever; Overl.ouders Bert en Martina van
Asseldonk-van Kessel en overl.familie; Jaargetijde Gerardus Verhoeven; Martien van
Zutphen (nms.Kath.Bond van Ouderen); Herman en Marie Hooijmans-van der Ham en
Annie; Piet en Henrica van den Tillaart-van den Tillaart (vanw.verjaardag); Overl.ouders
van Bakel-de Koning en overl.familie; Jaargetijde Harrie van de Meerakker; Overl.ouders
van der Linden-van der Asdonk (vanw. trouwdag).
Gedoopt: Jaicy-Lynn: dochter van Marcel en Bianca Krété-van Zutphen
Teun: zoon van Björn van der Heijden en Dianne Vogels

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
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

0900-8803
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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: 06-22496798.
Verloren: Heeft iemand een bruine dames gazelle
fiets gevonden? Zwart hangslot aan de pakkendrager.
Bel mij dan 06-52461808.
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van gemeente Veghel afstand moet nemen van de huidige
plannen omdat er alternatieven zijn. Omdat het onderwerp
nu niet op de agenda staat, zijn wij (nu nog) geen
voorstander van een grote groep aanwezigen uit Zijtaart,
maar toch mag ieder, die belangstelling heeft om de
pleidooien aan te horen, komen luisteren. Aanvang 19.30
uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Eerste spreker is
Ad van Nunen namens de Dorpsraad; de tweede spreker is
Piet van den Tillaart namens de werkgroep.
Na het betoog op 18 februari zullen beide teksten worden
gepubliceerd in Zijtaarts belang van woensdag 24 februari
a.s.

KBO Zijtaart vertoont AUSTRALIA
In de maand februari 2016 hebben we gekozen voor de
film Australia en wel op maandag 22
februari!

Dorpsraad en Werkgroep “Geen
omleiding N279 bij Zijtaart” maken
gebruik van algemeen
inspreekmoment bij gemeente Veghel

Australia is een karaktervol en romantisch
actieavontuur dat zich afspeelt in Australië
op de rand van Wereldoorlog II.
Lady Ashley (Nicole Kidman),
een Engelse uit een familie met
aanzien, verlaat haar luxe
Aanstaande donderdag 18 februari houdt zowel Dorpsraad
leventje en trekt naar het
Zijtaart als werkgroep “Geen omleiding N279 bij Zijtaart”
Australische binnenland omdat
een uitgebreid betoog tijdens het algemeen inspreekmoment
ze haar daar gevestigde
van de gemeente.
echtgenoot van overspel
Het onderwerp betreft vanzelfsprekend het verwoorden van
verdenkt. Bij aankomst blijkt
de zorgen van de Zijtaartse bevolking ten aanzien van de
hij te zijn vermoord, moet ze
plannen van de ombuiging N279 tussen ons dorp en de
een kolossale ranch zien te
bedrijventerreinen op Doornhoek en toekomstig Foodpark.
runnen en moet het door haar
Aansluitend is er geen commissievergadering waarin ons
geërfde land zien te redden. Ze ontmoet daar een ruige
onderwerp aan bod komt; dit zal een andere keer worden
plaatselijke bewoner (Hugh Jackman) die haar helpt haar
geagendeerd. Maar we willen nu al aangeven, dat de Raad
ranch te beschermen. Eerst botert het niet, later vallen ze
voor elkaar. Samen vertrekken ze op een overweldigende
reis met hun vee door 's werelds mooiste en meest
afgelegen gebieden. Dan zijn er nog de Japanse
bombardementen tijdens de oorlog en een Aboriginal
jongen die hun leven voorgoed veranderen. De rituelen en
de cultuur van de Aboriginals komen aan de orde en spelen
in het verhaal een bijzondere rol.
In deze film brengt Luhrmann alle elementen van het brede
filmspectrum samen tot een meesterwerk vol romantiek,
drama, avontuur en spektakel in een zeer mooi natuurlijke
omgeving. De prachtige natuur en de ruige landschappen
van Australië worden op een mooie
manier in beeld gebracht. Australia is
niet alleen een film over Australië, hij is
ook gemaakt door Australiërs.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 22 februari 2016
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een
consumptie te kunnen kopen
Kosten: Gratis
Komt u ook gezellig meekijken?
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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 2016 zijn:
Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart.
Herhalingsles woensdag 13 april 2016.
Aanvang cursus 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 € 17,50.
De meerkosten van deze cursus worden betaald door de
Stichting Gezondheidszorg te Veghel.
Docent van deze cursus is mevrouw Hanny van Teeffelen,
tel. (0413) 36 62 36
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 zijn:
bloedingen, kneuzingen, botbreuken, brandwonden,
vergiftigingen, reanimeren enz.
U kunt zich aanmelden bij:
Hanny van Teeffelen
Telefoon (0413) 36 62 36
Anny van den Hurk-Verhoeven Telefoon (0413) 36 31 87
E mail; training acute-hulp@kpnmail.nl
E-mail:
pvdhurk@hetnet.nl
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Het lidmaatschap kost € 6,25 per half jaar. U kunt zich
aanmelden bij Ons Welzijn op telefoonnummer (0413) 74
55 78. Ga mee, ontmoet andere mensen en geniet van de
gezelligheid tijdens onze uitstapjes.
Hopelijk tot ziens in de BoodschappenPlusBus!

Bedankt allemaal!
Hallo Reigers en Reigerinnen,
De carnaval is nu een week voorbij en nog zijn we aan
het nagenieten!!
Wat was het een mooi groot feest,
van jong tot oud, en van `s morgens
vroeg tot `s avonds laat.
Iedereen die daar aan heeft
bijgedragen geweldig bedankt.
We hebben er superveel van genoten!
!
Prins Henri d’n Urste, Adjudant
Twan en onze dames Cindy en
Moniek.

Succesvolle kindermiddag!

Afgelopen carnaval hadden we op de maandagmiddag een
andere slag te pakken! De kindermiddag werd succesvol
ingevuld door de dansmariekes, een kinderkermis en disco.
Nieuwe BoodschappenPlusBus
De middag begon met de showdans van de dansmariekes.
Het is eindelijk zover! Sinds een paar weken rijden we met Vervolgens werd de kinderkermis geopend door jeugdprins
de nieuwe BoodschappenPlusBus. In deze comfortabele bus Stijn, jeugdprinses Jesse, hun adjudanten Joost en Nomi en
heten wij u graag een keer welkom om met ons mee te gaan nar Wesly. Mede dankzij de opbrengst van de potgrondactie
voor een leuk uitstapje of om boodschappen te gaan doen.
konden we er een bijzondere leuke draai aan geven. De
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor u niet alleen
kinderen konden in de draaimolen, touwtje trekken, blikken
boodschappen kunt gaan doen. De BoodschappenPlusBus is gooien, eendjes vangen, je haar in model laten brengen, een
dan een uitkomst. Op een ochtend of middag naar keuze
tatoeage laten zetten en helemaal uit je dak gaan op de
wordt u thuis opgehaald en gaat u samen met enkele andere muziek van dj Robbie. We willen alle vrijwilligers
mensen boodschappen doen en daarna samen een kopje
bedanken voor hun inzet!
koffie drinken. De begeleiders van de
BoodschappenPlusBus helpen u als dat nodig is.
We hopen dat iedereen op 5 maart weer veel potgrond gaat
Naast het boodschappen doen maken we ook uitstapjes. We kopen zodat we er ook volgend jaar weer een geweldige
gaan bijvoorbeeld naar de live uitzending van Tijd voor
middag van kunnen maken en dat de jeugd wat extra's te
Max in Hilversum, maken een rondrit door de Peel, gaan
besteden heeft tijdens de carnaval!
winkelen in Kleef, gezellig samen uit eten en nog veel
Mocht je tips hebben voor
meer. Ook voor die uitstapjes kunt u zich opgeven.
de invulling voor volgend
Wij willen u nu graag al attenderen op de volgende
uitstapjes die wij binnenkort willen gaan maken: naar Flipje jaar, mail deze dan naar:
jeugd@cvdereigers.nl
in Tiel, route de Acht Zaligheden en een verrassingstocht.
Alaaf, namens de
Lijkt u dat wat?? Meld u gerust aan of vraag via
jeugdcommissie van CV
onderstaand telefoonnummer een proefexemplaar aan van
de Reigers
onze programmakrant, zodat u op uw gemak kunt kijken
wat we zoal te bieden hebben.
Als lid ontvangt u per maand het programma, zodat u thuis
Bibliotheekpunt Zijtaart
op uw gemak kunt kiezen waar u mee naar toe wilt. Mocht Dorpshuis 'Het Klooster
openingstijden
u gebruik maken van een rollator dan is dat geen enkel
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
probleem.
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
donderdagavond

18.00 – 19.00 uur
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KOM OOK BIJ DE
DANSMARIEKES !!!
Carnaval is nog maar net achter de
rug. Toch beginnen de dansmariekes
binnenkort al weer aan het nieuwe
seizoen. Begin april gaan we weer
starten met de nieuwe groepen!!
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Ruitersport Zijtaart
Emma Boes Brabants
Kampioen in de klasse DE-M1!

Vind jij dansen ook zo leuk?
Kom dan bij de dansmariekes!
Opgeven kan nog steeds!
Weet je het nog niet en wil je het
graag komen proberen? Er zijn 3
GRATIS proeflessen waar je aan
mee mag doen om te kijken of het
wat voor je is. Heb je jezelf al opgegeven, dan krijg je
binnenkort van de leidsters hierover persoonlijk bericht.
Heb je interesse om de proeflessen mee te komen dansen,
dan zouden wij het fijn vinden als je jezelf even aanmeldt
bij:
Miranda van der Zanden, Keslaerstraat 23. Dat mag
telefonisch op (0413) 37 50 52 of je stopt een briefje met je
naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum in de
brievenbus. Dan krijg je van de leidsters persoonlijk bericht
over wanneer de proeflessen zijn.
Opgeven kan als je 4 jaar of ouder bent.
Voor maar € 33,00 ben je het hele jaar lid van onze
vereniging!
Iedere week trainen we 1 uur en daarnaast mag je diverse
keren optreden. Wij zorgen voor de kleding en drinken
tijdens de optredens.

Emma Boes schitterde met haar pony Silvano op het juiste
moment. Na het neerzetten van een hele goede proef werd
zij afgelopen weekend Brabants Kampioen in Schijndel. En
dit met een topscore van 68,67%! Wat een knappe prestatie,
daar kan Emma met recht trots op zijn. Op naar het NK!

Geef je snel op, want dansmariekes is top!

Er werden meer prijzen behaald op de Brabantse
Kampioenschappen. Nikki van den Hoogen won de vijfde
prijs in de klasse DE –L1. Ook zij zette met haar pony
Cocktail een goede proef neer die een medaille waard was!
Shirly van Dijk behaalde een nette winstpunt met haar pony
Coralino CP in de klasse DE-B.

Groetjes,
leidsters van de dansmariekes

Ruitersport Zijtaart wenst Emma Boes veel succes op
het NK!
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Aanbiedingen voor
Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari:
WWW.STICHTINGSECONDHOME.NL

Doet een oproep voor:
De Antwerpen-Banjul Challenge
Dit is een enorme uitdaging. Deelnemers rijden met
normale auto's en motoren vanuit Antwerpen helemaal naar
Banjul in Gambia. Dat betekent dwars door de Sahara
rijden, zonder formele ondersteuning onderweg. Deze route
wordt al sinds 2006 twee keer per jaar gereden. De
gebruikte voertuigen worden overgedragen aan de Jammeh
Foundation for Peace, op een veiling verkocht en de
opbrengsten worden verdeeld over de goede doelen.
Als stichting hebben wij contact gelegd met de organisatie
van de Challenge. Stichting Second Home is erkend als
goed doel door de Jammeh Foundation for Peace en dit
betekent dat de opbrengst van de voertuigen helemaal naar
Stichting Second Home gaat.
Hiervoor hebben we teams nodig die voor onze stichting
willen rijden!
Even wat nuttige informatie:
De totale reistijd van de Challenge is 19 dagen.
Het inschrijfbedrag is € 450,00 per persoon.
De veilingkosten bedragen 15% van de opbrengst van
het voertuig. De rest van de opbrengst gaat naar
Stichting Second Home.
Het is ontzettend leuk om na aankomst nog een aantal
dagen in Gambia te blijven om de feestelijkheden
rondom de aankomst van de teams mee te maken (en
natuurlijk om ons project te bezoeken).
Door eerdere deelnemers wordt deze Challenge
omschreven als het avontuur van hun leven!
Start 1 oktober 2016
Natuurlijk is het mogelijk om voor vertrek een sponsoractie
te houden om zo nog extra geld in te zamelen voor de
kinderen van Stichting Second Home. Wij geven hier graag
advies over.
Voor deze en andere vragen is het altijd mogelijk om
contact op te nemen met Tonny en Mieke van der Heijden
op tel.nr. (06) 121 234 07. Of stuur een mailtje aan
mieke_tonny@hotmail.com Wij willen graag een algemene
informatieavond beleggen, voordat de teams zich definitief
inschrijven.

Cordon bleu 500 gram voor € 5,95
Koop je 5 ham kaas schnitzels,
dan krijg je gratis 1 kg verse friet
Mexicaanse broodjes € 2,50 per stuk

Palingworst 100 gram € 0,99
Kijk eens in de koeling voor:
Griekse yoghurt
Geitenmelk
Jus d'Orange
Ambachtelijke yoghurt soorten.

De lente lonkt.
Een ochtendwandeling met IVN
gidsen van 10.00 uur tot 12.30 uur
Bij lonken denk ik vooral aan steels kijken, bijna gluren
met een ondeugende ondertoon.
Ja, die, de ouderen onder ons
kennen het liedje van Wim
Sonneveld nog wel. 'Zij kon het
lonken niet laten'. Maar een pril,
aarzelend begin van openen van
de knoppen van bomen en
struiken en het nieuwsgierig uit de grond komen van vroege
bloemen en kruiden kun je dat ook lonken noemen? Nou,
van mij mag het. Evenals het voorzichtige gekwinkeleer
van vroege vogeltjes die op hun manier van hun
aanwezigheid blijk geven. En die vogeltjes lonken dan
misschien weer wél naar een aantrekkelijke partner die
versierd wil worden.
Zondag 28 februari kunt u de stoute schoenen aantrekken
om onder leiding van IVN gidsen te gaan speuren, of zo u
wilt lonken, naar die vroege voorjaarsverschijnselen. Naar
alles wat ondanks een warme winter weer echt wakker
wordt. Een loepje is handig en een verrekijker verruimt uw
blikveld aanzienlijk. Goed schoeisel is gewenst, of laarzen
als het tevoren heeft geregend.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het
Middegaal nabij Prins Alexander sportpark 1 in Veghel
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Zijtaartse Toneelvereniging speelt:
'Welkom terug, tante!'

DJ Ben Liebrand opent tweede editie
Fashion and Food Festival

Op 12 en 13 maart 2016 staat de Zijtaartse
Toneelvereniging weer op het
toneel in MFA Het Klooster te
Zijtaart. Dit jaar met de
klucht 'Welkom terug, tante',
geschreven door Edwin
Moons en geregisseerd door
Het
Daniel Kiggen.
stuk speelt zich af op het landgoed van Freule Emma, die
zich samen met haar dochter Anna opmaakt voor een
bezoek van haar tante uit Nieuw-Zeeland. De Freule heeft
haar tante jarenlang voorgelogen en nu moet er snel een
hoop geregeld worden. Als de wiederweerga moet ze een
compleet gezin bij elkaar scharrelen: een man, een zoon en
ook nog eens een butler die haar verzonnen verhaal staande
moeten houden. Als zij niet meewerken aan haar complot
dan staat hen iets heel vervelends te wachten... De spelers
belanden van de ene in de andere benarde situatie en net als
het allemaal niet ingewikkelder lijkt te kunnen worden,
komen er nog meer
vreemde figuren ten
tonele die alles in
de war kunnen
schoppen. Dit alles
leidt tot hilarische
ontwikkelingen.
Waarom de freule
een web van
leugens om zich
heen creëert, blijft tot op eind een raadsel.
Beide voorstellingen starten om 20.00 uur en de zaal gaat
open om 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf nu te koop bij het
Uitpunt in Veghel, via Marian van den Acker, tel (0413) 36
62 66 of voor aanvang aan de kassa. Wij heten u van harte
welkom!

Sint-Oedenrode staat bekend om de vele unieke modezaken
en horecagelegenheden. De combinatie van fashion, food
en natuurlijk de Rooise gezelligheid zijn dé ingrediënten
voor het Fashion and
Food Festival 2016. Het
gehele weekend van 18
tot en met 20 maart 2016
zal in het teken staan van
genieten, beleven en
verwonderen.
Publiekstrekker DJ Ben
Liebrand opent het
weekend op
vrijdagavond tijdens
‘Fashion and Food
Flashbacks’.

Back to the 80’s and 90’s
Vrijdagavond om 20.00 uur begint het festival met ‘Fashion
and Food Flashbacks’. Nadat de Fashion and Food Movie
de avond geopend heeft, speelt liveband Music Men
(bekend van OneTwoTrio) gouden hits uit de jaren ’80 en
’90. De hoofdact van de avond is DJ Ben Liebrand met zijn
‘Ben Liebrand…In The Mix’ show. DJ Ben Liebrand is
wereldwijd bekend vanwege zijn remixen van bekende hits.
Hij is de inspirator van hedendaagse beroemdheden zoals
DJ Tiësto en Armin van Buuren. Het optreden van de DJ
wordt ondersteund door professionele danseressen die in
authentieke jaren ’80 kleding het podium betreden. Verder
kunt u gehele avond van diverse fingerfoodgerechten
genieten, uiteraard bereid door lokale horecagelegenheden.
Dankzij de combinatie van livemuziek en Fashion
Flashbacks waant u zich weer helemaal terug in de 80’s en
90’s!
Het festival gaat op zaterdag door met de uitverkochte
Fashion and Food Fabulous
Dinnershow en wordt op zondag
afgesloten met de ‘Fashion and
Food Family’-koopzondag. In de
dan gratis toegankelijke tent zijn
er wederom professionele
(kinder)modeshows en livebands
Take Over en New Generation
treden op. De winkels zijn
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Kaartverkoop
Kaarten kunnen voor Fashion and
Food Flashbacks kunnen besteld
worden via
www.fashionandfoodfestival.com
/kaartverkoop. Like onze
facebookpagina
www.facebook.com/Fashionandf
oodfestival om op de hoogte te
blijven van alle ins en outs!
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KBO
AGENDA
Maandag 22 februari 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 23 februari 9.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 23 februari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 23 februari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 23 februari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 24 februari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 25 februari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 25 februari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 25 februari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 25 februari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 26 februari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 11 februari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Bert Vissers
2. Jan v.d.Oever
Poedelprijs:
Harrie v.Zutphen
Loterij:
Riek v.Sleuwen
Uitslagen van 15 februari.
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Bert Vissers
3. Martien v.Zutphen
Gerard Pepers
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

152 pnt.
155 pnt.
76 pnt.
–16 pnt.

76 pnt.
126 pnt.
95 pnt.
68 pnt.
68 pnt.
– 32 pnt.

BRIDGEN
Bridge KBO 12 febr 2016-02-16
Lijn A
1 Cees v. Hout & Riet v. Hout
2 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
3 Bert Kanters & Diny Kanters
4 Piet Thijssens & Riek Rijkers
5 Mien Verhoeven & Mien Vissers
6 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
7 Toon v. Creij & Wim v. Os
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
9 Mari v.d. Vleuten & Lida v. Houtum
10 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
11 Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
12 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
13 Harrie Lucius & Geert Putmans
14 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
Lijn B
1 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
2 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt
3 Cor Mollen & Marietje Mollen
4 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
5 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
6 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
7 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
8 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
9 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
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13
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Henk v.d. Linden & Mien Vermeulen
Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Sjan Kanters & Tonny Rijkers

45,00
43,33
42,00
39,50

BILJARTEN
Senioren Biljartcompetitie
Regionaal Zijtaart - Mariahout 15 febr 2016
Cor v.Zutphen 64 73 - Jan v.d.Heuvel
Wim v.d.Sanden 47 50 - Piet v.Lierop
Frans v.Leuken 38 46 - Adriaan v.d.Heuvel
Mies Gibbels
40 34 - Huub v.Rooy
Toon Opsteen 34 25 - Noud Maas
Rien v.Tiel
27 26 - Tiny Vogels
Cor Coppens
21 22 - Kees Eleveld
Jan v.d.Oever
19 27 - Gerrit Beniers

50
49
33
37
32
20
16
20

40
90
25
28
38
27
11
20

KBO onderling 11 febr 2016
Jan Rijkers
16 30 - Wim v.d.Sanden
Willy vd.Berkmortel 25 30 - Wim Kremers
Toon Cissen
70 79 - Rien v.Tiel
Jan v.d.Oever
17 19 - Piet v.d.Hurk
Frans v.Leuken
42 48 - Frans v.d.Broek
Cor v.Zutphen
61 65 - Mies Gibbels
Tonnie v.Uden
31 32 - Chris v.Helvoirt
Jan de Wit
28 30 - Cor Coppens
Toon Opsteen
34 33 - Rien Kemps
Wim Kremers
25 20 - Toon Nelissen
Willy vd.Berkmortel 25 20 - Gerard Oppers

45
25
29
38
21
39
19
22
33
30
12

40
31
22
29
13
31
13
15
22
22
7

SPORTAGENDA

67,36
60,76
58,68
56,94
53,82
53,13
48,26
47,57
46,18
44,79
43,40
43,06
41,67
34,38

65,83
58,50
56,00
53,75
51,50
49,58
48,75
48,00
47,50

VOW Jeugd 20 febr 2016
VOW A1
WEC A1
Stiphout Vooruit B3
VOW B1
Sparta '25 C3 VOW C1
VOW C2
St. Ficudia/Elsendorp C2
Nijnsel/TVE Reclame D1G VOW D1
VOW E1
Keldonk E1G
Rhode E10G VOW E2
VOW F1
Blauw Geel '38/JUMBO F5
VOW F2
Blauw Geel '38/JUMBO F13
VOW F3M Boekel Sport F8
VOW MA1 Beerse Boys MA1
Schijndel/de Wit MB2
VOW MB1
VOW MD1 Schijndel/de Wit MD1
VOW Senioren 20 febr 2016-02-16
VOW Veteranen
VRIJ
VOW VR30+1
EVVC VR30+2
VOW senioren 21 febr 3016
LSV 1
VOW H1
VOW H2
Heeswijk 4
SCMH 3
VOWH 3
VOWH 4
Boerdonk 3
ELI VR1
VOW VR1

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

16:00 u
14:30u
11:30u
12:00u
11:00u
11:00u
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 13 febr 2016
VOW A1
ZSV A2
1
5
MULO B5
VOW B1
3
3
Eli C2 VOW C1
2
2
VOW C2
Blauw Geel '38/JUMBO C7
VOW E1
Boerdonk 1EG 7
2
Handel F2
VOW F2
0
1
VOW MA1
MULO MA1 3
0
Best Vooruit MD1
VOW MD1
0
MVC ME1
Achilles Reek ME1
0
VOW Senioren 13 febr 2016
ASV VOW Veteranen
2-2
VOW Senioren 14 febr 2016
VOW 2
Schijndel/DE WIT 5
Boskant 4
VOW 3 5 - 1
VOW 4 Volkel 7
Afgelast
Sparta'25 VR1 VOW VR1
0-2

1

2

9
15

Afgelast

DANSEN IN DE PEPPELHOF IN
VEGHEL
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Emoties, boosheid, verdriet, het mag er zijn en je kunt je
kinderen er niet helemaal van vrijwaren. Het is logisch,
maar denk eens na of je jezelf betrapt op de volgende
gedragingen:
- dat je je ellendig voelt en de tranen over je gezicht
rollen (en jouw kind je gaat troosten)
- dat je soms zó boos bent op de ander (of op jezelf) dat
je je afreageert op je kind
- dat je aan je kind vraagt wat jij toch fout gedaan hebt
- maak je opmerkingen dat jouw manier van opvoeden
beter is dan die van de andere ouder
- check je wat er bij de andere ouder is gebeurd (of juist
niet is gebeurd)
- loop je te mopperen over of tegen de andere ouder waar
je kind bij is
- vergelijken op een negatieve manier: je bent ook net je
vader/je moeder
Neem het jezelf niet al te kwalijk (geen schuldgevoel),
maar stop ermee. Probeer serieus geen negatieve signalen
meer uit te zenden over je ex-partner. Je
doet er je kinderen een groot plezier mee.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Op zaterdagavond 20 februari is er in dienstencentrum De
Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel weer een dansavond,
met gezellige dansmuziek. De deur gaat open om 19.00 uur,
het dansen duurt van 19.30 tot 23.00 uur. Een dj draait fijne
dansmuziek en ook nummers op verzoek. De entree is
gratis.

Vanuit de provincie Noord-Brabant wordt ieder jaar
met Pasen een bedevaart georganiseerd naar de
Goddelijke Zaligmaker in het Belgische Hakendover,
Interpunctie
onder de rook van Tienen.
Stop ermee ….
Het bijzondere van deze bedevaart is dat het één van de
Natuurlijk ben je emotioneel bij een scheiding. Natuurlijk
ben je boos, voel je je tekort gedaan en wie weet misschien weinige plekken is waar Christus zelf wordt vereerd als
"de Goddelijke Zaligmaker". Immers, vaak zijn de
voel je je af en toe schuldig, verdrietig, radeloos en heb je
bedevaartplekken gekoppeld aan de verering van Maria
andere emoties die een rol kunnen spelen. Die emoties
of van een andere heilige. Sinds de zevende eeuw
mogen er zijn. Maar wees ervan bewust dat deze emoties
komen mensen van heinde en ver naar Hakendover om
niet bij je kind terecht moeten komen. Kinderen hebben
Christus te aanbidden en om te vragen of Hij het leven
vaak medelijden met een verdrietige ouder en maken dan
van de gelovigen, - huis en haard, - wil zegenen en
ongezonde keuzes voor zichzelf. Kinderen hoeven niet te
begeleiden.
kiezen. Soms denken ouders dat ze het goed doen als ze
Vanuit
het bisdom Den Bosch en het bisdom Breda
hun kind zelf laten kiezen (bij wie ze willen wonen). Als
gaan
reeds
eeuwenlang pelgrims op eerste
opvoeders moeten jullie deze keuzes voor hen maken, zeker
en
tweede
Paasdag
op bedevaart naar dit genadeoord,
als de kinderen nog jong zijn. Kinderen kunnen niet kiezen.
dat vooral bekend is vanwege zijn beroemde
Ze hebben al snel het gevoel de ene of de andere ouder
paardenprocessie op Paasmaandag.
tekort te doen. Oudere kinderen (pubers) hebben daar ook
last van, maar maken ook nogal eens gebruik van de
situatie: als ze van jou iets niet mogen terwijl ze dat van de Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
andere ouder wel mogen, zetten ze je dat betaald door niet
J. Rijkers Mr. vd. Venstraat 15
voor jou te kiezen. Het is goed om daar samen een stokje
Of met de secretaris van de bedevaartkring de
voor te steken. Dat lijkt lastig voor de kinderen, maar stelt
Meierij: de heer Jo Verhoeven, tel 073-5493248
hen enorm gerust.
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Peelpop klaar voor groots muziekfeest.

De organisatie van Peelpop heeft, met behulp van vele
Pos-Naam-Spellen-Winst-Verlies- Score-Puntensaldo
vrijwilligers, Manege Rutger van Herpen aan de
1 M&M vd Doornhoek
17 14 3 28 328-299
Statenweg 5 helemaal omgebouwd tot een plaats voor een
2 Rudebroek 1
17 13 4 26 313-295
groots muziekfeest. Op zaterdag 20 februari verschijnen er
3 Grootveld
17 11 6 22 323-301
acht geweldige tributebands in twee verschillende areas.
4 Meester vd Venstraat
17 11 6 22 316-295
Zo zal er in de rockarea om 18.00 begonnen worden met
5 Pater Vervoortstraat
17 11 6 22 319-309
After Bridge een tribute van Alter Bridge, een
6 PEP team
17 10 7 20 328-312
Amerikaanse rock-metal band. De avond in de rockarea
7 PasOpperkes
17 10 7 20 315-312
zal vervolgens gecompleteerd worden door 16 Dollars een
8 Krijtenburg 1
17 9 8 18 319-310
tribute van het Deense Volbeat, Physical Graffiti met een
9 Keslaerstraat
17 9 8 18 309-301
hommage aan ’s werelds meest bekende en befaamde
10 KesKamp
14 9 5 18 263-256
rockband Led Zeppelin en Best of Foo die op een
11 Rond de Bulte
17 8 9 16 323-317
krachtige manier Foo Fighters imiteren. In de swing area
12 Bosrecht
17 8 9 16 308-302
opent RU2, Met eenzelfde passie als U2 brengt RU2 een
13 Buurvrouw &Buurvrouw 17 8 9 16 291-319
tribute aan hun Ierse helden. Vervolgens nemen the
14 Soffelt 1
17 7 10 14 307-302
Polease het stokje over met alle grote hits die de band the
15 Krijtenburg 2
17 7 10 14 311-308
Police hebben voort gebracht. Een absolute topper van de
16 Krijtenburg 4
17 7 10 14 314-313
avond is de Madonna tributeband. Tijdens de show komen
17 Krijtenburg 3
17 7 10 14 306-320
alle tophits in een spetterende LIVE uitvoering een voor
18 Krijtenburg 5
17 7 10 14 296-313
een voorbij en uiteraard zul je ook naast de look-a-like
19 Rudebroek 2
17 6 11 12 286-311
zang en het look-a-like uiterlijk ook versteld staan van de
20 Rudebroek 4
14 5 9 10 239-258
diverse look-a-like kleding gedurende de show. Afsluiter
21 Rudebroek 3
13 4 9 8 222-219
van Peelpop is Queen Forever. Deze Queen tribute band
22 Leinserondweg/Hoolstr 14 4 10 8 245-259
zal menigeen doen verbazen met de fantastische wijze
23 Soffelt 2
7 3 4 6 128-126
waarop zij alle hit-nummers van de legendarische Britse
24 BCC 1
7 1 6 2 100-139
rockformatie Queen vertolken. After Bridge zal om 18.00
starten en de laatste muzikale klanken gebracht door
Na een mooie avond, met zelfs 4 speelronden, volgt hier de
Queen
Forever klinken tot 01.00.
juiste stand van zaken. (Vorige week was er een foute lijst
De voorverkoop is in volle gang en de kaarten kosten € 20,te lezen).
Met nog 2 ronden te gaan, waarbij mogelijk nog 16 punten . Aan de dagkassa kosten ze € 25,-. Voorverkoopadressen,
behaald kunnen worden, is er nog veel mogelijk. Hoewel de online kaarten en alle belangrijke info vindt je op
www.peelpop.nl.
bovenste teams een vrijwel constant beeld geven, is nog
alles mogelijk. Hoeveel keer hebben we niet gezien dat de
Bluesrock van Bag of Bones in De Afzakkerij
uitslag 20-19 was! Soms slechts één kaartje verschil, maar
met grote gevolgen voor het aantal winstpunten. Het blijft
Op zondag 21 februari is er een optreden van de Haagse
spannend.
bluesrock formatie Bag of Bones in galeriecafé De
Volgende ronde is al op vrijdag 4 maart! De laatste ronde
Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel. De band speelt
op vrijdag 1 april (geen grap).
zowel eigen nummers als covers van bekende bluesrock
"Zes!" Van EGZ. EvenementenGroep Zijtaart
helden. Aanvang optreden 15.00 uur, de zaal is open om
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14.00 uur en de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Bag of Bones brengt klassieke bluesrock in de geest van
Jimi Hendrix, Eric Gales en Stevie Ray Vaughan. Bassist
Daniel Lottersberger en drummer Thorsten Grau voorzien
in strakke, hypnotiserende grooves. Elco Jongkind blaast
het vuur aan met zijn gitaar, soms smeulend, soms met
vlammen tot aan het plafond, maar geen moment zonder
spanning op de boog, een zeldzame gave.
Het internationale trio, met standplaats Den Haag, brengt
voornamelijk eigen werk. Tussendoor eren ze hun grote
helden, maar nooit zonder de covers een eigen creatieve
twist te geven. Ze hebben de skills ervoor; alle muzikanten
verdienen het etiket virtuoos, maar het mooie is dat ze er
niet mee te koop lopen. De focus is strak op het samenspel.
Op het podium, zoekend naar de essentie. Yes sir, like a
bag of bones.
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vrouwen voor gaat zorgen dat het doel, klassebehoud voor
dit seizoen, nageleefd gaat worden.
Naast de seniorenafdeling kent VOW een grote
meisjesafdeling bij de jeugd. Van meisjes A1 tot en met

meisjes F1 (in competitieverband heet dit team F3M) is de
gehele jeugd voorzien van een volwaardig meisjesteam.
Het seizoen 2015-2016 is bij de F-jeugd gestart met een
miniteam bestaande uit alleen maar meisjes, maar de
Unieke meisjes- en vrouwenafdeling bij
tweede competitiehelft staat ook hier een volwaardig
VOW Zijtaart
meisjesteam bij de KNVB ingeschreven.
Na vijf kampioenschappen op rij in de eerste klasse komt
Dit voetbalseizoen is VOW uit Zijtaart gestart met een
meisjes A1 dit seizoen uit in de hoofdklasse. Dit is voor het
unieke bezetting met betrekking tot de meisjes- en
eerst in de geschiedenis
vrouwenafdeling van de club. Elke leeftijdsgroep is
van VOW. Het is dan ook
naast jongens en heren namelijk ook met meisjes en
een getalenteerd team wat
vrouwen gevuld.
al jaren samenspeelt en
Het seizoen 2015-2016 is VOW gestart met een veteranen
dus goed op elkaar
vrouwenteam, oftewel: veterinnen. Deze vrouwen in de
leeftijd 30+ spelen op zaterdagmiddag, net als de veteranen ingespeeld is.
heren, hun wedstrijden. De teams bestaan uit 7 speelsters en In totaal voetballen er
er wordt op een half veld gespeeld. Veel oud-speelsters van meer dan 100 meisjes en
vrouwen bij VOW. Dit
de club hebben hun gang naar Zijtaart weer gevonden om
zijn niet alleen leden uit
een gezellig
het dorp zelf. Ook uit
partijtje
omliggende
voetbal te
woonplaatsen weten de
spelen. En
meisjes en vrouwen de club in Zijtaart te vinden. Doordat
dit doen ze
de meisjes- en vrouwenafdeling van VOW zo groot is, is
zeker niet
het ook zeer waarschijnlijk dat moeders en dochters beiden
onverdienste
actief zijn bij de club. Dit is zeker ook het geval. Zo speelt
lijk. Ze
bijvoorbeeld Anja bij vrouwen 1 én bij de veterinnen,
starten de
terwijl dochter Evi bij meisjes A1 en dochter Pien bij
tweede helft
meisjes C1 speelt.
van de
Elk jaar organiseert VOW een activiteit voor alleen meisjes
competitie
of vrouwen. Dit jaar wordt er op 21 mei een meidendag
op een gedeelde eerste plaats.
georganiseerd. Op deze dag worden diverse
Op zondag speelt het vaandelteam van de vrouwenafdeling, meisjestoernooien gehouden bij VOW en zal het sportpark
vrouwen 1, in de vierde klasse. Dit team staat onder leiding overladen worden door meisjes.
Zijn er meisjes of vrouwen die kennis willen maken met
van trainer/coach Tom Rombouts. Hij is in december door
een team of met de club, dan zijn zij altijd vrij om eens bij
de club als hoofdtrainer aangesteld. Tom komt uit ons
een wedstrijd of training te komen kijken.
buurland België en wil graag actief kennismaken met het
Op de website van VOW (www.vow.nl) staat per team
vrouwenvoetbal in Nederland. In Tom heeft VOW een
fanatieke en gedreven trainer gevonden die er samen met de informatie hierover en kan er via het contactformulier
contact gezocht
worden.
Aan alle meisjes en
vrouwen uit de
regio:
tot ziens bij VOW!

