Zijtaart in de ban van het Keezen! Grande finale op 15 april!
Op vrijdagavond 15 april zal de huiskamer van Zijtaart, “Het Klooster”, uitpuilen! Al meer
dan 40 teams hebben zich ingeschreven voor de 4de editie van het Zijtaarts Keezen
toernooi. Na het spelen van 5 rondes is de nieuwe kampioen bekend, of is het mogelijk dat
de winnaar van vorig jaar de titel prolongeert zoals de winnaars van de 1ste en 2de editie.
Nog slechts enkele teams kunnen geplaatst worden, dan is de zaal vol.
Het organiserend comité “Zes!” is natuurlijk heel blij met deze ontwikkeling. Ruim drie
jaar geleden is “Zes!” begonnen met het promoten van dit leuke kaart- en bordspel. Door
het opzetten van een buurtcompetitie en een jaarlijks toernooi werden steeds meer inwoners
enthousiast. Niet alleen tijdens de reguliere spelavonden, maar ook thuis heeft het
Keezenspel zich genesteld. Sterke kanten van dit spel zijn de tactische speelwijze en het
teamspel.
De voorwaarde om aan het aan het toernooi deel te nemen is, dat per koppel tenminste één
van de twee spelers in Zijtaart woont of heeft gewoond. De minimale leeftijd voor
deelname is 12 jaar. Net als op de spellenavonden zijn ook kinderen uit groep 8 welkom !
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Jaargang 25 nr 26
23 maart - 30 maart 2016

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69 RABO 160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel
Kopij voor nr. 27
inleveren uiterlijk
28 maart voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13,
fax (0413) 35 26 05,
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 24 maart 19.00 uur Witte Donderdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Vrijdag: 25 maart 19.00 uur Kruiswegviering Diaken van der Zanden (Gem.Koor)
Zaterdag: 26 maart 20.00 uur Paaswake Pater van Delden (Gem.Koor)
Zondag: 27 maart 1e Paasdag 9.30 uur Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek- van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo;
Jaargetijde Pastoor Magis; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk:\:
Overl.ouders Kanters- Brugmans; Piet en Martha van den Tillaart-Kremers (nms.De Buurt);
Ben en Marietje van de Ven- van Grotel (nms.Kath.Bond van Ouderen); Marietje van der
Linden van Schaijk, schoonzoon Hans van Zoggel en overl.familie; Harrie van Asseldonk
Maandag: 28 maart 2e Paasdag 9.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Harrie van Asseldonk en het welzijn van onze Geloofsgemeenschap
H.Lambertus Zijtaart
Mededelingen:
1. Afgelopen maandag 21 maart is Harrie van Asseldonk in de leeftijd van 84 jaar
overleden . De plechtige uitvaart vindt a.s. zaterdag 26 maart om 10.30 uur plaats, waarna
hij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.
2. Voor diegenen, die afgelopen week de collectant van de vastenactie hebben gemist, zij
kunnen hun zakje nog t/m 2e Paasdag in de bus achter in de kerk deponeren.

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
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Zijtaarts kracht
Dat ook dit initiatief zo’n
succes is geworden, is opnieuw
te danken aan de sfeer van
saamhorigheid in het dorp.
Samen ergens aan beginnen,
gesteund worden door velen,
sponsoring door onze
ondernemers en instellingen en
ziedaar: alweer een klaterend
succes. Een voorbeeld? “Zes!”
had natuurlijk véél (dure)
speelborden nodig voor het
toernooi. Binnen een week
hadden onze ondernemers de
toezegging gegeven om de
borden te sponsoren. Nu spelen
we dus trots op “eigen” borden
met de logo’s van de schenkers
erop!
Buurtcompetitie
Op vrijdagavond 1 april zal de
laatste fase van de in totaal 7
avonden gespeeld worden. Het
Zijtaartse kampioensteam
wordt dan bekend. Uit meer
dan 20 meespelende teams
komt de winnaar van de 23
gespeelde rondes tevoorschijn.
De strijd ligt nog steeds open:
wisselende kansen horen nu
eenmaal bij dit spel.
Oefenen
“Zes!” stelt de zaal
beschikbaar op 1 april vanaf
20.00 uur voor teams die op
die avond verder willen
kennismaken met het spel en
zich stevig
willen
voorbereiden
op het komende
toernooi.
“Zes!” van EGZ EvenementenGroep Zijtaart
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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.
Te Huur:
Weiland met afrastering 0,5 Ha., verdeeld in 2
Nieuws van de Dorpsraad
gedeeltes met binnenhok. Voor meer info: tel. 06 - 255
857 61.
Woensdag 6 april a.s. houdt de Dorpsraad weer een
openbare vergadering.
GEZOCHT:
Weiland om te kunnen huren waar ik mijn paarden op
mag zetten. Met de mogelijkheid om stroom op de
afrastering te zetten.
06-53941053 of marijke_dubbeldeman@hotmail.com

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

De volledige agenda vermelden we volgende week in
de editie van Zijtaarts Belang, waarin o.a. de volgende
onderwerpen opgenomen worden:
- ontwikkelingen aangaande ombuiging N279
- realisatie nieuw dorpspleintje
- werkgroep “Zorg-om-ons-dorp”
We hopen weer op een ruime belangstelling van
Zijtaartse inwoners.
Dorpsraad Zijtaart
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Alzheimer Nederland
Diabetes Fonds
1 Miljoen Nederlanders hebben diabetes oftewel
suikerziekte. Diabetes pakt je gezondheid af. En ook nog
eens je vrijheid: geen zorgeloze hap eten meer. En
eindeloos vaak bloedsuiker prikken; een kind met diabetes
Het collecteren voor en het schenken aan goede doelen is
prikt 2.000 keer per jaar in zijn vinger om het
een weloverwogen keuze omdat we begaan zijn met de
goede doelen. Betrokken zijn vanuit je hart, of omdat je zelf bloedsuikergehalte te bepalen. Daarom werken
onderzoekers hard aan manieren om diabetes te genezen.
met een ziekte te maken hebt, of indirect bij een familielid
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het diabetesfonds.
of een bekende. Iedereen heeft zijn of haar reden om
betrokken te zijn. Daarom vragen wij uw bijdrage aan onze
Annelies Weterings
goede doelen!
Collectecoördinator Diabetes Fonds
Onze collectanten komen op dinsdag 12 en woensdag 13
april weer bij u langs. U ontvangt de week voorafgaand aan
Amnesty International - Een aansprekend goed doel.
de collecte weer onze brief en de retourenveloppe.
Hier bestaat de vrijheid van spreken en
Het Bernard Cultuur Fonds is dit jaar vervallen. Daarvoor
schrijven al tientallen jaren. Een hoofdpunt
in de plaats gekomen is Alzheimer Nederland. Dit is een
uit onze grondwet. Gewaarborgd door onze
van de doelen die we deze week graag aan u voorstellen.
onafhankelijke rechterlijke macht. Een
godsgeschenk. Als dat overal in de wereld
Alzheimer Nederland
zo was, dan zou Amnesty geen reden van bestaan hebben.
Ieder uur krijgen vier Nederlanders dementie. Als we nu
Het tegendeel is jammer genoeg waar. Voor de vrijheid van
niets doen, stijgt het aantal mensen met dementie naar een
meningsuiting zitten talloze vrouwen en mannen gevangen.
half miljoen in 2040. Afdeling Oss-Uden-Veghel van
Worden zelfs vaak gemarteld en kunnen slechts onder de
Alzheimer Nederland zet zich al sinds 1992 in voor de
meest moeilijke omstandigheden contacten onderhouden
belangen van mensen met dementie en hun familieleden.
met familie en de wereld.
Speerpunten zijn: het tijdig onderkennen van de ziekte,
Amnesty - een grote internationale organisatie, die opkomt
behoud en vergroten van kwaliteit van leven. Daarnaast is
voor de rechten van de mens en de menselijke waardigheid
ondersteuning van partners en familieleden - de zogeheten
mantelzorgers - erg belangrijk. Door actief deel te nemen in - tracht op vreedzame wijze het lot van deze mensen te
verbeteren. Het hoogst bereikbare is soms slechts de in
de ‘ketenzorg dementie’ hopen we dat mensen tijdig de
diagnose ‘dementie’ krijgen, zodat er méér behandeling en vrijheidstelling onder strikte voorwaarden van schrijf- of
ondersteuning is voor hen. Wij werken aan de realisatie van spreekverbod. Het vraagt dikwijls een jarenlange
een therapeutische dagbehandeling voor mensen kort na de inspanning om een onschuldig persoon vrij te krijgen.
Dikwijls moeten bijv. advocaten en juristen ingeschakeld
diagnose. Daarmee streven wij naar het vergroten van
worden om de gevangene te steunen en te bevrijden. Voor
kennis, acceptatie en bespreekbaarheid van dementie en
dit soort goede activiteiten wordt uw bijdrage ingezet.
daarnaast naar behoud van zelfvertrouwen en
zelfwaardering. Het bevorderen van sociale contacten – ook Daarom ook vragen we u om een mooie gift te doen voor
Amnesty bij de “Goede doelen” week en dit doel speciaal te
met lotgenoten – speelt een grote rol.
steunen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens Amnesty International zeer bedankt!
Ton Rietbergen,
Collectecoördinator Amnesty International
KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders
krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Jaarlijks sterven
er zo’n 43.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is
hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven
voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF
Kankerbestrijding. We financieren en faciliteren
wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden beleid en delen
kennis over kanker en de behandeling ervan. Hiervoor
werven we fondsen en werken we samen met partijen die
bijdragen aan kankerbestrijding.
Uw bijdrage is van groot belang, steun daarom het KWF.
Alvast hartelijk dank.
KWF Kankerbestrijding
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De Zijtaartse Toneelvereniging
bedankt!
Afgelopen weekend stond de
Zijtaartse Toneelvereniging op het
toneel met het stuk 'Welkom terug,
tante'. Na enkele jaren een ander
genre te hebben geprobeerd, zijn wij hiermee teruggekeerd
naar de klucht. En dat hebben wij geweten!
Met twee nagenoeg uitverkochte zalen en louter positieve,
enthousiaste en zelfs lovende reacties heeft ons publiek een
duidelijk signaal afgegeven. Dìt is wat zij willen zien! En
wij hebben het met liefde gebracht!
Via deze weg willen wij ons publiek nogmaals bedanken
voor haar gulle lach, haar applaus en haar complimenten.
Ook willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun tijd
en inzet! Voor het bouwen van het prachtige decor, het
opbouwen en weer opruimen van de tribune en de zaal.
Onze vrijwilligers achter de bar en bij de kaartverkoop. De
mannen van het licht en geluid en onze grimeurs.
ALLEMAAL BEDANKT!!
Wij gaan op zoek naar een mooie klucht voor volgend jaar
en zien u allen dan graag weer terug!
De Zijtaartse Toneelvereniging

23 maart 2016 – 30 maart 2016

pagina 5

de klasse DB.
Sophie van der Vorst heeft weer twee winstpunten binnen
met haar pony Casper in de CB, top gedaan!

Zalig Pasen
Zalig Pasen!

We zeggen het uit
gewoonte.
Wat betekend het nog voor
jou?
Mens-zijn is fijn;
ook erin blijven geloven,
al zie je vaak het tegenovergestelde.
Je kunt loskomen uit de doodlopende
kring.
Er heeft een man geleefd,
in een moeilijke tijd,
met mensen die even onbarmhartig warenals wij soms.
Hij kende het geloof en ongeloof van zijn vrienden.
Mensen zijn zo moeilijk te vertrouwen,
op de lastigste ogenblikken
laten ze elkaar in de steek.
Hij is er ook op doodgelopen,
een afschuwelijk gebeuren op een kruis.
Pas dan zijn mensen in hem gaan geloven.
Zij zeiden: hij leeft!
Ruitersport Zijtaart – Ponyruiters
Zij kregen weer moed
blijven scoren!
en durfden het leven aan.
Het behalen van prijzen blijft doorgaan voor onze Zijtaartse Zij getuigden van hem
ponyruiters. Lica van Liempd behaalde zelfs meerdere
tegen beter weten in
prijzen met haar beide pony's, hier zaten zelfs twee eerste
en ten koste van hun eigen leven.
prijzen bij!
Toch koos Jezus niet de sterkste getuigen.
Lieke Blokx wordt steeds meer een team met haar jonge
Hij durfde zich kwetsbaar te maken
pony Luzette. Ondanks vele tegenstanders wist ze tijdens de in gewone mensen.
wedstrijd in Uden een tweede en derde prijs te behalen in
Ook in jou.
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Paaswandeling
De natuur viert feest, want de
kou is voorbij. Dieren komen
uit hun winterslaap en de
eerste bloeiende bloemen
laten hun mooie kleuren zien.
Pasen is het verhaal waarin
alles opnieuw begint. Al
eeuwen vieren we met Pasen
ook het begin van de lente.
De natuur ontwaakt en dat moet gevierd worden.
Op zaterdag 26 maart gaan we een Paaswandeling maken
in het bos en paaseieren zoeken. Zorg daarom dat je om
14:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We vertrekken
van daaruit met de fiets naar de Bulten.

Aanbiedingen voor
Vrijdag 25 en zaterdag 26 maart:

Aanbiedingen
Kogelbiefstuk twee voor € 4,95
Bij 1 kg bourgondische rib gratis cranberry saus

KBO
AGENDA
Dinsdag 29 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 29 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 29 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 29 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 30 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 31 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 31 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 31 maart 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 31 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 1 april 13.30 uur: Bridgen

Prikpost in Zijtaart.

Dubbelen eier-rollade 100 gram € 1,49
Uit eigen keuken:
Aspergesoep, Kippenragout, Chinese tomatensoep.
Gezellig brunchen; volop diverse broodjes, croissants,
paasbrood, paashaasbroodjes, suikerbrood,
worstenbroodjes, enz.
Ook volop lekkere vleeswaren, salades, patés enz.
Of gewoon gezellig samen gourmetten.
Ik hoor het graag. Om teleurstellingen te voorkomen graag
bestellen.

zie: www.dcbernhoven.nl.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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
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BILJARTEN KBO Onderling 17 maart 216
Cor Coppens
22 41 - Toon Cissen
Frans v.Leuken
42 72 - Toon Nelissen
Rien Kemps
33 40 - Toon Cissen
Cor v.Zutphen
61 72 - Rien Kemps
Chris v.Helvoirt 19 22 - Willy vd.Berkmortel
Mies Gibbels
39 45 - Tonnie v.Uden
Wim Kremers
25 24 - Wim v.d.Sanden
Wim Kremers
25 23 - Toon Opsteen
Frans v.d.Broek 21 19 - Jan Rijkers
Frans v.d.Broek 21 20 - Tonn Verbruggen
Rien v.Tiel
29 28 - Jan v.d.Oever

70 39
30 29
70 40
33 27
25 22
31 18
45 42
34 30
16 10
23 15
17 7

BRIDGEN
Bridge ZBC 15 maart 2016

Lijn A
1 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
57,99
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 57,29
3 Gerard Bekkers & Ria Swinkels
53,47
4 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven
53,13
5 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
52,08
6 Bert Kanters & Diny Kanters
50,69
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
50,00
8 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
49,65
9 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
48,96
10 Ria Veldhuis & Mien Vissers
47,92
11 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
46,53
12 Clasien Nolle & Trudy Smulders
45,83
13 Riet v. Hout & Ben v.d. Steen
45,49
14 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
40,97
Lijn B
1 Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
56,77
(2) Joke Petit & Maria Rijken
55,73
(2) Jacqueline Brus & Riet Koevoets
55,73
4 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
54,17
5 Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
52,60
6 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 51,04
7 Hein de Wit & Jo de Wit
46,88
8 Annie v. Berkmortel & Fien Rooijakkers 45,31
9 Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
42,71
10 Lilian Harbers & Rob Harbers
39,06
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KBO 18 maart 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
58,33
2 Mien Verhoeven & Mien Vissers
55,21
3 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
54,17
4 Cees v. Hout & Riet v. Hout
53,13
5 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
50,00
6 Bert Kanters & Diny Kanters
48,96
7 Adriaan v.d. Tillart & Jo v. Boxtel
47,92
8 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
47,40
9 Theo van Dijk & Toos van Dijk
42,71
10 Piet Thijssens & Riek Rijkers
42,19
Lijn B
1 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
66,15
2 Cor Mollen & Lida v. Houtum
61,98
3 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 59,90
4 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
56,25
5 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
54,17
6 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
45,31
7 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 44,79
8 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
43,75
9 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
40,63
10 Tonny Rijkers & Jo v.d. Tillaart
27,08

SPORTUITSLAGEN
VOW senioren 19 maart 2016
VOW Veteranen Odiliapeel

5–1

VOW senioren 20 maart 2016
Fiducia 1
VOW 1
Ollandia 2
VOW 2
VOW 3
Schijndel/DE WIT 6
FC de Rakt 6
VOW 4
VOW VR1
Avesteyn VR1

0-1
2-5
3-5
0-4
0-1
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VOW Jeugd 19 maart 2016
VOW A1
Venhorst A1
NWC B3
VOW B1
VOW C1
Blauw Geel'38/JUMBO C9
Nijnsel/TVE Reclame C1G VOW C2
Blauw Geel'38/JUMBO D5 VOW D1
Erp E3
VOW E1
VOW E2
ST Elsendorp/Fiducia E2
Avanti'31 F3
VOW F1
VOW F2
VOW F3M
Blauw Geel'38/JUMBO F19
RKDSV MA1 VOW MA1
Blauw Geel'38/JUMBO MB1 VOW MB1
Bruheze MC1 VOW MC1
VOW MD1
Achilles Reek MD1
VOW ME1
Berghem Sport ME1

2 5 5 7 2 5 4 8 vrij
1 0 3 0 5 7 -

23 maart 2016 – 30 maart 2016
1
2
0
0
2
1
3
0
0
1
1
2
1
1

VOW Jeugd 26 maart
VOW A1
VOW B1 S.V. Brandevoort B3
VOW C1 Gemert C6
VOW C2
Blauw Geel'38/JUMBO D7 VOW D1
ST Elsendorp/Fiducia E1G VOW E1
VOW E2 Sparta'25 E4
VOW F1 Blauw Geel'38/JUMBO F5
Avanti'31 F6
VOW F2
Blauw Geel'38/JUMBO F18 VOW F3M
ST SSS '18/Holthees MA1 VOW MA1
VOW MB1
Boekelsport MC1
VOW MC1
Boxtel MD1
VOW MD1
VOW ME1
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vrij
14:30u
13:00u
vrij
11:30u
11:30u
9:30u
10:30u
10:30u
10:15u
14:30u
vrij
13:00u
11:15u
vrij

SPORTAGENDA

Zomerlidmaatschap Tennisvereniging
Zijtaart

W.T.C. Zijtaart

Ook dit jaar is het weer
mogelijk om deze zomer te
tennissen bij TV Zijtaart.
Tennisvereniging Zijtaart
biedt onder de naam
“zomerlidmaatschap” een
tijdelijk lidmaatschap aan. Dit
tijdelijk lidmaatschap geldt
voor de maanden april tot en
met augustus. De kosten
hiervoor bedragen € 50,00. Inschrijfgeld is niet
verschuldigd. Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en
kunnen dus niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden
georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond.
Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen van
Tennisvereniging Zijtaart. Voor het overige hebben
zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden, zoals:
onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden
en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten
(b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).
Belangstellenden kunnen zich opgeven d.m.v. het
inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het tennispaviljoen
en/of te downloaden vanaf de website www.tvzijtaart.nl.

Dames & heren: maandag 28 maart (2e paasdag),
Toon Kortooms, pauze in Beekman & Beekman,
vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 30 maart, Grave, pauze in
Catharinehof, vertrek 9.00 uur.
VOW Senioren zaterdag 26 maart 2016
VOW Veteranen
Volkel 16:00u
LET OP DE UITWEDSTRIJD VAN VOW H1 IS OP
PAASZATERDAG OM 17.00 UUR
Nederwetten 1 VOW H1
17:00u

Gewijzigde openingstijden rondom Tweede Paasdag
Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) zijn het stadhuis, de
gemeentewerf en de milieustraat geopend volgens de
reguliere openingstijden.
Op maandag 28 maart (Tweede Paasdag) zijn het
stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.
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.
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Verschillende culturen in stiefgezinnen
Ik noem het al een cultuurverschil als doodgewone
Nederlandse (Brabantse) gezinsculturen verschillen.
Maar onlangs hoorde ik een verhaal van een gezin
waarbij moeder een relatie aanging met een Moslim en
zelf ook Moslima werd. Haar kinderen mochten vanaf
dat moment dus ook geen varkensvlees meer eten, terwijl
ze dat altijd gewoon hadden gedaan. Als de kinderen bij
vader kwamen, stond er gewoon varkensvlees op tafel.
De oudste had graag varkensvlees, maar wist dat het van
moeder niet mocht. Soms overwoog hij tegen de regels
van moeder te zondigen. Dan voelde hij zich schuldig.
Gelukkig was het redelijk eenvoudig om vader en diens
vriendin uit te leggen dat het belang van de kinderen niet
gediend was met het voorschotelen van varkensvlees. Als
de kinderen het vlees niet aten dan vielen zij voor hun
gevoel hun vader af, aten ze het wel dan waren ze niet
loyaal aan hun moeder. Deze vader was zo verstandig dat
hij en zijn vriendin geen varkensvlees gebruikten als de
kinderen in huis waren. Er werd bij vader in huis louter
respectvol gesproken over moeder, haar Marokkaanse
man en over de Islam. Maar niet iedereen had zoveel
begrip. Bij familiefeestjes, bij opa en oma van vaders
kant begrepen ze niets van het respect voor andermans
cultuur. Steeds moest op feestjes gecontroleerd worden
of het voorgeschotelde voedsel wel halal was. Maar
omdat vader zo duidelijk communiceerde wat hij in het
belang van de kinderen vond, waren deze situaties
redelijk onder controle te krijgen. Een gezinscultuur kan
al verschillen. maar als er echte grote culturele
verschillen zijn, is een samengesteld gezin
(maar ook voor de andere partner) helemaal
ingewikkeld.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Majoretten A-groep 3de op het NK Show Twirl
Op zaterdag 19 maart jl. heeft de A-groep van majoretten
St. Cecilia Zijtaart deelgenomen aan de Nederlandse
Kampioenschappen. Met een bus vol deelnemers en
supporters vertrokken we naar Hoofddorp met als doel de
titel binnen te halen en een ticket voor het EK te
bemachtigen. Onder leiding van Silvy Janssen-Vissers en
Marjan van Asseldonk-van de Burgt traden Alicia,
Anouk, Emmy, Floor, Joëlle, Joanita, Marit, Marlotte,
Roselin en Yvanka als 2de in hun categorie op met hun
show met het thema “The Village” (naar de gelijknamige
film). Een strakke, spannende show werd neergezet met
helaas wat meer drops (het vallen van de baton) dan
gehoopt. Ook de concurrentie was sterk en het werd
spannend tijdens de prijsuitreiking. Met een mooie
bronzen plak keerden we terug naar Zijtaart. Helaas geen
ticket voor het EK, maar we kijken terug op een mooie
en vooral gezellige dag. En 3de van Nederland is een
prestatie om trots op te zijn.
Gefeliciteerd dames!

Bluesrock van Firehouse Mama, net
even anders
Op het podium van café de Afzakkerij op CHV Noordkade
in Veghel, staat op zondag 27 maart, eerste paasdag, weer
een lekkere ‘vette’ bluesrockband. Het is dan de beurt aan
Firehouse Mama. Deze succesvolle band met zangeres
Jelena Olijslager speelt bekende covers, maar dan net even
anders! Aanvang optreden 15.00 uur, de toegang is gratis en
een vrijwillige bijdrage is welkom.
Firehouse Mama bestaat vanaf midden 2014 en heeft
een vliegende start gemaakt in de Nederlandse
bluesscene. Waar ze optreden, in cafés, zalen en op
festivals, wordt zeer enthousiast gereageerd. Firehouse
Mama is gewoon een lekkere vette bluesrockband met
als basis het repertoire met o.a. covers van Walter
Trout, Joe Bonamassa, Popa Chubby, Harry Muskee en
andere coryfeeën. Daar zijn inmiddels nummers van
bijvoorbeeld Jo Harman, Koko Taylor, Beth Hart en
Susan Tedeschi aan toegevoegd. Vaak in spannende,
eigen uitvoeringen. De nummerkeuze wordt steeds meer
bepaald worden door jazzy- en funky invloeden, maar
ook de verrassende rocknummers worden niet
geschuwd. En inmiddels is het eerste eigen nummer ook
een feit. Kortom; Firehouse Mama is in town!
Bezetting: Jelena Olijslager Zang, Hans Schalkwijk :
Gitaar, Johan van Drunen : Drums Henry Schreuders :
Basgitaar, Aldy Mulder : Hammond & Keyboards
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Huis te koop
Zaterdag 2 april van 11.00 tot
15.00 uur NVM Open Huizen Dag

Reibroekstraat 5 5465 PN Veghel

Grootveld 8 5465 PZ Zijtaart
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Theaterfestival Windkracht ’16
Over Zure Matten, Ganzenbord en het
Sokkenmonster
Uit Theaterfestival
Windkracht van Phoenix
Cultuur
komen de
mooiste
musical- en theatervoorstellingen voort.
De editie van 2016 vindt op 8 en 9 april
2016 plaats in CC Mariëndael in SintOedenrode en van 13 t/m 16 april
2016 op de CHV Noordkade in Veghel.
Dit jaar met een speciale gastvoorstelling
van de Aleph uit Drunen.
Windkracht ‘16 is een mooie klein
festival met bijzondere producties,
gespeeld door de sterren uit de musicalen theatergroepen van Phoenix Cultuur.
Tijdens het festival zijn er in totaal 16
voorstellingen, gespeeld door 7 groepen
en maar liefs 65 enthousiaste spelers in de
leeftijd van 7 t/m 22 jaar.
Deze editie heeft een speciale
gastvoorstelling van de jongerengroep
theater van de Aleph uit Drunen, met hun
voorstelling ‘Before I die’. Een energieke
voorstelling met lef waarin ook genoeg te
lachen valt. De spelers van Phoenix
Cultuur spelen stukken als Loulou in het
ganzenbord, V4, Showtime, Abeltje en het
sokkenmonster, Zure Matten en Ze leefden
nog lang.
De kaartverkoop start vanaf 14 maart.
Voor bezoekers tot 16 jaar kost een kaartje
€ 3,-, ouder dan 16 jaar € 4,-. Kaartjes zijn
te reserveren via telefoon, email of aan de
balie van Phoenix Cultuur op de
Noordkade.
Voor meer informatie en/of het
reserveren van een kaartje : Phoenix
Cultuur, 0413-78 2010,
info@phoenixcultuur.nl. of
www.phoenixcultuur.nl.
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