ZONDAG 22 MEI: BUITENVIERING BIJ
MARIAKAPEL
Elk jaar houden we de jaarlijkse eucharistieviering bij de Mariakapel.
Dit jaar zal dat zijn op zondag 22 mei a.s.; aanvang 09:30 uur.
In deze buitenviering is pater Van Delden de voorganger en zal het Ouderenkoor de
liederen verzorgen.
Na afloop wordt de aanwezigen een kopje koffie/thee aangeboden.
Wij hopen op fijne weersomstandigheden om samen in de open lucht deze
eucharistieviering te kunnen bijwonen. Zeker in de meimaand (de Mariamaand) is
dit toch een bijzonder moment bij onze mooie Mariakapel. Daarom nodigen wij u
graag uit om bij deze buitenviering aanwezig te zijn; u bent dus van harte welkom.
Attentie: aanstaande zaterdag vanaf 15:00 uur a.u.b. niet meer parkeren op
parkeerplaats bij de Mariakapel.
Stichting Mariakapel Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 mei 9.30 u. 1e Pinksterdag Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Grard en Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny; Overl.ouders van
Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon Theo; Overl.ouders J.van Lankvelt-van der
Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Jaargetijde Henricus Vogels; Marinus van der
Heijden, Anna Fassbender en
Mien Vonk; Riek van Zutphen-Daniëls; Harrie van den Berkmortel (vanwege verjaardag);
Overl.ouders Mathijs en Johanna van den Berkmortel-Claes en overl.familieleden; Johan en
Jan Schoenmakers en overl.familieleden (vanwege verjaardag); Overl.ouders Kanters-de
Koning, Tonny Kanters en Pater de Koning; Zuster Theodocia van Asseldonk (nms. neven
en nichten van Asseldonk).
Maandag: 16 mei 9.30 u. 2e Pinksterdag Woord- en Communie (Samenzang)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus te Zijtaart.

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
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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.

ALZHEIMERCAFÉ OVER
DEMENTIE EN
RECHTSBESCHERMING
Er komt een moment waarop mensen met dementie hun
eigen zaken niet goed meer kunnen regelen. Wie
vertegenwoordigt de persoon met dementie dan bij het
nemen van beslissingen op medisch of juridisch vlak? Kan
dat zo maar of moet daar iets voor geregeld worden? Hoe
verdeel je de taken en bevoegdheden binnen de familie?
Hoe vaak moet je overleggen? Wat moet je doen bij
verschil in inzicht? Hoe regel je het als je onroerend goed
wilt verkopen? Waar kun je advies en hulp krijgen?
In het Alzheimercafé op dinsdagavond 17 mei in de Blauwe
Kei in Veghel komen deze vragen aan bod. Een deskundige
geeft uitleg over juridische maatregelen als mentorschap,
bewindvoering ter ondersteuning of bescherming van een
persoon met dementie en onder curatele stelling. Het café
opent zijn deuren om 19.00 uur en is gratis toegankelijk
voor iedereen die geïnteresseerd is.

Zaterdag 18 Juni presenteert
DorpsZeskamp: Knorren Kross
Krossen op het plein van Zijtaart, wie wil dat nou niet? Met
een elektrische kart in de vorm van een varken
manoeuvreer je langs obstakels om zo het eerst bij de finish
te komen en een punt te verdienen voor je team. Eenmaal
aangekomen is de volgende speler uit jou team aan de
buurt, zo probeer je zoveel mogelijk punten te behalen. Er
worden verschillende rondes gespeeld en per ronde strijden
er 2 teams. Het team dat de finale wint verdient 30
consumptiebonnen die tijdens de feestavond of Zijtaart
Biedt Meer genuttigd kunnen worden. Bij de 2de prijs win
je 20 consumptiebonnen en bij de 3de prijs 10
consumptiebonnen. De Knorren Kross is van 16:00 - 18:00
uur op het plein van Zijtaart.
Zelfgemaakte barbecue wedstrijd
Ook dit jaar ben je welkom om met je zelfgemaakte
barbecue, gezellig met elkaar te barbecueën. Maak een zo
origineel mogelijke barbecue met jouw team en win
daarmee 30 consumptiebonnen. De organisatie zorgt voor
vlees, slaatjes en verschillende soorten saus. Het is niet
toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen.
Vanaf 17:00 uur kan het vlees opgehaald worden en tot
20:00 uur en kan er op het plein van Zijtaart gebarbecued
worden.
Feestavond/prijsuitreiking
Na de barbecue (20:00 uur) barst het feest los in de feesttent
op het plein van Zijtaart. DJ Nick Z zal de avond muzikaal
invullen en vanaf 20:30 uur begint de prijsuitreiking.
Opgeven
Vul het inschrijfformulier in wat je kan vinden op
Facebook, in het Zijtaarts Belang of in de verschillende
horeca gelegenheden van Zijtaart.

Oud Papier.
Op zaterdag 21 mei wordt het oud
papier weer door ons opgehaald.
Deze datum staat niet op de Zijtaartse
kalender vermeld. Op 4 juni zijn er
geen kraakwagens beschikbaar.
Er wordt dan geen papier opgehaald
door de carnavalsvereniging.
Waarschuw ook je buren!
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“SAMEN AAN TAFEL”
De derde woensdag van de maand mei
is in beeld en dat betekent dat
“SAMEN AAN TAFEL” weer voor
de deur staat. Voor slechts € 8,50
wordt een 3-gangen menu geserveerd.
Ook nu al hebben zich op voorhand al weer 25 personen
opgegeven voor de maaltijd van woensdag 18 mei. Het
idee dat het gezelliger is om met meerdere mensen samen
aan tafel te gaan, slaat steeds beter aan.
Voor “SAMEN AAN TAFEL” van woensdag 18 mei
kunt u zich telefonisch aanmelden bij een van
onderstaande personen, maar uiterlijk vrijdag 13 mei om
12:00 uur.
-Frans v. Asseldonk,: tel. 34 04 72
-Ad v. Nunen,: tel. 35 00 87
We kiezen deze woensdag voor
een heerlijk Voorjaarsmenu!!!
De organisatie (bestuur Dorpshuis,
bestuur KBO, Dorpsraad) heeft met Ons Welzijn afspraken
gemaakt voor een maandelijks gezamenlijk eetmoment op
de derde woensdag van de maand. U kunt zich ook al
aanmelden voor 15 juni / 20 juli, telkens om 17:30 uur in de
ontmoetingszaal van Dorpshuis Het Klooster.
Hebt u geen eigen vervoer,
laat het ons weten zodat we
iets kunnen regelen om u op
te halen.
Deze activiteit is een mooie kans om met buurtgenoten of
kennissen, die zelf niet meer zo mobiel zijn of niet graag
alleen gaan, samen uit eten te gaan. Zij kunnen zo het
meestal “alleen eten” op een prettige wijze vervangen door
“Samen aan tafel” te gaan.
Wij herhalen nog maar eens de mogelijkheid van het vaste
eetpunt in ons Dorpshuis op dinsdag en donderdag om
12:00 uur, misschien ook iets voor u?
Kom het gerust een keer proberen, de reacties zijn zeer
positief, maak het bespreekbaar.

Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Schwartswaldergehaktballen
Heerlijk gekruid 6 halen 5 betalen
Jungel burgers 6 halen 5 betalen
Boerenmetworst 100 gram € 0,99
Ardbeien en Asperge's
Deze keer had Mark hierop echter geen antwoord. In 26
beurten won Martien de partij uiteindelijk vrij makkelijk
met 100-88.
De laatste partij van de avond was tussen Toon Verbruggen
(110 car.) en Cor vd Hurk (90 car.) Toon ging als een
sneltrein van start en had na 5 beurten al 52 caramboles.
Ook Cor speelde een van zijn betere partijen, maar was
niet opgewassen tegen het geweld van Toon. In de 22e
beurt maakte Toon de partij uit met een stand van 110-78.
Stand na 3 avonden:
1 Martien Verbruggen
2 Toon Verbruggen
Leon Cissen
4 Mark Verbruggen
Ruud Cissen
6 Hans v Erp
7 Cor vd Hurk

5 punten
4
4
2
2
1
0

Donderdag 12 mei staan de volgende wedstrijden in ’t
Dorpskaffee op het programma:
Best of Seven
20.00 uur:
Voor Ruud Cissen (120 car.) duurde Hemelvaartsdag iets te Mark Verbruggen 110 car - Toon Verbruggen 110 car.
lang en moest toezien dat zijn broer Leon (90 car.) vrij
21.15 uur:
makkelijk kon winnen in 29 beurten met een stand van 89- Leon Cissen
90 car. - Martien Verbruggen
100 car.
90.
22.30 uur:
De tweede partij ging tussen Martien (100 car.) en Mark
Cor vd Hurk
90 car. - Hans v Erp
100 car.
Verbruggen (110 car.) Martien begon met een serie van 12
caramboles sterk aan de wedstrijd, maar Mark wist dit al
Bibliotheekpunt Zijtaart
snel goed te maken. Daarna wist Martien weer uit te lopen,
e
Dorpshuis
'Het
Klooster
openingstijden
maar ook nu wist Mark dit weer goed te maken. In de 15
e
dinsdagmiddag
13.45 – 15.15 uur
en 16 beurt wist Martien met series van 14 en 20
e
dinsdagavond
18.00 – 19.00 uur
caramboles voor de 3 keer een gat te slaan.
donderdagavond
18.00 – 19.00 uur
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KBO
AGENDA:
Dinsdag 17 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 17 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 17 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 mei 13.30 uur: Keezem
Donderdag 19 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 mei 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN:
Uitslagen van 9 mei:
Jokeren:
1. Henk v.d.Linden 121 pnt.
2. Rieky v.Zutphen
83 pnt.
Rikken:
1. Harrie v.Zutphen 110 pnt.
2. Lenie Henst
85 pnt.
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
-21 pnt.
Loterij:
Mien Ketelaars
BRIDGEN
Bridge ZBC 3 mei 2016
Lijn A
1 Bert Kanters & Diny Kanters
64,58
2 Jan Rijkers & Toos v. Berlo
56,67
3 Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
56,00
4 Cees v. Hout & Jo Verhoeven
55,50
5 Cor v.d. Berg & Cor Mollen
52,08
6 Ben v.d. Steen & Mari v.d. Steen
51,00
7 Riet v. Hout & Corry Kastelijn
50,83
8 Gerard Bekkers & Mien Verhoeven
50,50
9 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
45,83
10 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
45,00
11 Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
44,50
12 Jacqueline Brus & Riet Koevoets
39,17
13 Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
37,50
Lijn B
1 Ria Veldhuis & Mien Vissers
63,33
2 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
54,58
3 Anneke Jans & Maria Pepers
53,33
4 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 52,08
(5) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
51,25
(5) Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
51,25
(5) Clasien Nolle & Trudy Smulders
51,25
8 Maria Rijken & Adriaan v.d. Tillart
49,58
9 Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel 48,33
10 Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
45,00
11 Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers
42,50
12 Hein de Wit & Jo de Wit
37,50
KBO 6 mei 2016
Lijn A
1 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
60,00
2 Cor Mollen & Jan Rijkers
59,58
(3) Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
56,67
(3) Bert Kanters & Diny Kanters
56,67
5 Ad Koevoets & Riet Koevoets
52,08

11 mei 2016 – 18 mei 2016
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6 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
7 Cees v. Hout & Riet v. Hout
8 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
9 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
10 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
11 Toon v. Creij & Wim v. Os
12 Theo van Dijk & Toos van Dijk
Lijn B
1 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
2 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
(3) Piet Thijssens & Riek Rijkers
(3) Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
(3) Mien Verhoeven & Mien Vissers
(3) Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert
(7) Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
(7) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
9 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
10 Jos Peters & Maria Peters
11 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
12 Tonny Rijkers & Jo Verhoeven

50,83
48,75
48,33
46,25
42,08
40,00
38,75
55,83
55,42
54,17
54,17
54,17
54,17
50,83
50,83
44,17
43,75
43,33
39,17
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en heren: maandag 16 mei (2e Pinksterdag),
Siberië, pauze in Merselo ‘Den Tommes', vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 18 mei, Appeltern Stoomgemaal ‘De
Tuut’, pauze in Megen ‘Op de Poort’, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd 14 mei 2016
HVCH MA1 bekerfinale bij Festilent
MA1 14:45u
VOW Jeugd 17 mei 2016
VOW MD1
Blauw Geel MD1

VOW Senioren 12mei 2016
VOW H3
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW Senioren 14mei 2016
Handel
VOW Veteranen
VOW Senioren 16mei 2016
VOW H1
RKPVV 1
VOW H4
Volkel 7
ELI VR1
VOW VR1

VOW

19:00u

19:00
17:00
14:30u
11:00u
11:00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 7 mei 2016
VOW E2
Schijndel/DE WIT E6G
Gemert F6
VOW F1
VOW MA1
Achilles Veen MA1
VOW Senioren 7mei 2016
VOW Veteranen
Gemert Afgelast

6 - 16
2-4
10 - 4

11 mei 2016 – 18 mei 2016
SJVV VR30+1
VOW VR30+1
VOW Senioren 8mei 2016
Irene 1
VOW H11 - 6
VOW H2
Boskant 3
UDI'19/Beter Bed 9 VOW H37 - 0
VOW H4
Boskant 5
NLC'03 VR1
VOW VR1

pagina 5
6-1

2-2
1-7
3-0

Wij feliciteren de Veterinnen van VOW met
het behaalde kampioenschap!

VOW Veterinnen kampioen 1e klasse
Afgelopen zaterdag, 7 mei, zijn de veterinnen van VOW
kampioen geworden in de 1ste klasse. Dit was het eerste
seizoen dat VOW een veterinnen team binnen de
geledingen had en dat er een zaterdagcompetitie opgesteld
is door de KNVB. Na 10 gespeelde wedstrijden mogen de
veterinnen van de club uit Zijtaart zich terecht kampioen
noemen.
In Deurne, tegen rivaal SJVV, ging het er om. Beide
ploegen hadden een gelijk aantal punten en bij winst van
één van de ploegen zou het kampioenschap naar hen gaan.
Bij een gelijkspel zou er nog een beslissingswedstrijd
gespeeld moeten worden. De eerste 10 minuten van de
wedstrijd had de thuisploeg meer grip op de wedstrijd en
was VOW voornamelijk aan het verdedigen. Toch
creëerden de dames uit Deurne niet veel uitgespeelde
kansen. VOW kreeg in de beginfase echter de beste kans,
maar de keepster van SJVV stond haar 'mannetje'. Door het
warme weer werd er halverwege de eerste helft een
drinkpauze ingelast. Op dit moment keken de dames van
VOW tegen een 1-0 achterstand aan. Na de drinkpauze
werd er aanzienlijk beter gevoetbald door VOW en werden
vele kansen gecreëerd. Het spel werd in deze
fase bepaald door de dames uit Zijtaart en
Yvonne van Zoggel opende de score door de 1-1
op het scorebord te zetten. Hierna volgden goals
van Karen Vermeer (2x) en Berdine van de
Wetering (1x). De dames gingen dus met een 1-4
voorsprong de rust in.
Na de rust hebben de dames van VOW de
wedstrijd vakkundig uitgespeeld. Er werd goed
op balbezit gespeeld en eigenlijk werden er geen
kansen meer weggegeven. Wel scoorden ze zelf
nog tweemaal door goals van Syl Lavallette en
Yvonne van Zoggel. Met een mooie eindstand
van 1-6 werd het feest in Deurne alvast ingezet,
wat daarna in Zijtaart natuurlijk een vervolg
kreeg.
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Pannenkoekconcert

Cursus Muziek = Cool start opnieuw!

Op zondag 22 mei geeft het opleidingsorkest van fanfare
Sint Cecilia een Pannenkoekconcert in het Dorpshuis op het
'Noud van Asseldonk plein'.
Tijdens dit concert brengen de opstapslagwerkgroep, de
jeugdslagwerkgroep en het opleidingsorkest mooie
nummers ten gehore. Door speciale pannenkoekbakkers
wordt tijdens dit concert de mogelijkheid geboden om
tijdens het beluisteren van de jeugdorkesten ook te genieten
van een lekkere pannenkoek.
Dit muzikale evenement start 10.30 uur en duurt tot
ongeveer 12.00 uur.

Onder leiding van fanfare Sint Cecilia wordt er na de
zomervakantie de cursus “Muziek = Cool” opgestart voor
kinderen uit groep drie en vier van de basisschool. Tijdens
deze cursus leer je alle instrumenten kennen en ga je zingen
en bewegen op muziek. Deze cursus zal plaats vinden op
donderdagmiddag, direct na schooltijd.

Kom allen luisteren naar onze muzikanten in opleiding,
waarin veel jeugd is vertegenwoordigd en die graag hun
kwaliteiten aan jullie willen laten horen en zien.
Ook onze pannenkoekbakkers hebben er zin in, dus graag
zien we jullie op 22 mei.
Bestuur Fanfare Sint Cecilia

Leden van fanfare St.Cecilia gaan
weer op stap voor de Donateursactie
Vanaf 17 mei tot 28 mei komen de leden van fanfare St.
Cecilia weer bij u aan huis voor de jaarlijkse donateursactie
voor onze muziekvereniging. Het geld wat met deze actie
wordt opgehaald, wordt gebruikt voor de opleiding van
onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en
kleding.
Voor vele geledingen van Sint Cecilia is 2016 een
belangrijk jaar. Allereerst gaat het fanfareorkest eind
november op concours in Zutphen. Daar moet een eerste
prijs behaald worden om in de superieure (eerste) afdeling
te blijven. Daarnaast hebben we wederom enkele groepen
van de majoretten die deelnemen aan een NK en zijn we
vorig jaar gestart met een dansgroep, die zich steeds beter
kan gaan profileren.
Maar voor onze vereniging is het ook erg belangrijk dat er
jeugdleden bij blijven komen; voornamelijk bij het
slagwerk zien we dat het aantal jonge leden toeneemt. Zij
hebben ook allemaal een instrument nodig om hun hobby
met plezier te kunnen uitvoeren.
Voor alle activiteiten kunnen wij uw steun goed gebruiken.
Mogen wij rekenen op uw financiële steun, waarvoor wij u
bij voorbaat hartelijk danken.
Bestuur fanfare St. Cecilia

Kinderen die zich hier graag voor willen opgeven kunnen
dit doen tot 22 juli. Kosten voor 12 lessen zijn € 40,00 p.p.
Opgeven kan via info@sintceciliazijtaart.nl.
Namens het bestuur van fanfare Sint Cecilia Zijtaart
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Ruitersport Zijtaart - Ponyruiters zijn
goed op dreef
De ponyruiters hebben afgelopen week de eer van de club
weer hoog gehouden! Er werden verschillende prijzen in
het dressuur en het springen behaald. Zo schreef Nikki van
den Hoogen met haar pony Cocktail zelfs twee
overwinningen op haar naam. Daarnaast heeft ze ook
enkele rondes foutloos rond gesprongen. Helaas lukte dat
niet altijd in de barrage. Toch heeft het nog een 8e en 5e
plek opgeleverd. Lieke Blokx mocht de 3e prijs mee naar
huis nemen met haar jonge pony Luzette. Merel Kriek won
zelfs meerdere prijzen in het springen klasse L en M.
Aankomend weekend vinden de eerste selecties plaats voor
de Brabantse Kampioenschappen, we zijn nieuwsgierig wie
er gaan scoren!
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te praten in Oss of in Uden.
Café Brein Oss is op donderdag 19 mei in Buurthuis De
Kortfoort, Floraliastraat 93, 5342 BH Oss.
Café Brein Uden is op dinsdag 24 mei in Muzerijk,
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden.
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal
open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken
in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op
contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek
waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.

De behaalde resultaten
Oss pony's dressuur
Klasse DB
Lieke Blokx Luzette

1ste proef
2de proef
Pl.
Pnt. Pl. Pnt.
3de
193 6de 189,5

Klasse DL2
Nikki van den Hoogen

Cocktail

Oss pony's springen
Klasse B en L
Nikki van den Hoogen

1ste 205,5

1ste
211
‘Andere Geluiden’

is weer even terug

bij De Compagnie

Op vrijdagavond 13 mei is er live muziek in De
Afzakkerij op CHV Noordkade te Veghel tijdens een
editie van ‘Andere Geluiden’. Kunstgroep de
Nijnsel springen pony's
Compagnie presenteert een free jazz/improvisatie
Klasse L
concert door het befaamde Kodian Trio Het optreden
Merel Kriek
Wodan
2de
begint om 20.30 uur. De toegang tot het optreden is
gratis.
Klasse M
Het Kodian Trio bewandelt de fijnere lijn in de improvisatie
Merel Kriek
Wodan
3de
2de
en free jazz. Nog steeds intens en met een hoge dosis
abstractie en dissonantie, echter in balans gehouden door
“Onzichtbare gevolgen”
het harmonisch spel van saxofonist Colin Webster, het
speelse van drummer Andrew Lisle en de subtielere
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op 19 mei in gitaarbewerkingen van Dirk Serries. Voor dit concert
Oss en 24 mei in Uden.
breiden zij hun trio uit tot een volwaardig kwintet met op
Café Brein is een trefpunt voor mensen met een nietcontrabas Martina Verhoeven en tenor saxofonist John
aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
Dikeman.
partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH Kodian Trio is het nieuwe vlaggeschip van het Tonefloat's
kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval,
New Wave Of Jazz label met hun debuut album dat begin
hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie
maart 2016 verschenen is. Kodian Trio is ontstaan uit een
op www.nahnobrabant.nl.
waanzinnig concert in Cafe Oto te Londen (toen in
kwartetvorm met John Dikeman) en bestaat uit
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak saxofonist Colin Webster, drummer Andrew Lisle en op
te maken met zichtbare, maar ook met onzichtbare
gitaar Dirk Serries. Colin Webster is een fascinerende
gevolgen die hun dagelijks leven beïnvloeden. Tijdens Café Britse saxofonist en de rijzende ster in de UK improvisatie
Brein gaan we met elkaar in gesprek over de onzichtbare
scene. Andrew Lisle, bekend om zijn abstract, snel en
gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel. Welke invloed
texturaal drumwerk, werkte reeds samen met o.a. Alex
hebben deze gevolgen op
Ward, Seymour Wright en Daniel Thompson. Dirk Serries,
het dagelijks functioneren
geen onbekende voor De Compagnie, manifesteert zich
van degene met NAH,
meer en meer als een improvisatie gitarist, zonder zijn
maar ook voor zijn/haar
trademark drone en loop structuren, maar eerder als een
naasten? We willen je
leerling van Derek Bailey.
graag uitnodigen om te
komen luisteren en/of mee
Cocktail
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Spetterend optreden van Wildmen
Bluesband

muzikanten, namelijk het notenschrift. In de lessen wordt er
veel gezongen, gespeeld en ook gedanst.

Ook in de zomermaanden is er op zondagmiddag live
muziek in De Afzakkerij op CHV Noordkade te Veghel.
Zondag 15 mei presenteert Kunstgroep de Compagnie
een optreden van de Wildmen Bluesband die in het
verleden al eens eerder in Veghel liet horen hoe blues en
bluesrock op z’n best klinkt. Het optreden begint om
15.00 uur. De toegang tot het optreden is gratis, een
vrije gift is altijd welkom.
Wildmen Bluesband is geformeerd door de expressieve
Boxtelse gitarist Jos de Wilde. Na een lange klassieke
carrière is hij weer terug is bij de Blues. Zij spelen blues
van artiesten als Elmore James, KokoTaylor, Buddy Guy,
Peter Green en Muddy Waters en geven daar een eigen
invulling aan. Na wat wisselingen bestaat de band thans uit;
Saskia de Nijs zang, Jos de Wilde gitaar, mondharmonica
en zang, Jan Heijmans toetsen, Mark van Lieshout bas en
contrabas en tot slot Hans van Gaalen drums. Het
speelplezier spat van het podium af en zorgt voor een
spetterend optreden. Alle leden hebben veel ervaring in
andere bands en hebben elkaar nu sinds ongeveer twee jaar
gevonden in Wildmen Bluesband.

Het DoReMi-feest van Phoenix Cultuur is op zaterdag
28 mei van 10.00-12.00 uur in CC Mariëndael in SintOedenrode. Meer informatie over het feest, de nieuwe
DoReMi-lessen en andere muzieklessen vindt men op
www.phoenixcultuur.nl, of mail naar
info@phoenixcultuur.nl.

Kom kijken, luisteren en vooral
meedoen op het DoReMi-feest!
Zaterdag 28 mei
organiseren de
muzikanten van Phoenix
Cultuur van 10.00-12.00
uur een groot DoReMifeest in Sint-Oedenrode.
Alle kinderen die de afgelopen maanden in SintOedenrode, Schijndel en Veghel de wekelijkse DoReMilessen hebben gevolgd, treden dan op samen met de
DoReMi-muzikanten.
Het feest is de finale van de DoReMi-lessen, maar ook
kinderen die graag muziek willen leren maken zijn van
harte welkom. Voor de zomer starten er namelijk nog
proeflessen voor de nieuwe DoReMi. Na de zomervakantie
beginnen de cursussen dan weer volop. Bovendien is er een
instrumentenmarkt waar kinderen onder begeleiding van
muzikanten alle instrumenten eens uit kunnen proberen.
De DoReMi-lessen vinden na schooltijd op verschillende
locaties in Meierijstad plaats en zijn voor kinderen in groep
3,4 of 5 van de basisschool. Als kinderen bij het horen van
muziek niet stil kunnen blijven zitten, ze graag zingen en
bewegen of ervan dromen om zelf een fantastische
muzikant of zangeres te worden, dan is de DoReMi-les de
beste en leukste start.
Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met
verschillende instrumenten en natuurlijk worden ze ook
allemaal uitgeprobeerd. Verder leren ze de 'geheimtaal' van

Interpunctie
Pubers opvoeden: tot hier en niet verder!
Met een of meer pubers in huis is er altijd gedoe. Soms leuk
gedoe (ze doen de gekste dingen, die vaak erg grappig zijn),
maar soms is het allemaal niet zo leuk. Een uitslaper is
misschien niet zo erg voor een keer, maar als uw kind tot
12.00 uur op bed ligt en dan nog in zijn ochtendjas op de
bank neerploft (natuurlijk met GSM), dan is het minder. Als
dit een hele week duurt, dan wordt uw geduld wel erg op de
proef gesteld.
Het valt niet altijd mee om de juiste toon te treffen, maar
zeker pubers waarderen het bijzonder als je humor gebruikt
en ook vooral niet al te kritisch bent. Soms is het beter om
niet alles te zien en te horen. Want anders kun je blíjven
mopperen. Het is soms beter (ook voor je eigen
gemoedsrust) om van tevoren na te denken waar je een punt
van gaat maken en welke dingen je maar beter “niet gezien”
kunt hebben. Want er gebeurt zoveel in die turbulente tijd
en één geruststelling: het gaat ooit over….
Onderlinge ruzies tussen pubers lijken vaak erger dan ze
zijn. Er worden grote woorden (scheldwoorden soms)
gebruikt, terwijl het een kwartiertje later weer koek en ei is.
Maar als je eenmaal besloten hebt welk gedrag je niet
tolereert, hou daar dan ook aan vast. Maak daar dan een
punt van! Wees consequent in datgene wat je vindt dat echt
niet kan. Want als je het door de vingers ziet, dan geeft dat
je kind geen duidelijkheid. Het mag eigenlijk niet, maar nu
mag het wel???
Pubers moeten ook ergens tegenaan kunnen trappen (“ik
mag ook niks van jullie”). Pubers vinden het stiekem wel
fijn dat er grenzen zijn, die duidelijkheid hebben ze nog
nodig. Ouders willen vaak een vriend/vriendin zijn van hun
kind. Maar dat zíjn ze niet! Ouders mogen best meedoen
met het maffe gedrag van hun kind, maar uiteindelijk
moeten zij de grens aangeven. Samen lachen en lol maken:
ja liefst zo veel mogelijk, maar het is uiteindelijk nodig om
te zeggen: tot hier en niet verder.

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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te koop zijn en zal zij werken aan haar allernieuwste
schilderij. Het wordt die dag een geweldige kunsthappening die je mee moet maken!
Natuurlijk is ook het atelier open en is er gelegenheid om in
te schrijven voor de schilderlessen. “Hier leer je echt
schilderen” is een uitspraak die je veel kunt horen onder de
cursisten van Jacqueline. Beginners en gevorderden
schilderen aan hun eigen werkstuk en krijgen individueel
advies en begeleiding tijdens het schilderproces. Je leert
daardoor telkens weer nieuwe technieken om steeds beter
zelfstandig een mooi schilderij te kunnen maken.
Als U de lessen eens uit wilt proberen, kunt U gebruik
maken van de zomeraanbieding: een pakket van 5 lessen,
inclusief alle materialen.
Google Jacqueline Klein Breteler voor meer info.
Maandag 16 mei 2e Pinksterdag van 11.00-17.00 uur
Pastoor Clercxstraat 109, Zijtaart
Tel. (06) 526 252 74
www.jacquelinekleinbreteler.exto.nl

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
Op 2e pinksterdag opent schilderatelier Jacqueline Klein
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Breteler feestelijk haar deuren als pop-up galerie. Het
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
atelier bevindt zich in een voormalige champignonkwekerij
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
met een krachtige, industriële uitstraling, waarin de
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
schilderijen van Jacqueline heel mooi tot hun recht komen.
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
In combinatie met een heerlijk terras met uitzicht op het
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
prachtige platteland van Zijtaart, is dit een heerlijke plek
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
om te vertoeven.
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
Die dag zal al het nieuwste werk van Jacqueline te zien en
trombose@bernhoven.nl
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DorpsZeskamp presenteert: KNORREN KROSS

INSCHRIJFFORMULIER.
Ja, hierbij schrijven wij ons in voor de Knorren Kross
en/of de barbecue op zaterdag 18 juni 2016.
Het team dat zich inschrijft voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. Knorren Kross:
• Kosten zijn €5,- p.p.
• Een team bestaat uit minimaal 4 spelers
• Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
• Het toernooi start om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur
• 1ste prijs = 30 consumptie munten
• 2de prijs = 20 consumptie munten
• 3de prijs = 10 consumptie munten
2. Eigen gemaakte barbecue wedstrijd:
• Kosten zijn €10,- p.p.
• Men moet voor een eigengemaakte barbecue zorgen
• De organisatie zorgt voor een vleespakket en is op die dag om 17:00 uur op te halen
• Het is niet toegestaan om eigen vleeswaren en drank mee te nemen
• Iedereen vanaf het voortgezet onderwijs mag meedoen
• 30 consumptie munten voor de mooiste en origineelste barbecue
3. Kross en Barbecue:
• Zie bovenstaande voorwaarden
• Kosten zijn €12,50 p.p.
Zoals je ziet kan je voor 1 van de 3 categorieën inschrijven. De inschrijving sluit op zondag 12 juni.
Het inschrijfgeld moet bij opgave voldaan worden. Lever dit inschrijfformulier volledig ingevuld in bij
Paul Schepers, Pastoor Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com en
stort het bedrag op rekeningnummer: NL52RABO0160890497 t.n.v. Zeskamp + team naam.

TEAMNAAM:…………………………………………………………………………………
Neemt deel aan*: Kross – Barbecue – Kross & Barbecue
*Omcirkel wat van toepassing is.

Contactpersoon:………………………………………………………………………
Mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnr.:………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers:……………………………………………………………………

