Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 29 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers weer haar jaarlijkse
vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is in de Pastoor Clercxstraat tussen Café zaal
Kleijngeld en ’t Dorpskaffee. De verkoop van de vele waardevolle spullen start om
10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, dus is er ook geen
controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven om alles rustig klaar te kunnen zetten, blijft het
terrein tot 10.00 uur voor alle publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom huis-aan-huis spullen
ophalen en wel op de volgende dagen:
Donderdag 26 mei vanaf 18.00 uur:
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Pastoor Clercxstraat vanaf garage
vd Heijden richting het kanaal, Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge en Lage
Biezen.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 mei 9.30 u. Buitenviering bij de Maria-Kapel Pater van Delden
(Seniorenkoor)
Wij gedenken: Cor en Bertha Oppers- van Erp (vanwege trouwdag); Pater Harry van de
Ven (vanwege verjaardag);Overl.ouders van Helvoort-van der Linden, kleinzoon Michèl,
dochter Joke en schoondochter Netty; Overl.ouders Brugmans- Kanters; Ben en Marietje
van de Ven- van Grotel (nms.Broederschap Hakendover); Overl.ouders van den Hurk- de
Visser en overl.fam.leden; Cornelis en Sientje Pennings en zoon Rien; Harrie van Sleuwen
en overl.familieleden van Sleuwen en van den Elzen hier en in Canada (vanwege
verjaardag); Jo van de Wetering (vanwege verjaardag); Overl.ouders van Zutphen en de
Wit en overl.familieleden; Bert Adriaans en overl.ouders Adriaans- van den Hurk en
overl.familieleden; Marietje van der Linden- van Schaijk, Hans en Marion en
overl.fam.leden; Harrie van Asseldonk (nms. ZLTO afdeling Zijtaart)
Overleden: Dinsdag 17 mei is Zuster Valentina Vervoort in de leeftijd van 97 jaar
overleden, de plechtige uitvaart vindt a.s. vrijdag om 14.30 uur in de Kapel van de Zusters
Franciscanessen te Veghel plaats, waarna zij daar op de begraafplaats zal worden begraven.

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
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Vrijdag 27 mei vanaf 18.00 uur:
Pastoor Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Krijtenburg, Zijtaartseweg,
Weievenseweg, Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg,
Kempkes.
Zaterdag 28 mei vanaf 09.00 uur:
Centrum Past. Clercxstraat, Rudebroeck, De Voortstraat,
Mr. Van de Venstraat, Keslaerstraat, Past. Kampstraat,
Bresser, Boskamp, Grootveld en Reibroekstraat.
De carnavalsvereniging moet zelf de
stortkosten betalen. Daarom vragen wij u
beleefd geen waardeloze, kapotte en volstrekt
onbruikbare spullen aan te bieden. Ook t.v.toestellen, koelkasten, diepvriezers,
betontegels, betonramen, wc-potten,
wastafels en bankstellen worden door de
carnavalsvereniging niet meegenomen. Toch
blijft er nog voldoende over wat u niet meer
gebruikt maar wat voor anderen nog waardevol kan zijn.
Denk o.a. eens aan boeken, speelgoed, laarzen, schaatsen,
glaswerk, curiosa, bloemen enz. enz.

18 mei 2016 – 25 mei 2016
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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.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD
DUOFIETS

Vanaf Zijtaart Biedt Meer 2015 maken we gebruik van de
duofiets. Van deze duofiets is in 2015 regelmatig gebruik
gemaakt; ook in de wintermaanden. Nu het weer beter
wordt, nodigt dit ook uit om van de duofiets gebruik te
maken. Sommige mensen willen misschien wel graag gaan
fietsen, maar kunnen zelfstandig geen fietstochten meer
maken. Deze mensen kunnen dan gebruik maken van de
duofiets. Als je iemand in je omgeving hebt gevonden die
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op zodat we de
met je wil gaan fietsen, dan kan die persoon contact
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
opnemen met De Fietsenwinkel Zijtaart om de afspraak
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
vast te leggen.
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
Er zijn ook vrijwilligers beschikbaar om met jouw op de
aanbellen.
duofiets te gaan fietsen.
De vlooienmarkt op zondag 17 mei is nog een echte
Mijn oproep is: wil je met de duofiets gaan fietsen, maak er
ouderwetse vlooienmarkt. Men kan er nog snuffelen tussen gebruik van en laat je horen om iets te regelen. De eerste
de spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
keer zal het altijd wennen zijn, maar wellicht nodigt die
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is eerste tocht met de duofiets uit om er meer gebruik van te
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
maken.
C.V. De Reigers
Namens de Dorpsraad,
Jan van Nunen

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging
Vogelwandeling
Voor aanstaande zondag 22 mei staat een
voorjaarswandeling op het programma in
het Wijbosch broek. “Broek” betekend ‘n
nat en moerassig gebied, het is dus zeker
erg nat.
Na een rustperiode in de winter, begint de natuur weer wat
meer kleur te krijgen. Voor de dieren is dat ook het teken
om weer wat actiever te worden. Maar ook zijn al veel
planten aan het uitlopen en alles is al weer mooi groen. We
kunnen katjes van Wilgen en Elzen zien en veel vogels
bouwen ’n nest.
’s Morgens vroeg zijn ze al actief en wordt er, zodra het
licht begint te worden, al volop gefloten.
Om te bekijken welke vogels er allemaal actief zijn in het
bos, gaan we zondag 22 mei maar eens zelf kijken. Dan
willen we er natuurlijk ook vroeg bij zijn. Zorg daarom dat
je al om 6:00 uur aanwezig bent bij het Klooster. We
vertrekken van daaruit met de fiets naar Wijbosch Broek.
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Tijdens de avond van de prijsuitreiking van “ de 24 uur
van Zijtaart” in januari 2016 heeft de organisatie een
enquête gehouden onder de deelnemers over het verloop
van de editie van dit jaar.
Uit de enquête is o.a. gebleken dat het merendeel van de
deelnemers er de voorkeur aan geeft om de periode
tussen twee edities te verlengen. De organisatie is het hier
mee eens, omdat dit onze creativiteit ten goede zal
komen. Vandaar dat is besloten om de 24 uur van Zijtaart
niet langer jaarlijks, maar één keer in de 2 jaar te houden.
De volgende editie wordt verwacht op 6 en 7 januari
2018.
Wij willen jullie bedanken voor deze input en we zien
jullie graag terug bij de derde editie van de 24 uur van
Zijtaart!

Oud Papier
Aanstaande 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!

18 mei 2016 – 25 mei 2016
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Aanbiedingen voor a.s.
vrijdag en zaterdag :
Hamburgers 6 halen 5 betalen
Verse drumsticks 6 halen 5 betalen
Palingworst 100gr 99 cent
Zondag: 22 mei 9.30 u.
Buitenviering bij de Maria-Kapel
Pater van Delden en het Seniorenkoor
Ruitersport Zijtaart – Prijzen
behaald op eerste selectiewedstrijd
De eerste selectiewedstrijd, van een reeks van zes, heeft
plaatsgevonden in Schaijk. Meerdere leden van onze club
hebben meegedaan. Dit allemaal om een startbewijs voor de
Brabantse Kampioenschappen te bemachtigen.
Er werden eerste prijzen behaald! Ise Kemper deed dit met
dressuren en reed een mooi puntenaantal bij elkaar met zijn
pony Diamond. Zijn concurrente en clubgenoot Sophie van
der Vorst werd heel knap derde in dezelfde klasse. Nikki
van den Hoogen won het DB springen. Zij reed met haar
pony Cocktail twee maal foutloos en haalde de hoogste
punten voor de stijl!
Naast de prijzen werden er bij de pony's winstpunten
behaald door Lieke Blokx, Michelle Titulaer, Liza Rovers,
Inez de Krieger, Shirly van Dijk, Lica van Liempd en Nikki
van den Hoogen.
Alles is nog mogelijk, op naar de volgende!
Schaijk - prijswinnaars pony's
Dressuur Klasse CB
Pl.
Ise Kemper
Diamond
1ste
Sophie van der Vorst Casper 3de
Springen Klasse DB
Nikki van den Hoogen Cocktail

Pnt.
207
191
1ste

2x foutloos

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 25 nr. 34

KBO
AGENDA
Maandag 23 mei 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 24 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 24 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 24 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 24 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 25 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 26 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 26 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 26 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 26 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 27 mei 13.30 uur: Bridgen
BRIDGEN
ZBC 10 mei 2016
Lijn A
1
Jan Rijkers & Toos v. Berlo
2
Gerard Bekkers & Mien Verhoeven
3
Cees v. Hout & Jo Verhoeven
(4) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
(4) Riet v. Hout & Corry Kastelijn
6
Cor v.d. Berg & Cor Mollen
7
Jacqueline Brus & Riet Koevoets
8
Bert Kanters & Diny Kanters
9
Ad Koevoets & Jo van de Tillaart
10
Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk
(11) Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
(11) Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels
13
Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
Lijn B
1
Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk
2
Noud v. Zutven & Toos v. Zutven
3
Ria Veldhuis & Mien Vissers
4
Piet Reijbroek & Toos Reijbroek
5
Maria Rooijakkers & Ben v.d. Steen
6
Hein de Wit & Jo de Wit
7
Anneke Jans & Maria Pepers
8
Clasien Nolle & Trudy Smulders
9
Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts
10
Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel
11
Lilian Harbers & Rob Harbers
12
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen
KBO 13 mei 2016
Lijn A
1 Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
3 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
4 Bert Kanters & Diny Kanters
5 Theo van Dijk & Toos van Dijk
6 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
7 Cor Mollen & Marietje Mollen
8 Toon v. Creij & Wim v. Os
9 Harrie Lucius & Nelleke Stolk
10 Rina v. Berlo & Jo v. Boxtel
(11) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
(11) Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven

160,0
157,0
131,0
99,0
99,0
117,0
94,0
110,0
91,0
108,0
89,0
89,0
96,0
149,0
148,0
139,0
129,0
128,0
122,0
121,0
120,0
112,0
103,0
89,0
80,0

153,0
121,0
140,0
136,0
112,0
119,0
117,0
108,0
87,0
85,0
82,0
82,0
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13 Ad Koevoets & Riet Koevoets
98,0
Lijn B
1 Toon Gevers & Huub v.d. Heuvel
183,0
2 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt 169,0
3 Piet Thijssens & Riek Rijkers
167,0
4 Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
163,0
5 Anny v.d. Hurk & Lida v. Houtum
155,0
6 Jo v.d. Tillaart & Jo Verhoeven
153,0
7 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
136,0
8 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 135,0
9 Mies van der Burgt & Joke van der. Burgt 133,0
10 Tonny Rijkers & Mien Vissers
132,0
11 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 131,0
12 Henk v.d. Linden & Tonn Verbruggen
126,0
13 Lenie Swinkels & Ria Swinkels
117,0
14 Jos Peters & Maria Peters
116,0
BILJARTEN
KBO Senioren Biljartcompetitie Deurne tegen Zijtaart
10 mei 2016
E v.d.Rijt
10 4
- Jan Rijkers
16 16
P.Manuel
15 11 - Chris v.Helvoirt
18 18
P.Franssen
17 17 - Cor Coppens
21 17
A.Maas
22 7
Tonn
Verbruggen
21 21
M.v.Grunsven
25 7
- Toon Opsteen
28 28
M.Verbakel
26 19 - Frans v.leuken
38 38
W.Zwitserloot
35 33 - Wim v.d.sanden
45 45
R.Henskens
41 21 - Toon Cissen
58 58
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KBO onderling 12 mei 2016
Frans v.d.Broek 21 33 - Rien v.Tiel
Jan Rijkers
16 24 - Cor Coppens
Chris v.Helvoirt 19 29 - Frans v.d.Broek
Tonn Verbruggen 23 31 - Jan Rijkers
Toon Cissen
70 88 - Mies Gibbels
Tonn Verbruggen 23 28 - Cor v.Zutphen
Toon Nelissen
30 34 - Jan v.Uden
Toon Nelissen
30 31 - Cor v.Zutphen
Rien Kemps
33 34 - Jan de Wit
Jan v.d.Oever
17 18 - Chris v.Helvoirt
Jan v.Uden
17 14 - Toon Opsteen
Jan de Wit
28 20 - Frans v.Leuken

29
22
21
16
39
61
17
61
28
19
34
42

18 mei 2016 – 25 mei 2016
35
17
13
11
48
62
12
62
22
10
23
33

W.T.C. Zijtaart
Dames & Heren: zondag 22 mei, Juvenaat, pauze in St.
Agatha ‘De S-Bocht’, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 25 mei, Strabrechtseheide/Asten,
pauze in Someren-Eind ‘Het Blank Water’, vertrek 8.30
uur.
VOW Jeugd 21 mei 2016

11:45u

VOW Jeugd 26 mei 2016

Boskant D2M

VOW MD1

19:00u

VOW 21 mei 2016
VOW Veteranen
DAW 16:30u
Bestuur VOW CV de Reigers 19:30u
VOW 22 mei 2016
nacompetitie voor promotie naar de 4e klasse
Reuver uit
VOW H1
14:30u

SPORTUITSLAGEN
Uitslagen VOW Jeugd 11 mei 2016
Gemert D5
VOW D1
3
3
WEC MB1
VOW MB1
1
1
Uitslagen VOW Jeugd 14 mei 2016 bekerfinale bij
Festilent
HVCH MA1 VOW MA1
5
4
VOW senioren 12mei 2016
VOW H3
Blauw Geel'38/JUMBO 9
VOW senioren 14mei 2016
Handel VOW Veteranen
1-1
VOW senioren 16mei 2016
VOW H1
RKPVV 1
4-1
VOW H4
Volkel 7
3-3
ELI VR1
VOW VR1 5 - 2

Pupil vd Week:

Yannick Hurkmans

SPORTAGENDA

Achilles Veen MA1 VOW MA1
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7-0

Leeftijd:
Ik voetbal bij VOW bij de:
Mijn plek op het veld:
Dit vind ik leuk aan voetbal:
Mijn favoriete club is:
En mijn favoriete speler:
Mijn hobby's zijn:
Dit vind ik het lekkerste eten:
Favoriete muziek:
Dit wil ik later worden:

8 Jaar
F2
Verdediging
Dat het een teamsport is
PSV en VOW
Luuk de Jong
Voetballen
Pannekoeken
Geen
Dat weet ik nog niet
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VOW - PVV 4-1 (3-0)
16 mei 2016

Door dit resultaat eindigt VOW keurig tweede in de stand
achter het ongenaakbare MULO dit seizoen. Een knappe
prestatie wat als gevolg heeft dat VOW nu naar Reuver
mag afreizen komende zondag om daar te spelen voor
Zeer matig VOW pakt eenvoudig 3 punten.
Promotie naar de 4de klasse. De bus is inmiddels geregeld
(info en plaatsen reserveren via Toine : 06 53299346) en
onze selectie verwacht daarbuiten de nodige supporters in
Vandaag de wedstrijd thuis tegen PVV, 1 letter anders en je Limburg om oranje brigade op weg te helpen naar een goed
bent landskampioen.
resultaat zodat we het in Seitert kunnen afmaken op
VOW wat in de eerste helft het overwicht had, maar ook
donderdag 26 mei. Tijdstip wordt waarschijnlijk 19.00 uur.
PVV kwam er met een paar counters sterk uit.
Toch was VOW duidelijk de bovenliggende partij. Na 20
® Jeroen Bosch
min de 1-0. Jelle Bosch lobte de bal keurig over de keeper.
Nog geen 10 min later de 2-0. Duidelijk hands in de 16m
wordt door de jonge fietsende scheidsrechter uit Uje
VOW H1 heeft zich geplaatst voor
bestraft met een penalty. Een eenvoudig karwei voor Bart
de nacompetitie voor promotie naar
vd Oever; 2-0. 5 min voor rust een individuele actie van
Rick Ratatata in de 16 en hij rond keurig in de korte hoek
de 4e klasse.
af: 3-0.

De tweede helft kan kort afgedaan worden: Een kopbal van
jetlag Bruma belandt onverwacht in de goal. Onze stan vd
Linden bejubelt deze goal echter als of de titel is behaald:
4-0. Hierna iets wat je zelden ziet: De trainer van PVV,
jajaja, kapt en draait in de 16m en scoort beheerst de 4-1.
Schept dit hoop voor de trainer van VOW? (nee / ja of
misschien?)

Voor zover nu bekend spelen we eerst uit tegen
Reuver op 22 mei en op 26 mei thuis. Mocht het
door de KNVB anders worden ingevuld kijk even
op www.VOW.nl
Het bestuur biedt de mogelijkheid om met een bus
mee te reizen naar Reuver.
Kosten volwassenen € 7,50 en kinderen t/m 12 jaar
€ 2,50.
Opgave bij Toine Adriaans telefoon 06 - 532 995
46 of mail toine.adriaans@ziggo.nl.
De bus vertrekt rond 12:15 uur bij sportpark De
Vonders.

Ben er snel bij!
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Best of Seven
Het was warm afgelopen donderdag in ’t Dorpskaffee.
Toon Verbruggen (110 car.) had daar duidelijk moeite mee
in zijn partij tegen Mark Verbruggen (110 car.), maar ook
bij Mark wilde het niet echt lopen. Het werd een moeizame
partij die Mark, na 33 beurten, uiteindelijk ruim wist te
winnen met 110-55.
Wat vlotter ging het in de partij tussen Leon Cissen (90
car.) en Martien Verbruggen (100 car.). Leon wist zijn
puntjes makkelijk te maken en kon ook enigszins uitlopen.
Martien wist echter met een serie van 23 caramboles toch
nog onverwachts terug te komen. Het mocht niet baten. Met
90-94 ging de overwinning in 27 beurten naar Leon.
Cor vd Hurk (90 car.) gaat iedere partij beter spelen, helaas
treft hij iedere keer een tegenstander die toevallig ook een
goede partij speelt. Deze keer was het Hans v Erp (100
car.). Cor begon met een serie van 24 caramboles in de 3e
beurt heel sterk, maar Hans wist snel in te lopen. 59
Caramboles had Cor na 15 beurten, toen Hans de partij met
een serie van 28 caramboles uitmaakte.
Aan de kop was het stuivertje wisselen. Leon is de nieuwe
koploper en Martien is gezakt naar de 2e plaats. Cor zal het
niet redden, maar voor de rest maakt iedereen nog kans om
in de finale te komen.

18 mei 2016 – 25 mei 2016
Stand na 4 avonden:
1 Leon Cissen
2 Martien Verbruggen
3 Toon Verbruggen
4 Mark Verbruggen
5 Hans v Erp
6 Ruud Cissen
7 Cor vd Hurk
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6 pnt
5 pnt
4 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
0 pnt

A.s. donderdag 17 mei staan de volgende wedstrijden in ’t
Dorpskaffee op het programma:
20.00 uur: Martien Verbruggen 100 car. - Ruud Cissen 120
car.
21.15 uur: Leon Cissen 90 car. - Toon Verbruggen 110 car.
22.30 uur: Hans v Erp 100 car. - Mark Verbruggen 110 car.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Hierbij de eerste foto van het eerste officiële optreden van de nieuwe Prins,
Adjudant en Dansmariekes van CV D`rop & D`rover.
Wilt u ook lid worden en bent u nieuwsgierig geworden bel naar:
06 - 57345911
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De Zijtaartse Toneelvereniging
komt bij u langs!
Van 17 tot 21 mei 2016 kunt u de Zijtaarste
Toneelvereniging bij u aan de deur verwachten. Vanuit het
Oranje Fonds komen wij bij u collecteren. Het Oranje
Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en
contacten. Alle projecten die het Oranje Fonds steunt,
dragen er aan bij dat mensen meer contact met elkaar
hebben en mee kunnen doen in de samenleving. Vanuit dit
initiatief komen wij als Zijtaartse Toneelvereniging bij u
aan de deur. De helft van de opbrengst is voor het Oranje
Fonds en de andere helft is voor ons als vereniging. Met dit
geld, wat we ophalen, willen we graag nieuw materiaal
aanschaffen voor onze toneeluitvoeringen.

Al was je koningin Maxima (over samengestelde
gezinnen)
In stiefmoedergroepen op Facebook, maar ook in mijn
gesprekken met cliënten, hoor ik vaak dat stiefmoeders (of
stiefvaders) het gesprek aangaan met hun stiefzoon/dochter, ook als die relaties al jaren niet goed zijn. Voor het
stiefkind is het heel eenvoudig om de
stiefmoeder/stiefvader als kwade genius te bestempelen als
het om de nieuwe relatie van papa of mama gaat. Ik hoor
stiefouders weleens zeggen: mijn stiefkind heeft geen
respect voor mij, het lijkt wel of hij/zij me een slecht
mens vindt! Er deugt niks aan mij. Ik zeg vaak tegen
stiefmoeders: al was je de door vriend en vijand geprezen
koningin Maxima, je zal het (voorlopig) nooit goed
kunnen doen! Op den duur kan dit veranderen, maar
voorlopig is het niet anders. Als kinderen soms al jaren
geen contact meer hebben met hun eigen natuurlijke
ouder (soms vanwege de relatie met de stiefouder) dan is
het niet de stiefouder die dat gesprek moet voeren. Het
kind zou nooit een relatie hebben met deze man of
vrouw, ware het niet dat deze een relatie heeft met de
natuurlijke vader of moeder. De relatie met de natuurlijke
ouder(s) staat centraal. Als stiefouder hoef je natuurlijk
niet te accepteren dat je zwart gemaakt wordt,
uitgescholden, of wat dan ook. En je hoeft ook niet
perfect te zijn. Fouten maken is menselijk. Maar juist
hierin is de houding van de eigen natuurlijke ouder(s)
van belang: accepteer nooit dat uw kind uw partner naar
beneden haalt. Uw kind hoeft niet van uw partner te
houden, maar verwacht een fatsoenlijke, respectvolle
houding, dat is waar uw partner recht op heeft. Veel
natuurlijke ouders durven hierin geen stelling te nemen,
soms omdat zij bang zijn het contact met hun kind te
verliezen. Natuurlijk is je kind het belangrijkste wat er is
en dat mag het weten ook, maar dat is geen vrijbrief om
zomaar “alles te kunnen zeggen” tegen de
stiefouder.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2,
5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Laatste dag Kermis
Maandag 30 Mei
Band JUST MEN
(2 mans akoestisch formatie)
Vanaf 21.00 uur
Bij Eethuis de Reiger
Entree : GRATIS
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vluchtelingenkamp Orlando in Komatipoort en veel
kinderen blij gemaakt met nieuwe uniformen en schoenen.
Dit is een kinderactiviteit waaraan kinderen tussen de
Ik zal in deze nieuwsbrief een dagje uit het leven van
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar deel kunnen nemen. Deze
Hannes beschrijven. Hannes Pieters is een Zuid-Afrikaan
middag staat garant voor veel avontuur in de vorm van
die al jaren werkt voor THBC. Hij werkt samen met een
Yogahoudingen. Daarna koppelen we er een creatieve
grote groep careworkers en bezoekt zieke en
activiteit aan. Dit alles gaat gebeuren op zaterdagmiddag 18
hulpbehoevende mensen aan huis. Hij zorgt voor het eten
juni van 13.30 uur tot 16.00 uur, bij De Schets, creatief
voor de kidsclubs. Hij is de man achter de Noodhulp die
centrum aan de Noordkade (NCB laan 52-54) in Veghel.
zorgt voor voedsel, kleding en medicijnen daar waar de
Aanmelden graag bij Tineke, tel. (0413) 85 14 16 of
nood hoog is. Hannes geeft leiding over een groep
Annette (06) 453 101 04.
careworkers. Een careworker gaat te voet, huis aan huis
langs om te kijken waar er hulp nodig is. Deze mensen
Kom je op de koffie?
worden meteen doorgegeven aan Hannes. De afstand die de
Deze avond is voor ouders die hun partner hebben verloren careworkers per dag afleggen is echt enorm (een simpele
en die de zorg voor hun nog thuiswonende kinderen alleen fiets zou hier geen overbodige luxe zijn) Iedere patiënt
dragen. Vier vrouwen die elkaar eerder ontmoetten rondom wordt beoordeeld en alle gegevens, incl. evt. medicatie,
dit thema, hebben het initiatief genomen.
worden bijgehouden op papier. Hannes bezoekt 2x per
Dit is hun verhaal: "We hebben elkaar ontmoet in Praktijk
week deze mensen thuis. Vusi is een van deze careworkers
Verliesbegeleiding van Tineke in Zijtaart, omdat we hulp
die deze dag met ons mee is geweest. Het is ook erg
zochten. Voor onze kinderen maar ook voor onszelf, omdat belangrijk dat de careworkers goed Engels spreken want
het best moeilijk is als je er ineens alleen voor staat. Wij
vaak fungeren ze ook als tolk. Veel mensen spreken geen
kenden elkaar niet, maar hadden meteen een klik met
Engels. De voertaal in dit gebied is Siswati.
elkaar. We begrijpen elkaar, hebben tips en adviezen voor
Een normale werkdag van Hannes
elkaar, en …. kunnen ook enorm lachen met elkaar. En
Pieters! Hannes had al een aantal
daarmee willen we ook jou helpen! Marjolijn, Marie-José, zakken maïsmeel bij toen hij me
Elly en Jolanda
oppikte. Op naar Block A. Hier
stoppen we eerst bij een soort
De eerste avond was op 16 maart en deze is vooral als
groothandel om eten te halen voor
steunend, leerzaam en prettig ervaren. Er was duidelijk
de kidsclubs. Zakken met ui,
behoefte om met meer mensen in contact te komen. Om die bieten, flespompoen en wortels
reden gaan we deze keer vraag gerichter werken d.m.v.
worden ingeladen. Op naar de
thema’s. Heb je interesse, neem dan contact op en meld je
kidsclub in Block A. Hier 2 zakken
aan via Info@praktijkverliesbegeleiding.nl. Het is geheel
maïsmeel afgegeven, groente was
vrijblijvend en zonder kosten.
hier nog. Ze komen alleen bonen te kort (kijken of dit straks
Iedereen is van harte welkom op woensdagavond 22 juni
nog lukt). Door naar de kidsclub in Block B. Ook hier 2
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Praktijkruimte van
zakken maïsmeel afgegeven en van iedere soort groente een
Tineke van Asseldonk
zak.
Bij deze kidsclub komen alle careworkers bij elkaar en ik
ontmoet ook de dames van de kidsclub. Deze zijn
verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de kidsclub.
Het is belangrijk dat er alleen kinderen naar de kidsclubs
komen die deze hulp ook echt nodig hebben. Op de
Werkbezoek maart
kidsclub krijgen hulpbehoevende kinderen begeleiding en
en april
eten na school.
Een van onze leden van de
We bespreken de patiënten van vandaag en gaan met Vusi
werkgroep is 2 maanden in Zuid- en een paar andere careworkers op
Afrika geweest en heeft daar
pad naar de 1e patiënt. Dit is
wederom zelf weer kunnen zien
Simon, hij is zwaar uitgedroogd.
hoe hoog de nood is.
Hij is erg zwak en afgelopen
Ik zal me even voorstellen. Ik ben weekend al een keer opgehaald
Petra van den Hurk. Ik ben 3 jaar geleden in aanraking
door de ambulance. Helaas zonder
gekomen met Thembalethu en inmiddels een jaar actief in
behandeling terug naar huis
de werkgroep. Ik heb Zuid-Afrika nu voor de 3e keer
gestuurd. We vinden hem in bed.
bezocht, maar nu voor de eerste keer samengewerkt met
Hij kan niet eens zelf opstaan.
Thembalethu Home Based Care(THBC).
Simon is verantwoordelijk voor
Ontzettend veel gezien en gedaan, te veel om even in een
een zoon van 9. Nu hij niks kan, is
nieuwsbrief te schrijven.
er geen inkomen en geen eten. Hij
Ik ben meerder keren met Hannes op pad geweest. Heb
woont in een klein huisje van 4x4
geholpen bij Thembalethu. Samen met het Dramateam
met een bed, een kast en een klein
Zakhele op pad geweest. Eten uitgedeeld in het
kookpitje op de grond. We nemen
hem mee naar de kliniek voor een infuus en laten een paar

Ga je mee op avontuur?
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careworkers zijn huisje opruimen en een beetje bewoonbaar
maken voor zijn zoontje. Tevens zullen ze ook wat te eten
maken wat ze mee hebben gebracht. Erg fijn dat ze dit
willen doen. Dit behoort eigenlijk niet tot de taken van een
careworker. Deze mensen werken de hele week voor een
salaris van R150 (ongeveer € 10,00). Wij zijn ondertussen
onderweg naar de kliniek in Block C. Hier krijgt Simon een
infuus. We laten hem achter en halen hem straks weer op.
Op naar de volgende patiënt, een jongen van 19 (Elmond).
Hij heeft/had wormen in zijn voet. Zijn linkervoet is enorm
gezwollen (5xzo dik) en over zijn hele been zitten
kuiltjes/bultjes/wondjes. Hij is de hele tijd met een takje op
zijn been aan het tikken om de vliegen weg te houden. Hij
heeft al verschillende medicaties gehad en hij kon vandaag
bevestigen dat hij de wormen niet meer voelt bewegen.
Hannes maakt bij ieder bezoek foto’s om de zwelling in de
gaten te houden. Deze lijkt nu ook wat minder. Hij kan zijn
been nog niet bewegen, maar er zat wel een hele kleine
beweging in zijn enkelgewricht. Dat is een goed teken. Hij
gaat door met deze medicatie en blijft
proberen zijn been/voet te bewegen om
zijn spieren te trainen. Hij heeft al 4 jaar
niet meer gelopen.
De volgende patiënt is ook een
uitgedroogde man (John). Deze was nog
niet zo drastisch als Simon. Hannes heeft
hem onderzocht en nogmaals benadrukt
dat hij minimaal 2 liter water moet
drinken per dag. Ook wat zakjes
zout/suiker achtergelaten om op te
lossen. Hannes houdt hem onder controle.
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Door naar het winkelcentrum en hier drinken gehaald voor
de kliniek. Ze hebben daar geen koeling. Hannes is erg
afhankelijk van hun medewerking en medicatie. Drinken
daar afgegeven en even bij Simon gekeken. Die ligt net aan
zijn 2e infuus.
Op naar de volgende. Sicelo, een jongen van 25. Ook met
uitdrogingsverschijnselen. Hannes was hier al vaker
geweest en hij leek de goede kant op te gaan. Eenmaal daar
aangekomen bleek hij in het weekend erg verslechterd en
kon niks binnen houden. Ook was hij aan de diarree.
Medicatie gegeven tegen misselijkheid en om de diarree te
stoppen. Na overleg met de familie ook deze jongen
meegenomen naar de kliniek voor een infuus.
Terug naar de kliniek dus. Wisseling van de wacht. Dit ging
helaas niet zo snel als gehoopt. Simon lag inmiddels in zijn
eigen urine. Plastic achter in de auto gelegd en Simon
verplaatst. Bed schoongemaakt voor Sicelo. Simon weer
naar huis gebracht. Huisje was netjes en er was wat te eten
voor hem. Hannes en Vusi hebben hem schone kleren
aangegeven en weer op bed gelegd.
Door naar een Albinofamilie die gesteund word door
Grumpy. Julia opgehaald en samen naar de winkel. De
koers van de Rand is erg veel veranderd de laatste tijd en
de oogsten zijn slecht door het warme weer, waardoor veel
eten duurder is geworden. Voor het bedrag van Grumpy
kan Julia nu minder eten kopen dan ze gewend is. Vusi is
samen met haar en een rekenmachine door de supermarkt
gegaan. Hannes en ik zijn een karretje gaan vullen voor de
noodhulp voor Sicelo en Simon zodat ze beide genoeg te
eten en drinken hebben. Ook hadden we baby pap nodig
voor de volgende patiënt en bonen voor de kidsclub. Julia
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samen met haar boodschappen thuis afgezet en via Simon
terug naar Block B. Bij Simon zijn eten afgegeven en zijn
zoontje die inmiddels uit school was, meegenomen naar de
kidsclub. Hem
hier
ingeschreven
en hij kan nu
elke dag na
school hier
komen eten.
Door naar een
vrouw met
huidkanker
(Angel). Dit
was een controlebezoek. Haar benen zitten helemaal vol
met knobbels en bobbels. Ze had lange sokken aangedaan
om dit te verbergen, maar dat was natuurlijk beter van niet.
Hannes heeft haar medicatie aangepast en Vusi zal bij zijn
volgend bezoek de medicatie bijvullen.
Dan door naar een baby van 1.5 jaar. Een klein meisje met
HIV. Ook haar broertje heeft HIV. De moeder is 2 weken
geleden overleden aan Aids. Door de hele toestand thuis is
de vader zijn baan verloren. Het stel was niet officieel
getrouwd. (alleen bruidsschat betaald) en daardoor heeft de
vader geen recht op vergoedingen nu de moeder overleden
is. Hij is dus in 2 weken letterlijk alles kwijt. We hebben de
medicatie gecontroleerd en de man wat tips gegeven hoe nu
verder. Ook hebben we de babyvoeding hier achter gelaten.
Terug naar de kliniek om Sicelo op te halen. Via de
kidsclub om de careworkers af te zetten(het is inmiddels al
bijna half 5) naar het huis van Sicelo. Hem weer op bed
gelegd en ook hier eten afgegeven. Later deze week krijgt
hij nog een keer infuus.
Hannes heeft me
weer netjes
teruggebracht
(Kamhlushwa) en
moest zelf nog het
overige eten
afgeven bij de
kidsclub in
Thembalehu
(Schoemansdal).
De kidsclub in
Block A was al dicht dus de bonen komen de volgende dag
weer.
Hectische volle dag met ontzettend
veel indrukken en respect voor al die
mensen die dit dagelijks doen. Zeker
veel respect voor Hannes. Zijn
benzinebijdrage en budget is erg laag.
Mede door de verhoogde prijzen en
door bezuinigingen van de overheid.
ONZE noodhulp is hier echt hard
nodig!
Dit was maar een dag. De andere
dagen waren soms zelfs nog heftiger
en in mijn laatste week is Sicelo
overleden. Simon daarentegen is
ontzettend opgeknapt en hij loopt alweer!
Daar doen we het voor!
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Algemeen Rekeningnummer NL05 INGB 0004 8875 66
t.n.v. Thembalethu Nederland en vermeld desgewenst uw
doel: onderwijs, onderdak of ondersteuning.
Kamer van Koophandel: 17169737
Info@thembalethu.nl
www.thembalethu.nl

Landelijke aftrap iktoon
Groots trompettistenorkest en drie burgemeesters bij
‘Sterren op het Doek’
De maand juni staat in het teken van kunst voor
iedereen. Onder de noemer ‘iktoon’ wordt heel
Nederland het podium van alle amateurkunstenaars. De
landelijke aftrap van deze amateurkunst-maand vindt
op zondag 29 mei met een groot feest plaats op de CHV
Noordkade in Veghel.
Bruisende opening met een mix van muziek, dans,
theater en fashion
Van 14.00-15.00 uur bruist de Malerij op de CHV
Noordkade die zondag van de muziek, fashion, dans en
theater. Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en
Cultuur van de Provincie Noord-Brabant, zal iktoon
officieel openen. De landelijke opening wordt
georganiseerd door iktoon ism Kunstbalie, Phoenix Cultuur
en de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Drie burgemeesters bij ‘Sterren op het Doek’
Aansluitend aan de landelijke opening van iktoon vindt er
om 15.15 uur in het atelier op de CHV Noordkade een wel
zeer bijzondere modelsessie plaats. De tweede editie van
‘Phoenix Cultuur Sterren op het Doek’. De burgemeesters
van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, mevrouw
Eugster, mevrouw Adema en de heer Maas, worden
geportretteerd door amateurkunstenaars van Phoenix
Cultuur. In opmaat naar de fusie van hun drie gemeenten tot
gemeente Meierijstad, is dit natuurlijk een heel bijzonder
moment om de drie burgemeesters samen in een portret te
vereeuwigen.
Amateurkunstmarkt, open ateliers en Blinkers
De hele zondag staat in het teken van amateurkunst. Om
10.00 uur start de amateurkunstmarkt waar schilders,
tekenaars en keramisten hun werk verkopen. Om 12.00 uur
gaan alle ateliers en werkplaatsen van Phoenix Cultuur
open voor een open huis. Vanaf 13.00 uur start de eerste
open inloop van de FFashionwerkplaats en om 15.00 uur
dansen jonge dansers en danseressen uit heel Brabant de
sterren van de hemel tijdens de voorstelling Blinkers.
Samen met de Food & Happiness Fair van de Proeffabriek
wordt het een fantastische dag op de CHV Noordkade.
Iedereen is van harte welkom. Alle activiteiten zijn
gratis te bezoeken. Meer informatie: www.iktoon.nl,
www.phoenixcultuur.nl of mail naar:
info@phoenixcultuur.nl.
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In het centrum van Zijtaart
van 10.00 tot 14.30 uur
(tot 10.00 uur blijft het terrein
voor kopers en het publiek gesloten)

