Solistenconcours Meierijstad Cup
Fanfare St. Cecilia Zijtaart organiseert op zondag 29 januari in het Dorpshuis
de eerste editie van de Meierijstad Cup. Door de organisatie van de
Meierijstad Cup wil Fanfare St. Cecilia jeugdige muzikanten tot 18 jaar een
podium bieden waar zij zich kunnen presenteren en op een sportieve manier
kunnen strijden om de Meierijstad Cup.
De Meierijstad Cup is een eerste muzikale samenwerking tussen de harmonie- en fanfareverenigingen uit de nieuwe gemeente Meierijstad. De jeugdleden van de verenigingen
krijgen tijdens dit evenement de hoofdrol. Zij gaan strijden om de Meierijstad Cup. De
Meierijstad Cup is een door de gemeente gesubsidieerd solistenconcours. De deelnemers
mogen zowel beginnende als gevorderde muzikanten zijn. Alle muzikanten treden op voor
een deskundige en onafhankelijke jury. Na afloop van alle optredens wordt bekend gemaakt
wie de strijd om de eerste Meierijstad Cup heeft gewonnen.
In Meierijstad hebben we een vertegenwoordiging van in totaal 7 harmonieën en fanfares.
Het is voor iedereen nieuw en een mooie uitdaging om op deze wijze elkaar beter te leren
kennen en elkaars kwaliteiten te ervaren. Tot onze vreugde zijn van elke harmonie of
fanfare kandidaten aangemeld. Voor Zijtaart zullen zes deelnemers meedoen. De strijd om
de Meierijstad Cup vindt plaats op zondag 29 januari vanaf 10:00 uur. Een afvaardiging
van het college van B&W van de gemeente Meierijstad zal op deze ochtend aanwezig zijn.
Iedereen is welkom om te komen luisteren en de toegang is gratis.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 15 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Riek van Zutphen- Daniëls en overl.fam.leden; Frans en
Hanneke van Schaijk- Habraken en overl.familie (vanw.verjaardag); Jaargetijde Piet en
Henrica van den Tillaart- van den Tillaart; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, Rob, Ellie,
Jos en Hannie; Overl.ouders van Asseldonk- van Kessel; Hans van Zoggel
(vanw.verjaardag); Marion Jonkers- van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel- van der
Linden; Marietje van der Linden- van Schaijk.
Mededeling: Maandag 16 januari 20.00 uur Film 'Nebraska' in de H.Hartkerk,
Vondelstraat 9 te Veghel. Gratis toegang, graag een vrije gift. Vrije inloop vanaf 19.30
uur met koffie of thee.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze avond.

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
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
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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Lenie,
Van harte gefeliciteerd
met je welverdiende lintje!!
De Kammerui zijn er trots op!

Dank aan VOW voor de gezellige
ontvangst
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De redactie van
Dorpsnieuws Zijtaarts Belang
feliciteert Lenie
met dit unieke eerste lintje
in de gemeente Meierijstad.
!! Proficiat !!

Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel reikte op 8 januari 2017 de
allereerste Koninklijke onderscheiding van de gemeente Meierijstad uit aan

Mevrouw H.J.M. (Lenie) van de Rijt.
Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit de grote opkomst van belangstellende blijkt dat er veel waardering is voor de vele vrijwillige werkzaamheden die
mevrouw Van de Rijt al sinds jaren verricht.
Overzicht verdiensten:
∗ 1991 tot heden redactielid van de wekelijkse informatiekrant Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.
∗ 1998 tot heden veelzijdig vrijwilliger bij Voetbalvereniging VOW. Onder andere redactielid clubblad ‘De
VOW’er’, organisatie EF-kamp, leider van de F1 en F2. Momenteel lid van de activiteitencommissie en vanaf 2015
lid van het jeugdbestuur waar zij de functie van wedstrijdsecretaris voor de pupillenteams vervult.
∗ 2013 tot heden: vrijwilliger bij Franciscusparochie Veghel.
∗ In het verleden onder andere voorzitter en bestuurslid bij de KPJ (1970-1990) en jarenlang vrijwilliger bij de JAZdagen (kindervakantiedagen) van Evenementengroep Zijtaart.
Daarnaast verzorging van secretariaten van Ruiterdagen en Veteranensportdagen.
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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.

Speciale prijs in optocht Reigerland
Carnavalsvereniging de Reigers bestaat
dit jaar 55 jaar; een carnavalslustrum.
Het gehele carnavalsjaar zullen er extra
activiteiten worden georganiseerd in
verband met dit jubileum en ook in de
optocht willen we hier extra aandacht
voor vragen. We willen alle deelnemers
uitdagen om het 55 jarig jubileum op een
ludieke en carnavaleske wijze onder de
aandacht te brengen. Degene die hier
volgens een apart hiervoor aangestelde
jury het best in slaagt, wint de "55 jaar prijs". Behalve een
prachtige beker zal dit natuurlijk ook de eeuwige roem zijn!
Succes met de voorbereidingen!
De optochtcommissie

“Guess who?”
Beste allemaal,
Vrijdag 27 januari is het zo
ver: een nieuwe editie van het
dorpsspel, met dit jaar als
thema ‘Guess who?’! Dit jaar
moeten de teams raden wie ze zijn. Hier komen ze
achter door verschillende spellen in het centrum van
Zijtaart te spelen. Bij ieder spel kunnen ze hints
verdienen die tijdens het eindspel gebruikt kunnen
worden om te raden wie ze zijn.
Alle kinderen vanaf groep 5 mogen meedoen, dus
neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee! Om 18.30
uur verzamelen we bij Jong Nederland.
We eindigen rond 21.00 uur. De activiteit is gratis.
Groeten en tot dan,
Jong Nederland Zijtaart

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Portie Kipnuggets €2,50 p.st.
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur
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KBO
AGENDA
Maandag 16 januari 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 17 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 17 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 17 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 17 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 18 januari 13.30 uur: Keezen
Donderdag 19 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 19 januari 09.00 uur: Workshop bloemschikken
Donderdag 19 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 19 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 19 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 20 januari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 5 januari:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rikken:
1. Lenie Henst
2. Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Martien v.Zutphen
Loterij:
Pieta v.Riel.

108 pnt.
61 pnt.
60 pnt.
- 9 pnt.

KAARTEN
Uitslagen van 9 januari.
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Karel Bekkers
2. Harrie v.Zutphen
3. Marjo Vissers
4. Harrie v.d.Acker
5. Henk v.d.Ven
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Jana v.d.Acker

113 pnt.
98 pnt.
80 pnt.
77 pnt.
73 pnt.
64 pnt.
- 28 pnt.

KBO Zijtaart vertoont romantische
komedie!
De eerste filmmiddag in 2017 vindt plaats op maandag 16
januari a.s.. Gekozen is voor “What a girl wants”, een
romantische komedie!
Daphne reist van New York naar Engeland om haar vader
op te zoeken. Amanda Bynes speelt Daphne, een wilde
Amerikaanse tiener die halsoverkop de grote plas van
Amerika naar Engeland oversteekt om voor het eerst haar
vader (Colin Firth) te ontmoeten, een man met aanzien. Hij
weet echter nog niet van haar bestaan af. Terwijl Daphne
haar vader beter probeert te
leren kennen, moet ze zich
aanpassen aan de voor haar
nieuwe sociale regels.
Vastbesloten om in zijn
wereld niet uit de toon te
vallen, begint ze haar
onstuimige persoonlijkheid
in te dammen zodat ze hem
kan vergezellen naar
elegante tuinfeesten en stijve
modeshows. Maar zijn haar
goeie bedoelingen en een
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snelcursus etiquette voldoende? Niet als Daphne
hiervoor haar echte aard moet verloochenen. Ze
wil namelijk ook trouw blijven aan zichzelf. En
ze doet het met een intelligentie en een inzet die
elk meisje zal toejuichen... met alle hilarische
gevolgen van dien. Wat opmerkingen die ander
mensen maakten over deze film: “Het is een
grappige, romantische en sprookjesachtige film
die af en toe zeker wat voorspelbaar is.” En een ander:
“Kostelijke film met genoeg humoristische en komische
momenten om niet te zoetsappig over te komen! De
hoofdpersoon heeft karakter en initiatief en de "goede"
mensen om haar heen reageren daar positief op.”
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 16 januari 2017
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
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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ZORG EN WELZIJN ZIJTAART

SPORTAGENDA

Onze werkgroep begint het nieuwe jaar met het
organiseren van de activiteit “SAMEN aan TAFEL”.
Het project is het afgelopen jaar
zeer succesvol geweest met
gemiddeld 33 deelnemers per
maaltijd en dat aantal willen we dit
jaar graag overtreffen. Op woensdag
18 januari wordt voor slechts € 9,00
een 3-gangen menu geserveerd in
“De huiskamer van Zijtaart”, de
ontmoetingszaal van ons dorpshuis.
Een mooie gelegenheid om elkaar de beste wensen
voor 2017 te geven en nog eens na te praten over de
afgelopen feestdagen. Dit is tevens een mooie kans om
buurtgenoten of kennissen, die zelf niet meer zo
mobiel zijn of niet graag alleen gaan, te vragen met u
mee te komen naar het gezamenlijk eten op 18 januari.
Het kan voor zulke mensen een mooi opstapje zijn om
vaker aan activiteiten deel te gaan nemen en op die
wijze elkaar te ontmoeten. Hebt u geen vervoer om
zelfstandig te komen, meldt het ons en wij regelen het.
Voor deze “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 18
januari kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 13 januari om 12.00 uur bij Rieky v.d.
Heijden; tel: (0413) 36 22 54.

VOW Veteranen 14 jan 2017

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d.05-01-2017
Mies Gibbels
35 34 - Toon Opsteen 32 32
Wim vd Sanden
43 43 - Willy Henst
28 15
Jan Rijkers
16 7 - Toon Nelissen 32 30
Willy vd Berkmortel 25 26 - Jan de Wit
28 31
Tonnie v Uden
31 31 - Jan vd Oever
18 17
Frans vd Broek
19 23 - Toon Opsteen
30 21
Toon Cissen
61 50 - Piet vd Hurk
38 43
Cor Coppens
22 22 - Rien v Tiel
29 39
Willy vd Berkmortel 25 24 - Cor v Zutphen 61 49
Rien Kemps
32 36 - Jan de Wit
28 21
Tonn Verbruggen
24 22 - Willy Henst
28 20
Wim Kremers
26 36 - Cor Coppens
22 13
Toon vd Oever
31 19 - Rien v Tiel
29 37

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact:

Lenie v.Sleuwen 0413-352294
Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507

16:00u

EVVC
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VOW Veteranen

VOW Senioren 15 jan 2017
12:00u
11:30u

VOW 1
VOW 2

Odiliapeel 1
FC de Rakt 2

Nieuw!!
Yogalessen op maandagochtend in het
Dorpshuis van 10 uur tot 11.30 uur.
Gevarieerde Hatha yoga les voor ieder niveau en iedere
leeftijd. Goed voor kracht, evenwicht, flexibiliteit en rust in
je hoofd. Docent: Martine Grünwald.
Gratis proefles om te kijken en te voelen of het wat voor je
is. 12 Lessen voor € 150,00. Er wordt gewerkt met een
strippenkaart, dus je betaald alleen als je komt. De
strippenkaart heeft een houdbaarheid van een jaar. Heb je
zin in een frisse start van 2017, dan ben je van harte
welkom!
Voor meer informatie of aanmelden bel of app: 06 - 537
070 50.
Martine Grünwald,
www.deanderekracht.nl
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Diakonieweekend
Afgelopen weekend is in Zijtaart het diakonieweekend
gehouden.

Diakonie wil zeggen: hulp bieden aan mensen in nood,
mensen die het minder hebben dan wij en proberen
maatschappelijke problemen op te lossen. Daarom
hebben we er voor gekozen om lang houdbare
producten in te zamelen voor de Voedselbank.
Hiervoor zijn afgelopen zaterdag in de kom een aantal
kinderen, onder wie enkele misdienaars en enkele
vormelingen, in de kom van Zijtaart langs de huizen
gegaan om deze producten in te zamelen. Ook konden
er producten ingeleverd worden in de kerk en bij
Autocentrum van der Heijden. Dankzij uw
vrijgevigheid en de inzet van deze kinderen hebben we
19 kratten en dozen met producten kunnen
overhandigen aan de Voedselbank.

Iedereen bedankt voor de gulle gaven. En Anke, Lieke,
Liz, Luc, Roy, Sjoerd, Stan, Stijn en Ties bedankt voor
jullie inzet!

Ruitersport Zijtaart – Nikki van den
Hoogen kringkampioen klasse DE-M1!
Afgelopen weekend vond voor de ponyruiters alweer de
laatste winterselectie plaats voor de Brabantse
Kampioenschappen. Nikki van den Hoogen was van te
voren al verzekerd van haar kringkampioenschap. Toch
wist ze nog een 3de prijs te behalen en bevestigde ze nog
maar even dat ze het dubbel en dwars verdiend heeft. En
natuurlijk haar pony Cocktail ook! Op naar de Brabantse
Kampioenschappen!
Lieke Blokx reed haar tweede L2 wedstrijd met haar pony
Orchid’s Luzette. Dat ging haar goed af want ze mocht de
2de prijs mee naar huis nemen met 194,5 punten. Dat heeft
ze knap gedaan!
Silvia Endevoets was met haar paard Falkland T wezen
rijden in Schijndel. In de klasse B werd ze 8ste met 188
punten. Loes van Asseldonk behaalde met Fitzroy een 4de
plaats in de klasse M2 met 189 punten.
Aankomend weekend is de laatste selectiewedstrijd voor de
paarden!

Opgelet beginnende en gevorderde
vissers i.v.m. de
weersomstandigheden van
afgelopen zaterdag nog 1x
UITVERKOOP
van hengels, werphengels, molens,
standaards, steunen, viskarren, plateau,
visstoeltjes, viskoffers, opbergdozen,
visvoer, zeefbak, dobbers, schepnet,
leefnet, rookton, koelkastje, te veel om te
noemen, kom kijken,

Mart heeft het.
Verkoop alleen nog op a.s. zaterdag 14-012017 van 11.00 tot 14.00 uur ingang onder
de carport en VVW = veel voor weinig.
Adres: Grootveld 8 5465PZ Zijtaart.

Alles moet weg
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Eethuis De Reiger Open Tennistoernooi
Rondom de carnaval van dit jaar organiseert Tennis
Vereniging Zijtaart haar
jaarlijkse Open
Tennistoernooi. Het
toernooi begint op
maandag 20 februari en de
finales zullen op zondag 5
maart gespeeld worden.
Eethuis de Reiger heeft
zich voor de derde keer
verbonden als
hoofdsponsor van dit
toernooi. De organisatie is in handen van de
toernooicommissie van TV Zijtaart.
Dit toernooi staat bekend als een heel gezellig toernooi,
waar spelers uit de omtrek van Zijtaart aan deelnemen.
Natuurlijk wordt er goed gezorgd voor de deelnemers en
het publiek. Eethuis de Reiger zal zorgen voor een lekkere
kop soep, de barcommissie zal zorgen dat niemand iets
tekort komt in het paviljoen en na afloop van elke wedstrijd
is er voor de deelnemers een kleine snack te krijgen.
Allen, die lid zijn van de KNLTB kunnen zich voor dit
toernooi opgeven. Er kan gespeeld worden in de
categorieën Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd
Dubbel. Opgeven kan via www.toernooi.nl. De
toernooicommissie van Tennis Vereniging Zijtaart hoopt
weer op een grote deelname voor dit sportieve en gezellige
toernooi.
Meer informatie? Zie: www.tvzijtaart.nl
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Zijtaartse Toneelvereniging speelt
'Bella's Beautysalon'
Op 18 en 19 maart 2017
zullen de spelers van de
Zijtaartse
Toneelvereniging weer
op het toneel staan in
MFA Het Klooster te
Zijtaart. Dit jaar
brengen zij 'Bella's
Beautysalon' voor u ten tonele. Een moderne klucht,
geschreven door Henk Roede en geregisseerd door
Jeroen van den Boom.
De broers Berend en Albert staan op het punt de
beautysalon van hun tante te erven. Direct na haar
begrafenis bekijken ze het pand en willen ze starten met een
hoognodige opknapbeurt zodat ze de salon voor een goede
prijs kunnen verkopen. Deze houden ze tijdens het
opknappen open, zodat het klantenbestand en het personeel
behouden blijft. Dit lijkt een prima idee, maar al snel zal
blijken dat het zweet niet alleen door timmeren en
schilderen bij het tweetal op het voorhoofd komt te staan...
'Tante Bella's Beautysalon' is een hilarische komedie met
veel actie en doldwaze gebeurtenissen.
Wanneer: 18 en 19 maart MFA Het Klooster te Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
De Zijtaartse Toneelvereniging
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Kunstcursus: (Volks) Feesten en
rituelen in de beeldende kunst
Thematische kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing door
Ton Rietbergen.
Het thema handelt over allerlei feestelijkheden rond
geboorte en huwelijk, kerkelijke en wereldlijke festiviteiten
en rituelen. Allerlei uitingen van levensvreugde, maar ook
het tegendeel daarvan: melancholie en doodsangst.
In de beeldende kunst is steeds uiting gegeven aan dit soort
diep menselijke gevoelens. Wel op een eigentijdse manier.
Ook nu is de Grieks/Romeinse mythologie weer inspirerend
en leidinggevend gebleken. Zij gaven als eersten het meest
duidelijk en uiterst gevarieerd uiting aan dit soort
psychologische gedachten en gevoelens. In een 6-tal
zittingen gaan we de ontwikkeling meemaken.
Een voorbeeld: na de komst van het Christendom werden
vele “heidense” feesten ingebouwd in de kalender van het
kerkelijke jaar. Bijvoorbeeld Carnaval: Vanuit lentefeesten
naar een kerkelijk feest en vervolgens opnieuw veranderd
in een meer werelds feest.
Zo zullen tal van feestelijke uitingen en diverse rituelen in
beelden de revue passeren, waarbij van tijd tot tijd passende
muziek ten gehore gebracht zal worden: het wordt weer een
boeiende cursus!
Start: 23 jan. 2017 en vervolgens om de 14 dagen volgens
onderstaand schema:
Cursusplaats
Tijd
Data
St. Oedenrode, Den Einder
Maandag 20.00 u.
23/1, 30/1, 20/2, 13/3, 20/3, 3/4
Zijtaart, Het Klooster
Woensdag 20.00 u.
25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4
Zijtaart, Het Klooster
Donderdag 09.00 u.
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4
Vorstenbosch, Broekstr. 3
Donderdag 13.30 u.
26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4
Meer inlichtingen: tel. (0413) 36 76 27 of e-mail:
kunstverteld@gmail.com
Een slotexcursie (vrijblijvend) staat ook op het programma.
Haarlem lijkt aardig wat te bieden te hebben voor dit thema.

Pronkzittingen 2017 uitverkocht.
Op zaterdag 7 januari
hadden zich rond 8.00 uur
al 40 mensen verzameld om
kaarten te kopen voor onze
pronkzittingen van vrijdag
20 en zaterdag 21 januari
a.s. Gelukkig hebben we
niemand teleurgesteld naar
huis laten gaan. Op
maandagavond hebben we
de laatste kaarten voor de
zittingen verkocht. We
wensen iedereen die een
kaart heeft kunnen bemachtigen al vast veel
plezier op onze zittingen.

11 jan. 2017 – 18 jan. 2017

pagina 8

Stand na de 4e ronde van het Zijtaartse
buurtkeezen toernooi
Dat één speelavond de gehele tussenstand
op z'n kop kan zetten, blijkt maar weer
eens overduidelijk. De kansen kunnen bij
Keezen plotseling keren en teams uit de
brede middenmoot komen in topposities
terecht. Wat zal de toekomst brengen en
welk team mag zich buurtkampioen 2016/17 noemen. Wie
durft een weddenschap daarop af te sluiten? Na vrijdag 3
februari weten we weer meer.
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam Spellen Winst Verlies Score Saldo pionnen
Vier terug
12
9
3
18 229-198
Krijtenburg 6
12
9
3
18 224-221
Bosrecht
12
8
4
16 234-210
Buurvrouw en Buurvrouw 12
8
4
16 220-204
PasOpperkes
12
8
4
16 225-214
De Stroat
12
8
4
16 216-217
Pater de Koningstraat
12
7
5
14 225-196
Pater Vervoortstraat 2
12
7
5
14 235-210
Rudebroek 1
12
7
5
14 222-211
Krijtenburg 1
12
7
5
14 229-221
M&M vd Doornhoek
12
7
5
14 217-210
Krijtenburg 2
12
7
5
14 228-223
KesKamp
12
7
5
14 218-222
Krijtenburg 3
12
6
6
12 227-201
PEP team
12
6
6
12 225-215
Weievenseweg
12
6
6
12 225-215
Krijtenburg 4
12
6
6
12 227-223
Soffelt 1
12
6
6
12 210-220
Pater Vervoortstraat 1
12
5
7
10 213-217
Klets en Klats
12
5
7
10 211-216
Grootveld 1
12
5
7
10 220-226
Leinserondweg/Hool
12
5
7
10 196-228
Rond de Bulte
12
5
7
10 186-219
Meester vd Venstraat
12
4
8
8
216-222
KWGO
12
4
8
8
213-219
Krijtenburg 5
12
4
8
8
210-224
Buurman en Buurman
12
4
8
8
205-228
De Akkertjes
12
4
8
8
202-231
Boskamp
3
2
1
4
54-57
Bresser
12
2
10 4
193-231
Sleswijk
3
0
3
0
51-60
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VOW KIENEN
Woensdag 18 januari 2017

Hoofdprijs € 250,00

En diverse andere
leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er
een loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart
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20 februari t/m 5 maart 2017
Eethuis de Reiger
Tennistoernooi

Locatie:
TV Zijtaart, Corsica 17, Tel: (0413) 769 025
Categoriën: Alle categoriën in poulesysteem
HD 5 17+
HD 6-7 17+/45+
HD 8 17+

DD 5 17+
DD 6-7 17+/45+
DD 8 17+

GD 5 17+
GD 6-7 17+/45+
GD 8 17+

Sluitingsdatum inschrijving: 29 januari 2017

Inschrijven: www.toernooi.nl
Toernooi is goedgekeurd door de KNLTB, organisator (vereniging): TV ZIJTAART,
wedstrijdleider: Antoin van den Akker, bondsgedelegeerde: Dhr. M. Arts
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je hoopt op een beter contact maar er is niet eens een
plaatsje naast hem!!! Dat terwijl de moeder van de meiden
al een boze uitspraak had gedaan over een zitplaats van
stiefmoeder naast vader. Sommige mensen zullen het
Interpunctie
overdreven vinden om over zóiets onbenulligs te vallen,
Beroepsdeformatie met het familiediner
maar denk erom, in samengestelde gezinnen (zeker bij
Ik kijk vaak naar het “Familiediner”, het programma waarin problematische scheidingen) liggen al deze dingen
mensen een conflict hebben, in een limousine worden
gevoeliger. Gevoeligheden steken vooral de kop op bij
opgehaald en in een restaurant een diner wordt gegeven.
emotionele gebeurtenissen. Ik zeg vaak: als er over 20 jaar
Het spannende moment als de deur van de limousine open
iemand overlijdt, krijg je alsnog ruzie over wie er boven
gaat….. zit er iemand in? Meestal wel. Beroepsdeformatie. aan de rouwkaart vermeld staat. Want juist bij heftige
Ik vind dat ze dat meestal best goed doen, maar deze keer
emoties zijn deze soort kleinigheden bijzonder gevaarlijk en
ging het fout. Vader had na een scheiding zijn dochter 15
veroorzaken die soms grote ruzies, terwijl eigenlijk
jaar niet gezien. Hij had inmiddels een nieuw gezin. De
niemand weet waarover het nou precies gaat. Waar gaat het
dochters uit zijn eerste huwelijk waren in het begin wel bij dan over? Gezien worden, erkenning dat je belangrijk
zijn nieuwe gezin geweest, maar dat liep niet goed.
(genoeg) bent. Dat er rekening met je wordt gehouden.
Dan zie je dat mediation onvoldoende is in dit soort zaken.
Nou zeg ik niet dat ik alles goed zou hebben gedaan, maar
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
hier ging veel mis. Deze dochters waren niet ingestapt en ik Interpunctie, Smientdonk 2,
denk achteraf: maar goed ook. Een van de fouten was bv.
5467 CA Veghel
hoe vader in het restaurant met zijn nieuwe vrouw en
tel. 06-21.59.24.35.
kinderen aan de tafel zat. Ze zaten zo als één blok naast
www.interpunctie.nl
elkaar, dat het onbedoeld bijna vijandig leek (kom maar
op!!). Spannend voor vader, maar ook spannend voor de
meiden en spanning geeft enorme emoties en
Mac’s Rhythm and Blues Band
gevoeligheden. Stel je voor, je ziet je vader na 15 jaar weer,
In Cultuurcafé De Afzakkerij
op CHV Noordkade in Veghel
is op zondag 15 januari van
15.00 – 17.00 uur weer live
muziek. Deze keer is het de
beurt aan de vorig jaar opgerichte Mac’s Rhythm And
Blues Band. Deze formatie rondom drummer Alan
Macfarlane, maakt swingende rhythm and blues en
rock and roll muziek. Er mag weer gedanst worden. De
toegang is gratis, een vrije gift altijd welkom.
Om de vorig jaar opgerichte Mac’s Rhythm And Blues
Band nog even voor te stellen: Het is een band rondom
drummer Alan Macfarlane, oprichter en bandleider. Alan
kennen we al sinds 1964, als eerste drummer van Herman
Brood in The Moans, later Moan, Long Tall Ernie & The
Shakers en vandaag de dag nog altijd Hank The Knife &
The Jets en The Silver Cadillacs. Daarnaast is hij in een
dertigtal bands actief geweest en vierde in 2014 zijn 50jarig jubileum als drummer. Een zeer ervaren muzikant,
maar verre van uitgeblust of verzadigd.

Phoenix Cultuur
Verlengde Noordkade 10 - 12
V/H N.C.B. laan 52 G, 5462 GE

Geheel in het teken van muziek
Groot nieuws voor alle muziekliefhebbers in de regio
Veghel
Op zondag 22 januari, organiseert Dynamite Beurzen de
CD – DVD & Platenbeurs in het Phoenix Cultuur Centrum.
Het wordt deze zondag volop genieten voor de echte
muziekliefhebber, even gezellig de beurs bezoeken en even
snuffelen tussen de vele aanbiedingen.
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