Gezellige middag met Koningsdag
Rond de klok van 13.30 uur vertrok een stoet met versierde fietsen onder begeleiding van
muziekvereniging Sint Cecilia voor een rondje door Zijtaart. Na terugkomst konden de
kinderen aan de slag met de diverse spelletjes die door de vrijwilligers van de
Evenementengroep Zijtaart waren klaargezet.
Het was een gezellige middag met prachtig weer, kinderen die Seiterse Euro’s konden
verdienen bij de spelletjes, een enthousiaste leiding bij de spelletjes en tevreden ouders en
opa’s en oma’s die genoten van een kopje koffie op het terras.
Voor de versierde fietsen kregen de kinderen een traktatie welke werd aangeboden door
Eethuis de Reiger en na afloop van de spelenkermis was er nog een prijsje voor elk kind.
Het was een middag met alleen maar tevreden gezichten.
Extra dank gaat uit naar Joop vd Cammen die het geheel heeft voorbereid, Anja v Boxmeer
die deze dag leiding had en de vrijwilligers voor de hand en spandiensten.
Om deze activiteit te kunnen blijven organiseren, is de Evenementengroep Zijtaart op zoek
naar nieuwe vrijwilligers voor de organisatie. Joop vd Cammen heeft vele jaren de kar
getrokken maar wil het stokje graag aan anderen overdragen. Vele handen maken licht
werk en met een paar uurtjes hebben de Zijtaartse kinderen een leuke middag. Is dit iets
voor jou, neem dan contact op met de Evenementengroep Zijtaart.
Werkgroep Koningsdag van de Evenementen Groep Zijtaart.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 6 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering (Seniorenkoor)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van lankvelt- van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha;
Overl.ouders van de Ven- Aarts, dochter Zus en Annie van de Ven- van Zutphen;
Overl.ouders Jonkers- van Asseldonk en overl.familie; Tonnie Vissers- van den Tillaart
(vanw.verjaardag); Overl.ouders van den Oever- Verhoeven, Theo en Gijs; Johan
Schoenmakers (vanw.verjaardag); Jan Schoenmakers en overl.familieleden; Jan en Regina
van Boxmeer- van Nunen; Overl.familie van Nunen.
Donderdag: 10 mei 10.30 uur Hemelvaartsdag Pater Jesudass (Gem.Koor)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus 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
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 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
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: 06-15276074.

Gezellige en sfeervolle mediterraanse avond!
Op 21 april hebben we een geslaagde avond gehad met ‘un
concerto del mediterraneo’.
De zwoele temperatuur heeft ons publiek er niet van
weerhouden om te komen genieten van de sfeervolle
muziek van de Godfather, Spanish dance en de spaghetti
westerns. Prachtige solo’s werden gespeeld door Roy
Habraken en Marjan van Asseldonk waardoor het publiek
helemaal in de muziek zat. Tijdens het concert en na afloop
is er lekker een Italiaans wijntje gedronken en bleef het nog
lang gezellig! Menig bezoeker heeft een flesje wijn mee
naar huis genomen om thuis nog eens na te genieten.
Salute!
We begroeten iedereen weer graag bij ons aankomende
Picknickconcert op zondag 1 juli!

Vervoersdienst Zijtaart 0413-35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel. Deze is alle dagen
bereikbaar van 19:00 uur tot 21:00 uur en op
werkdagen ook nog van 09:00 uur tot 11:00 uur. Een
chauffeur uit Zijtaart komt u dan ophalen.

Uitnodiging Slotuitvoering
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
Vanaf januari hebben 11 jongens en meisjes van groep 3 en
4 wekelijks lessen van Muziek=Cool bijgewoond. Deze
lessen zijn verzorgd door Vera Schippers, werkzaam bij
Beat It Muziekeducatie. De kinderen hebben op een
laagdrempelige manier kunnen ervaren hoe leuk en
leerzaam het is om muziek te maken.
Tevens hebben ook leerlingen van groep 4/5 in het
afgelopen jaar tijdens schooltijd wekelijks muziekles van
CHV-Academy gekregen. Deze lessen zijn verzorgd door
Sep Otten, werkzaam bij Phoenix Cultuur. De afgelopen
weken hebben zij speciaal kennis gemaakt met blaas- en
slaginstrumenten van onze muziekvereniging.
Door iedereen is er hard geoefend voor een gezamenlijke
slotuitvoering. Met begeleiding en ondersteuning van het
opleidingsorkest, de opstapslagwerkgroep en de
jeugdslagwerkgroep van onze muziekvereniging laten alle
kinderen zien en horen wat ze geleerd hebben. Er komen
diverse muziekstijlen en muziekinstrumenten aan bod.
Wij nodigen u graag uit om op dinsdag 8 mei naar het
prachtige resultaat te komen luisteren. De slotuitvoering
start om 18.30 uur in het dorpshuis.
Na de slotuitvoering is er een instrumentenmarkt. Op deze
markt kunnen de kinderen alle instrumenten proberen en
zich opgeven voor drie gratis proeflessen.
Graag zien we u op dinsdag 8 mei om 18.30 uur in het
dorpshuis. Het belooft een geweldige voorstelling te
worden.
Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
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BEDEVAART NAAR HANDEL!
Op maandag 7 mei wordt de bedevaart
naar Handel gehouden voor KBO-leden,
er wordt die middag niet gekaart. Een
bedevaart waarbij alle KBO-leden uit de
“oude”gemeente Veghel kunnen
aansluiten. Er zijn mensen die te voet
gaan, met de fiets of met de auto. We
willen namelijk als KBO massaal
aanwezig zijn in de Onze Lieve Vrouwe
kerk van Handel voor deze jaarlijkse herdenking. Alleen al
uit het feit, dat er jaarlijks duizenden
pelgrims naar Handel komen, blijkt,
dat er heel bijzondere dingen
gebeurd zijn, waardoor de mensen
getroffen en geboeid werden. Zij
kwamen van heinde en ver om Maria
te eren en haar moederlijke hulp in
hun noden te vragen. Zoals elke
moeder helpt als zij kan, zo ook
Maria, soms zelfs op wondere wijze.
De dienst wordt opgeluisterd door
ons eigen Seniorenkoor De Vrolijke Zangers. De Heilige
Mis begint om 13.30 uur, waarna het bestuur van de KBO
Zijtaart haar leden koffie of thee aanbiedt bij café ‘t Hofke!
Mensen die graag meegaan kunnen op eigen gelegenheid
gaan. Of als je wilt fietsen: we vertrekken om 12.20 uur bij
de kerk in Zijtaart. Geen vervoer, laat het even weten dan
kunnen we als bestuur iets regelen.
U gaat toch ook mee?

Met de KBO naar Hoeve Strobol!
De KBO Zijtaart organiseert opnieuw
een excursie/uitstapje voor een dagdeel.
Voor onze leden hebben we op zaterdag
12 mei een bezoek met rondleiding
gepland aan Hoeve Strobol in Nijnsel.
We worden om uiterlijk 14:00 uur in
Nijnsel verwacht.
Al direct bij de aankomst bij het museum
Hoeve Strobol, aan de Strobolse Heidesteeg 10 in Nijnsel,
komen de nostalgische herinneringen op het netvlies. Dit
museum herbergt op 1000 vierkante meter het vroegere
boerenleven; van oude werktuigen tot gereedschappen en
zeldzame
tractoren en
motoren.
Huishoudelijke
zaken,
traditionele
kleding en
speelgoed uit
grootmoeders tijd
maken de
verzameling
compleet. De rondleiding met heldere informatie en leuke
anekdotes wordt door Bert en Annie Verbakel verzorgd.
We hebben gekozen voor de Standaard Excursie.
Kosten € 7,00 p.p., incl. koffie met cake en de kosten van
de rondleiding

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

Goulashkroket € 1,50 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
Het is de bedoeling dat we op eigen gelegenheid naar
Nijnsel gaan. Voor de mensen die bij mooi weer op de fiets
willen gaan, spreken we af dat we op 12 mei om 13.15 uur
vertrekken bij de kerk in Zijtaart. Als u problemen hebt met
het vervoer, laat dit dan ook even weten, dan wordt
geprobeerd een oplossing te vinden.
Wil je als lid van de KBO Zijtaart ook mee met deze
excursie, neem dan even contact op met ons Bij deelname
een enveloppe met geld bij Cor van der Aa (Grootveld 13)
in de bus stoppen.
Opgave uiterlijk vrijdag 5 mei. Geef ook even aan of je per
fiets meegaat of dat je eigen vervoer hebt en/of je eventueel
mensen kunt meenemen.
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Buitendienstadviseur bezoekt het
Onderonsje!
Waar denken we aan als we spreken
over een adviseur buitendienst? Het
fijne daarvan krijgen we te horen bij
het Onderonsje van komende
maandag 7 mei. Anneke van Bakel is
namelijk Adviseur Buitendienst Zuid
bij FrieslandCampina.
Zij zal met ons in gesprek gaan en ons meer vertellen over
het wereldconcern FrieslandCampina! Het lijkt namelijk zo
eenvoudig: FrieslandCampina is toch dat bedrijf dat melk
verwerkt en kaas maakt, maar ze doen zoveel meer.
Hoe werkt FrieslandCampina en wat wordt er allemaal
gemaakt van de melk die de koe produceert? Nu zullen wij

in Zijtaart niet zo snel denken dat de melk toch uit de
winkel komt van AH of Jumbo, maar veel kinderen in een
grotere stad geven nog steeds het antwoord: "uit de winkel"
als je ze vraagt "waar komt de melk vandaan".
Anneke zal na een inleiding wat meer vertellen over haar
werk; wat houdt de functie van Adviseur Buitendienst in.
Wat gaat ze melkveehouders vertellen en hoe onderhoud ze
die contacten.
Benieuwd geworden na het lezen van deze korte inleiding?
Kom maandag 7 mei om 10:00 uur naar het Onderonsje in
ons Dorpshuis.
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: Maandag 7 mei 2018 van 10 tot 11 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: Gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?

2 mei 2018 – 9 mei 2018
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 7 mei 10.00 uur Onderonsje
Maandag 7 mei 13.30 uur Bedevaart Handel
Dinsdag 8 mei 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 8 mei 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 8 mei 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 8 mei 14.00 uur Line dansen
Woensdag 9 mei 13.30 uur Keezen
Vrijdag 11 mei 13.30 uur Bridgen

Kaarten:
Uitslagen van 26 april:
Rikken :
Jan v. Zutphen
Tiny v. Zutphen
Henk v.d. Linden
Poedelprijs:
Annemieke v.d. Linden Jokeren:
Tiny v. Kasteren
Riekie v. Zutphen
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
Loterij:
Ad v. Cuijck
Uitslagen 30 april:
Rikken:
Riek v.d. Heijden
Bert Vissers
Henk v.d. Linden
Poedelprijs:
Harrie v.d. Acker
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Poedelprijs
Ad v.Cuijck
Loterij:
Jaantje v.d. Burgt
Uitslagen
Jokeren
1 Mien Ketelaars
2 Jaantje vd. Burgt
Rikken
Lenie Henst
Piet vd. Hurk
Poedelprijs
Jokeren: Riekie v. Zutphen
Rikken: Harrie vd. Akker
Loterij
Annemieke vd. Linden

93 pnt.
92 pnt.
79 pnt.
43 pnt.
173 pnt
105 pnt.
0 pnt.
146 pnt.
104 pnt.
56 pnt.
- 46 pnt.
99 pnt.
0 pnt.
100 pnt
87 pnt
72 pnt
+61
30pnt
-29pnt

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

Eindstand K.B.O. Regiocompetite 2017 - 2018
Plaats Team Totaal perc. Gespeelde wedstr. Gemiddeld perc.

1 Team Sint-Oedenrode A
2 Team Mariahout
3 Team Lieshout A
4 Team Wijbosch
5 Team Breugel B
6 Team Lieshout B
7 Team Nuenen
8 Team Beek en Donk
9 Team Nijnsel
10 Team Zijtaart
11 Team Breugel A
12 Team Sint-Oedenrode B

2340,73%
2192,19%
2188,36%
2179,13%
2168,78%
2157,61%
2131,38%
2125,34%
2100,94%
2098,94%
2033,93%
1910,71%

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

106,40%
99,64%
99,47%
99,05%
98,58%
98,07%
96,88%
96,61%
95,50%
95,41%
92,45%
86,85%

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Zondag 6 mei 2018 start 8:30h pauze De Maas
Catharinahof plaats Grave afstand 80km
woensdag 9 mei 2018 vertrek 8:30h tocht Boevenheuvel
pauze De Volmolen plaats Riethoven afstand 99km

VOW Jeugd 5 mei 2018
VOW JO19-1
Schijndel/DE WIT JO19-3
RKPVV JO17-1 VOW JO17-1
Avanti'31 JO15-2 VOW JO15-1
VOW JO15-2
Avanti'31 JO15-4
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-5 VOW JO13-1
VOW JO13-2M Berghem Sport JO13-5M
VOW JO11-1
vrij
VOW JO11-2
Mariahout JO11-3G
ASV'33 JO9-5 VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Avanti'31 JO8-3
Rhode JO7-1
VOW JO7-1
Volkel MO17-1 VOW MO17-1
VOW MO15-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1
VOW MO11-1 vrij
VOW Jeugd 7 mei 2018
Blauw Geel '38/JUMBO MO15-1 VOW MO15-1
VOW Jeugd 9 mei 2018
NLC'03 MO17-1 VOW MO17-1
Avanti '31 MO11-1 VOW MO11-1
VOW Senioren 5 mei 2018
16:30u Odiliapeel
16:00u VOW VR30+2
VOW Senioren 6 mei 2018
14:30u VOW 1
14:00u Nooit Gedacht 4
10:00u Boskant 4
11:00u VOW 4
10:00u Nooit Gedacht VR2
VOW Senioren 8 mei 2018
20:00u Schijndel/DE WIT VR1
VOW Senioren 9 mei 2018
19:00u RKVV Keldonk 4
19:45u FC de Rakt 1

14:30u
14:00u
11:15u
13:00u
11:45u
11:30u
9:30u
9:15u
10:30u
10:30u
11:30u
13:00u
19:00u
19:00u
18:30u

VOW-Veteranen
EVVC VR30+1
SCMH 1
VOW 2
VOW 3
HVCH 15
VOW VR1
VOW VR2
VOW 4
VOW 1

2 mei 2018 – 9 mei 2018
VOW Senioren 10 mei 2018
11:30u
VOW 2
11:00u
VOW VR1

pagina 5
DVG 4
DBS VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 24 april 2018
VOW JO17-1
Mifano JO17-1
VOW Jeugd 28 april 2018
Mierlo Hout JO19-2
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Rood Wit'62 JO17-2
VOW JO15-1
Irene JO15-1
ST Keldonk/Boerdonk JO15-1G VOW JO15-2
VOW JO13-1
FC de Rakt J013-2
Margriet JO13-8M
VOW JO13-2M
VOW JO11-1
vrij
Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-7 VOW JO11-2
VOW JO9-1M Blauw Geel'38/JUMBO JO9-11
VOW JO8-1
vrij
VOW JO7-1
Blauw Geel JO7-2
VOW MO17-1
Hapse Boys MO17-1
VOW MO15-1
vrij
Nulandia MO11-1
VOW MO11-1
VOW Senioren 28 april 2018
VOW-Veteranen FC de Rakt
VOW Senioren 29 april 2018
VOW 1
Vorstenb.Boys 1
VOW 2
Nulandia 7
VOW 3
WEC 3
Prinses Irene 9
VOW 4
SVSSS VR1
VOW VR1
Nulandia VR2
VOW VR2

0 4
6 2
afgelast
5 0
4 6
2 4
2 4
2 4
4 9
7 20
1 4
4 0

Afgelast
0-1
0-2
2-3
1-2
5-0
4–1
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Ruitersport Zijtaart
Ponykamp 2018 geslaagd!
Zondagmiddag is het ponykamp gestart met een buitenrit
door de Bedaf in Vorstenbosch, 2 uurtjes later dan gepland,
maar daardoor helemaal droog en fijn weer gehad! Alle 12
ponyruiters gingen mee de bossen in, met of zonder pony,
want als je geen pony hebt, dan leen je toch gewoon af en
toe een pony van iemand anders! Zo kon toch iedereen
gezellig meedoen. Er was volop gelegenheid om lekker te
crossen door de duinen en bospaadjes en na het crossen
natuurlijk lekker even afkoelen in het water! 's Avonds
kwamen Toon en Marleen met hun Belgische paard Tom
voor het vliegend tapijt, waarbij een plastic zeil werd
voortgetrokken door het paard en waarop de kinderen dan
zo lang mogelijk moesten blijven staan!!

2 mei 2018 – 9 mei 2018
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Voor Leon en Ruud Cissen stond op deze avond nog een 2e
partij op het programma. Het werd een partij die maar liefs
38 beurten duurde. Ruud was uiteindelijk de speler die met
120-70 aan het langste eind trok.
Na 2 avonden gaat Mark Verbruggen met 2 winstpartijen
aan de leiding, gevolgd door Ruud Cissen, ook met 2
winstpartijen, maar ook met een verliespartij.
Op dinsdag 8 mei staan de volgende wedstrijden op het
programma:
20.00 uur Toon Verbruggen 120 car – Leon Cissen 90 car
21.15 uur Mark Verbruggen 110 car – Hans v Erp 90 car
22.30 uur Martien Verbruggen 90 car – Piet v Lierop 90 car
Vrij: Ruud Cissen
Publiek is van harte welkom in café Kleijngeld.

Motortoertocht MCV

Dat was echt lachen, gieren, brullen. Als je het al volhield,
dan ging je toch... in de bocht, uit de bocht eraf. Maandag
werd er gezwommen in het golfslagbad in Oss en 's avonds
was er een spannende spooktocht door het bos. Dinsdag
werden er allerlei activiteiten gehouden met en rond het
Belgische paard. Ze mochten o.a. een stukje mennen en
jawel, ook rijden op zo’n grote kolos. Dat was een leuke
ervaring! We kijken terug op een geslaagd kamp.

Best of Seven
Vorige week dinsdag was de tweede avond van de Best
of Seven. Er stonden deze avond 4 partijen op het
programma.
De avond begon met de partij tussen Mark Verbruggen
(110 car) en Ruud Cissen (120). Het was een partij die
geruime tijd gelijk op ging. In de 15e beurt wist Mark
met een serie van 24 caramboles het verschil te maken
en dit ook vast te houden. Na 21 beurten was Mark met
110-91 de winnaar.
Leon Cissen (90) moest het in de volgende partij
opnemen tegen Martien Verbruggen (90 car). Het werd
met 35 beurten een lange partij. Martien wist een grote
voorsprong op te bouwen, maar had veel moeite om de
laatste caramboles te maken. Leon wist op het eind nog
sterk terug te komen, maar moest toch toezien dat
Martien met 90-85 de partij wist te winnen.
De derde partij van de avond was tussen Hans v Erp en
Piet v Lierop (beide 90 car). Evenals de eerste partij ging
ook in deze partij lange tijd gelijk op. Na 17 beurten was
de stand 50-51. Met een serie van 22 caramboles wist
Hans een groot gat te slaan en 4 beurten later de partij
met 90-56 naar zich toe te trekken.

Zondag 6 mei a.s. staat de volgende motorrit op
de agenda. Deze keer gaan we naar St Truid in
België. De rit is in totaal 285 km, met 3 stops.
Ook nu vertrekken we om ca 10:00 uur vanaf
D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.
Iedereen met een motor is welkom en deelname
is gratis.
Wil je meerijden, stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route
digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl
Met vriendelijke groet,
Els van den Bogaard
MCV
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Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Zaterdag 28 april jl. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting
plaatsgevonden van het 20e seizoen van de Buurtcompetitie
Biljarten Zijtaart. Een jubileum wat niet zomaar voorbij
mocht gaan en derhalve is er extra glans gegeven aan de
invulling van de feestavond. De hiervoor ingestelde
feestcommissie had een mooi programma samengesteld met
entertainment in de vorm van een orkestje en een
tonpraoter. Dit bracht natuurlijk wel een extra kostenplaatje
met zich mee. Om de bijdrage voor de deelnemers niet
hoger te hoeven maken, is de wedstrijdleider op zoek
gegaan naar sponsors en al snel waren er 3 gevonden. Twee
van hen wilden anoniem blijven en de “hoofdsponsor”
Autocentum v.d. Heijden Zijtaart werd door de
wedstrijdleider in zijn openingswoord wel genoemd. Mari,
Phil en kinderen, nogmaals hartelijk dank voor deze
geweldige ondersteuning. Ook de contactpersonen werden
gecomplimenteerd want zij hadden ervoor gezorgd, dat er
maar liefst 125 personen aanwezig waren op dit feestelijke
gebeuren. Alvorens te beginnen aan het heerlijke buffet,
samengesteld door Yvonne Kleijngeld, stond de
wedstrijdleider ook nog even stil bij het plotselinge
overlijden van Ad v.d. Heijden, speler van het team Den
Doornhoek, waarvan op die dag op indrukwekkende manier
afscheid was genomen.
Na het buffet was het de beurt aan het orkest Solid Sound
o.l.v. Henny Zonneveld om het publiek te vermaken met
gevarieerde muziek, waarbij op het laatst ook nog gebruik
gemaakt werd van de dansvloer. Henny en je maten,
complimenten voor jullie inbreng en veel succes in de
toekomst. Rond de klok van half 10 begon de
wedstrijdleider, samen met Toon Verbruggen, aan de
prijsuitreiking van het voorbije seizoen. Zelden was het zo
lang zo spannend en zijn de onderlinge verschillen zo
gering geweest als in het laatste jaar. Goed beschouwd is de
competitie pas op de voorlaatste speeldag echt beslist en
was de laatste als vanouds er eentje die bol stond van de
zenuwen bij de koplopers. Waar vorig seizoen het verschil
tussen de nummer 1 en nummer 10 nog 172 punten
bedroeg, was dat dit jaar slechts 64 punten. De hoogste
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score in een wedstrijd werd behaald door Rond de Kerk
thuis tegen Rudebroeck 80 punten. De hoogste serie dit jaar
werd gemaakt door Cor v Zutphen van het team
Grootveld/Corsica met 32 caramboles. De meeste
caramboles in 1 partij werden gemaakt door Toon
Verbruggen, te weten 130 car. in 20 beurten. Walter
Vergeer volgde hem op de voet met 127 car. in 20 beurten.
Opmerkelijk feit was dat het hoogste aantal punten te
behalen in 1 partij (20 punten maximaal) op naam kwam
van 2 vrouwelijke deelnemers : Ietje Rooijackers van team
Krijtenburg en Betty Verbruggen van team Den
Doornhoek. Betty wist daarnaast ook nog een score van 19
punten te behalen !
Alvorens de bekers overhandigd werden aan de diverse
prijswinnaars, sprak de wedstrijdleider een bijzonder woord
van dank uit richting Franc en Yvonne Kleijngeld voor het
beschikbaar stellen van de prachtige zaal, waarin de
feestavond alweer voor de 14e keer plaatsvond. Het gebruik
mogen maken van deze mooie feestruimte is een welkome
uitkomst om onze feestavond te kunnen organiseren. Als
teken van dank werd door de wedstrijdleider een kadobon
en een mooie bos bloemen overhandigd. Franc en Yvonne,
namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dank.
Ook was er een woord van dank voor alle contactpersonen,
die ervoor zorgen, dat de geplande wedstrijden op het juiste
tijdstip gespeeld worden. Ook barhulp Maria v.d. Heijden,
al jaren onze steun en toeverlaat achter de bar, werd in het
zonnetje gezet met een fraaie bos bloemen. Vanwege het
jubileum werd ook de vrouw van de wedstrijdleider Maria
Cissen naar voren geroepen en als dank voor haar
ondersteuning bij het jaarlijks organiseren van de
feestavond kreeg zij eveneens een bos bloemen.
Dan de bekers, die bij een prijsuitreiking horen. Dit jaar
werden de bokalen en standaarden beschikbaar gesteld door
pianostemmer Walter Vergeer. Walter werd door de
wedstrijdleider naar voren geroepen en als dank werd aan
hem een fles jonge jenever overhandigd. Walter, namens
alle deelnemers nogmaals hartelijk dank voor deze bijdrage
en veel succes met je bedrijf. Vervolgens werden op
enthousiaste wijze de bekers overhandigd door Walter,
Toon Verbruggen en ondergetekende.
Kampioen is geworden het team van Jekschotstraat, dat na
het seizoen 2003 – 2004 nu voor de 2e keer het
kampioenschap binnen wist te halen. Mannen van
Jekschotstraat, nogmaals van harte gefeliciteerd.
Tot slot werd door Toon Verbruggen een woord van dank
uitgesproken richting Toon Cissen voor zijn rol als
wedstrijdleider en organisator van de jaarlijkse feestavond,
wat door de aanwezigen met luid applaus werd
ondersteund.
Na de prijsuitreiking werd de buut-ton de vloer
opgetrokken en was het de beurt aan Freddy v.d. Elzen uit
Vorstenbosch. Als Janus den Dekker wist hij het aanwezige
publiek uitstekend te vermaken en werd er hartelijk
gelachen om zijn non verbale gedrag en woordspelingen.
Een prima optreden !
Vervolgens werd er onder begeleiding van orkest Solid
Sound, dat nog een fraaie toegift als afsluiting verzorgde,
volop nagepraat over het voorbije seizoen. Ook het door de
wedstrijdleider uitgereikte verslag van het voorbije seizoen
werd aandachtig doorgelezen en bestudeerd want daarin
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kan alvast bekeken worden wat er volgend seizoen aan
caramboles gemaakt dient te worden door de spelers.
Op het einde van de avond werden de aanwezigen nog
verrast met koffie en een “brabants worstenbroodje”,
beschikbaar gesteld door Groothandel Sligro, waarvoor ook
hartelijk dank.
Al met al kan ik als wedstrijdleider en organisator van deze
avond terugkijken op een zeer geslaagde feestavond en
dank ik iedereen voor de vele complimenten die
uitgesproken zijn.
Hieronder volgt nog de eindstand van het voorbije seizoen.

Eindstand Buurtcompetitie Biljarten
Zijtaart 2017-2018:
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een korte inwerkperiode worden zij officieel vrijwilliger
van ONS welzijn. Dan wordt een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) gevraagd. De onkosten die de vrijwilligers
hiervoor maken, kunnen zij declareren. Gemiddeld is een
vrijwilliger een uur per week met dit werk bezig.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met ONS
welzijn. Dat kan door op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
te bellen naar (088) 374 25 25 of door een e-mailbericht te
sturen naar alarmering@ons-welzijn.nl.

KLUSSENMANNEN VAN ONS WELZIJN
ZOEKEN COLLEGA’S

Voor ouderen en mensen met een
beperking in de regio Boekel-UdenVeghel- Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Plaats Naam deelnemer Gesp. Punten voor Punten tegen verricht de Klussendienst van ONS
1 Jekschotstraat
18
974
889
welzijn kleine reparaties in en rond het
2 Krijtenburg
18
960
935
huis. Het gaat om klussen die te klein zijn om er een bedrijf
3 Den Doornhoek
18
959
920
voor te vragen. Voor die Klussendienst is ONS welzijn op
4 Rond de Bulte
18
935
950
zoek naar vrijwilligers. Vrouwen en mannen die het leuk
5 Leins./Hoolstraat
18
934
908
vinden om dit werk te doen, kunnen zich aanmelden bij
6 Grootveld/Corsica
18
926
917
ONS welzijn. Dat kan telefonisch op werkdagen tussen
7 Rudebroeck
18
926
958
9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (088) 374 25 25 en
8 Het Begin v.d. Straat 18
921
961
via e-mail: klussendienst@ons-welzijn.nl.
9 Het Einde v.d. Straat 18
916
959
Geen klus te klein
10 Rond de Kerk
18
910
964
De Klussendienst kan ingeschakeld worden voor klussen,
Alle spelers van Jekschotstraat nogmaals van harte
die in maximaal 2 uur te doen zijn. Hij is er voor de klusjes
gefeliciteerd met het kampioenschap.
die ouderen zelf niet of niet gemakkelijk kunnen doen,
maar waarvoor ze geen dure vakman laten komen. Het
Namens de wedstrijdleider,
werk van de klusjesmannen is zeer gevarieerd. Een
Toon Cissen
lekkende kraan repareren, een garagedeur gangbaar maken,
de verwarming bijvullen, een deur schilderen, een paar
kapotte tegeltjes in de keuken vervangen, het is maar een
ONS welzijn zoekt vrijwilligers
kleine greep uit alle voorkomende werkzaamheden. En de
om alarmapparaten te plaatsen
reacties van de mensen waar Klussendienst komt, zijn
In Veghel, Erp en omliggende
hartverwarmend. Het contact met de mensen is dan ook een
kerkdorpen staan momenteel 75
van de leuke kanten van dit vrijwilligerswerk. De
alarmtoestellen die door
vrijwillige klussers kunnen voor ondersteuning bij
vrijwilligers van ONS welzijn zijn
problemen altijd terugvallen op beroepskrachten van ONS
geplaatst. Met deze toestellen kunnen mensen in
welzijn.
noodsituaties hulp van familie, buren en bekenden of van
een thuiszorgorganisatie inroepen door
simpelweg op een knop te drukken. Na de
druk op de knop belt het alarmtoestel
automatisch een alarmcentrale en die kan
dan een van de opgegeven contactpersonen
of de thuiszorgorganisatie langs sturen. Met
een alarmtoestel kunnen mensen ervan
verzekerd zijn dat er hulp komt.
Omdat er een vrijwilliger is gestopt, is ONS
welzijn op zoek naar enkele nieuwe
vrijwilligers. Voor dit werk is nauwelijks
technische kennis nodig; door de technische
ontwikkelingen kan vrijwel iedereen de
apparaten aansluiten. Vrijwilligers voor dit
werk moeten het leuk vinden om even een
praatje te maken met de mensen waar het
apparaat wordt aangesloten en duidelijk
uitleg geven over de werking van het
apparaat. Uiteraard krijgen ze van ONS
welzijn daarvoor de nodige instructie. Na
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en de ouder het contact kunnen herstellen dan “meegaan
met de (zogenaamde) wens van het kind”. Het valt vaak
De klussers moeten goed met mensen om kunnen gaan en
andere mensen graag van dienst zijn. Dat ze handig moeten niet mee om erachter te komen wat een kind nu eigenlijk
echt wil, want ook als je het vraagt is de kans groot dat het
zijn is eigenlijk vanzelfsprekend. ONS welzijn hoopt, dat
zich bovendien enkele stoere klussers aanmelden die er niet kind een inschatting maakt over wat jij wil horen…..
voor terugdeinzen om op een hoge ladder dakgoten schoon
MEGA VLOOIENMARKT UDEN
te maken. Dat is een karwei waar in de loop van het jaar
Om de clubkas te spekken van de Reddingsbrigade Uden
veel vraag naar is. Voor hun werk kunnen de vrijwilligers
gebruik maken van de klussenauto en het gereedschap van zal er een gigantisch grote Buiten-VLOOIENMARKT
georganiseerd worden op HEMELVAARTSDAG
ONS welzijn. Mochten zij dan nog kosten moeten maken,
donderdag 10 mei. Het evenement zal worden
dan worden die vergoed op declaratiebasis. Van de
georganiseerd in een prachtig, sfeervol park: Het Sportpark
klussenmannen en -vrouwen wordt een VOG, een
Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd, die ze overigens aan de Parklaan, 5404 NH te Uden. Het park is gelegen
nabij de Volkelseweg. De Reddingsbrigade Uden heeft in
pas hoeven aan te vragen als zij na een inwerkperiode
totaal zo’n 120 leden. Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het
besluiten om zich definitief aan te melden. Zoals voor al
concreet uitvoeren van beveiligings-werkzaamheden,
haar vrijwilligers heeft ONS welzijn ook voor de vrijwillige
waaronder in het waterrecreatiegebied van Recreatiepark
klussers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. En
Hemelrijk te Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de
een keer per jaar is er een gezellig uitstapje.
beschikking over een aantal reddingsboten met de daarbij

Handig en stoer

Onverschillig je schouders ophalen is onmogelijk!
Deel 2

Een vorige keer heb ik geschreven over ouderverstoting. Je
kunt niet onverschillig staan tegenover dit fenomeen. Het is
een enorm drama.
Ouders die een “verstotende invloed” op het kind hebben,
kunnen psychiatrische problemen hebben. Soms is er
sprake van narcisme of borderline-problematiek bij deze
ouder.
Toch hoeft dat ook niet altijd het geval te zijn. Sommige
mensen hebben niet dit soort aandoeningen, en toch denken
ze dat niemand zo veel van hun kind houdt dan zijzelf.
Niemand kan het kind zo goed opvoeden en begrijpen als
zij, dus de andere ouder is minder capabel (volgens de
“verstotende”ouder).
Soms zie je in bestaande relaties al een alliantie tussen de
kinderen en één van de ouders ontstaan. Er wordt dan
samengespannen tegen de andere ouder. (“Je vader snapt
het niet” of “Je moeder is gauw op haar teentjes getrapt”).
Dit werkt uiteindelijk hetzelfde, je bereikt dat
de kinderen jóuw kant kiezen bij conflicten,
en de andere ouder staat machteloos aan de
kant.
Maar nét als bij Ouderverstoting na een
scheiding, worden kinderen groot en kunnen
die later gaan beseffen dat ze bespeeld zijn….
En dan kunnen de rollen wel eens omkeren.
Voor de in eerste instantie verstoten ouder kan
dit een triomfgevoel geven. De haat naar de
verstoten ouder is begrijpelijk, maar het blijft
toch een drama. Een kind heeft beide ouders
nodig en zelfs een matige ouder is beter voor
een kind dan een afwezige ouder.
Kinderen kunnen en mogen niet hoeven te
kiezen. En soms zegt de verstotende ouder:
het kind wíl helemaal niet naar zijn vader (of
moeder). Kinderen zeggen soms bij de ene
ouder het een en bij de andere ouder het
ander. En als een kind niet naar de andere
ouder wil, kun je beter uitzoeken hoe het kind

behorende communicatiemiddelen.
De opbrengst van de vlooienmarkt zal gebruikt worden
voor de aanschaf van extra oefenmateriaal. Zo kan men dan
praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
rondom het water. Tijdens het evenement zullen er 300
marktkramen opgesteld staan, waarbij particulieren uit
Uden e.o. hun gebruikte, overtollige huisraad zullen
verkopen. Dus, kom ook op deze gigantische buitenvlooienmarkt en steun de Reddingsbrigade Uden. U zult er
werkelijk duizenden en duizenden koopjes tegenkomen:
ruim 1 km aan planklengte ligt gevuld met leuke spullen!!
Zo zal er van alles te vinden zijn: speelgoed, aardewerk,
dvd’s, audio-apparatuur, fietsen, kleding, gereedschappen,
meubilair, boeken, sieraden, keuken-apparatuur, etc. Ook
zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met
decoratieve spullen. Het gaat dan voornamelijk om
landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.
De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur en de entree
bedraagt € 2,50 per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben
gratis toegang. Parkeren rondom het terrein is gratis.
Dus, maak er een gezellige Hemelvaartsdag van op
donderdag 10 mei .a.s. en kom lekker snuffelen. Voor
nadere informatie kunt u bellen met de Reddingsbrigade
(0161) 45 62 91.
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