ZONDAG 13 MEI a.s. AANVANG: 10:30 UUR
geen eucharistieviering in parochiekerk, maar
BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL ZIJTAART
Na de opening van de Mariakapel in Zijtaart, eind oktober 2010, wordt er jaarlijks een
eucharistieviering gehouden in de buitenlucht bij deze kapel. Dit jaar zal dat zijn: zondag
25 mei a.s. aanvang 10:30 uur. In deze buitenviering zal pater Issag voor de eerste keer de
voorganger zijn.
Dit jaar zal de muzikale ondersteuning plaatsvinden door Popkoor VIVACE. Een
werkgroep van het koor heeft een speciaal boekje voor deze viering samengesteld.
Na afloop wordt de aanwezigen een kopje koffie/thee aangeboden. De organisatie
(Stichting Mariakapel Zijtaart) hoopt 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 Mariakapel. Daarom worden belangstellenden
uitgenodigd bij deze buitenviering aanwezig te zijn. U bent dus van harte welkom!
Stichting Mariakapel Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 10 mei 10.30 uur Hemelvaartsdag Pater Jesudass (Gem.Koor)
Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.
Zondag: 13 mei 10.30 uur Moederdag buitenviering bij de Mariakapel Pater Jesudass
(Vivace)
Wij gedenken: Jaargetijde Hendricus Vogels; Harrie van de Wijgert; Arie Opheij; José
Schepers- van Meel (vanw.verjaardag); Bert van Heertum (vanw.trouwdag); Karel en Anna
Bekkers- Bekkers en dochter Marianne (nms.Broederschap Hakendover); Riek van
Zutphen- Daniëls; Overl.ouders Piet en Bertha van de Rijt- Verhoeven; Marietje van der
Linden- van Schaijk en overl.familieleden; Hans van Zoggel en Marion Jonkers- van

Zoggel.

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
Peuterspeelzaal Pompeltje 06-57.14.47.93
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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.

En toen was ineens alles anders...
Op 22 april is plotseling mijn man,
ons pap en trotse opa
Ad van der Heijden overleden.
Wij willen iedereen bedanken voor
de laatste groet aan Ad, troostende
woorden, mooie kaarten, leuke
verhalen en herinneringen.
Rieky, kinderen en kleinkinderen
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ZORG en WELZIJN ZIJTAART

Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij SAMEN
aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de woensdag van
deze maand: 16 mei. Vanaf 17.30 uur staat er voor slechts €
9,00 in de ontmoetingszaal van ons dorpshuis weer een
verrassende maaltijd voor uw klaar.

Een gezellig samenzijn door samen
te eten en tegelijk van alles te
bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo mobiel
is of niet graag alleen gaat, mee te
gaan eten op 16 mei. 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, meld het ons en wij regelen het.
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 16 mei
kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk vrijdag 11
mei om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden; tel: (0413) 36 22
54 of tel. 06 - 102 557 82 of bij Annie Pennings; tel: 06 423 504 89.

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.
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Jong Nederland Keldonk wint
Seniorentoernooi in Zijtaart
Vrijdag 4 mei tot en met
zondag 6 mei stond het
Seniorentoernooi in het oh
zo prachtige Zijtaart
gepland. Het thema van dit
weekend was ‘Peace’, in het
Voor al uw friet en snacks!
kader van vrede &
bevrijding. Het mooie weer
Dit weekend speciale aanbieding.
wat we besteld hadden was gelukkig op tijd geleverd. Om
19.00u begonnen de deelnemers (JN Keldonk, JN Beers, JN
HDL, JN Erp & JN Zijtaart zelf) binnen te stromen en
Crizly € 2,00 p.st.
werden alle tenten opgezet. Daarna werd het toernooi
geopend met de Dodenherdenking, waarbij we met z’n
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
allen twee minuut stilte hebben gehouden onder begeleiding
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
van een trompettist. Hierna stond er een dropping op het
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
programma en zijn de kids (tot hun grote schrik) in
Voor € 10,00
gemengde groepen gedropt. Uiteindelijk bleek dit de
Deze actie valt buiten onze normale
perfecte manier om leden van andere afdelingen te leren
stempelkaartactie
kennen. Na een flinke tocht eindigde de geslaagde eerste
avond met slappe klets aan het kampvuur.
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Zaterdagochtend zat iedereen weer als een zonnestraalje
Pastoor Clercxstraat 53-55
aan de ontbijttafel. We vervolgden het programma met
Tel.: 363638
verschillende spellen rondom het industrieterrein in Veghel.
De kids konden paintballen, magneetvissen, peperkoek
Patatterij open:
happen, abseilen van de brug, vlot varen, een estafette
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
lopen en met een fiets in de sloot fietsen. Eigenlijk was het
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
de bedoeling om over de sloot te fietsen, jammer maar
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
helaas was de sloot nét iets breder dan de plank. Gelukkig
was dat met het mooie weer helemaal geen probleem. Om
13.00u was iedereen in het Julianapark in Veghel en hebben
Prikpost in Zijtaart.
we met z’n allen lekker geluncht met zelf verzamelde
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
eieren.
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
Zaterdagmiddag stond er een Crazy 73 op het programma
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
(73 jaar vrijheid), met heel veel verschillende opdrachten,
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
van ‘broek uit op je hoofd’ tot aan ‘ga op de foto met een
garnaaltje’. Hiervan zijn hilarische beelden van beschikbaar specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
bij Jong Nederland Zijtaart. Om de Crazy 73 heen, zat het
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
spel ‘wie ben ik’. Wanneer er bepaalde opdrachten
uitgevoerd werden konden de kids een vraag stellen om zo Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
erachter komen wie de mystery guests waren. Bij
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
thuiskomst werden we door de kookstaf verrast met
trombose@bernhoven.nl
heerlijke pittige balletjes.
Na het avondeten begon het Bevrijdingsfestival. Iedere
groep had als thuisopdracht meegekregen om een dansje in
te studeren. De voorbereidingen hiervoor hadden enkele
weken eerder plaatsgevonden en dus gingen bijna alle
dansjes nét niet in de maat. Toch waren de optredens leuk
om naar te kijken en heeft iedereen geprobeerd er het beste
van te maken. We sloten de avond af met het spel ‘doet ‘ie
of doet ‘ie ’t niet’. Ook deze avond hebben we afgesloten
aan het kampvuur.
Zondagochtend hebben we nog met z’n allen ontbeten en
kwam Jong Nederland Keldonk als winnaar van het
toernooi uit de bus. Hierna konden we gaan opruimen en
kon iedereen moe maar voldaan naar huis toe.
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 14 mei 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 15 mei 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 15 mei 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 15 mei 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 15 mei 14.00 uur Line dansen
Woensdag 16 mei 13.30 uur Kienen
Donderdag 17 mei 09.00 uur Wandelen
Donderdag 17 mei 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 17 mei 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 17 mei 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 18 mei 13.30 uur Bridgen
Kaarten: Uitslagen van 3 mei
Rikken :
Jana v.d.Acker
85 pnt.
Tiny v.Zutphen
78 pnt.
Marjo Vissers
77 pnt.
Poedelprijs:
Annie v.Kessel
- 35 pnt.
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
125 pnt
Mien Raaijmakers
108 pnt.
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
16 pnt.
Loterij:
Willie v.d.Berkmortel

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

VOW Senioren 8 mei 2018
20:00u Schijndel/DE WIT VR1
VOW VR2
zondag 13 mei 2018 Start 8:30h Tocht
VOW Senioren 8 mei 2018
19:00u RKVV Keldonk 4
VOW 4
Moedersdagtocht Pauze van Orrikes Plaats Poeldonk
19:00u FC de Rakt 1 VOW 1
Afstand 70km
VOW Senioren 9 mei 2018
11:30u VOW 2 DVG 4
woensdag 16 mei 2018 Starttijd 8:30h Tocht Appeltern
11:00u VOW VR1
DBS VR2
De Tuut Pauze Op de Poort Plaats Megen afstand 93km
VOW Senioren 12 mei 2018
16:30u VOW-Veteranen
PSV
VOW Jeugd 12-5-2018
VOW JO19-1
OSS'20 JO19-3
14:30u 16:30u VOW VR30+1 ZSV VR30+1
Bavos JO17-1G VOW JO17-1
12:45u 17:00u VOW VR30+2 UDI'19/CSU VR30+1
Sparta'25 JO15-3 VOW JO15-1
13:00u VOW Senioren 13 mei 2018
VOW 1
VOW JO15-2
Schijndel/DE WIT JO15-5
13:00u 14:30u NLC'03 1
10:00u
Blauw
Geel'38/JUMBO
10
VOW 2
WEC JO13-3G
VOW JO13-1
11:45u
11:00u
VOW
3
WHV
2
VOW JO13-2M Blauw Geel'38/JUMBO JO13-9M 11:30u
12:00u Avesteyn 6
VOW 4
VOW JO11-1
Irene JO11-1
9:30u
10:30u VCB VR1
VOW VR1
VOW JO11-2
vrij
VOW VR2
VOW JO9-1M
ST Keldonk/Boerdonk JO9-3M 10:30u 10:00u Nooit Gedacht VR5
VOW JO8-1
Avesteyn JO8-2
10:30u
VOW JO7-1
Blauw Geel JO7-1
10:30u SPORTUITSLAGEN
Berghem Sport MO17-1 VOW MO17-1
13:45u
VOW MO15-1
Berghem Sport MO15-1
13:00u VOW Jeugd 5 mei 2018
VOW MO11-1
vrij
VOW JO19-1
vrij
VOW Jeugd 16-5-2018
RKPVV JO17-1 VOW JO17-1
DVG JO8-1
VOW JO8-1
18:30u Avanti'31 JO15-2 VOW JO15-1
VOW MO15-1 ST De Willy's/SC. St. Hubert MO15-1 19:00u VOW JO15-2
Avanti'31 JO15-4
VOW Jeugd
17-5-2018
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-5 VOW JO13-1
VOW JO19-1 Blauw Geel '38/JUMBO JO19-6 19:00u VOW JO13-2M Berghem Sport JO13-5M
VOW JO11-1
vrij
Datum: startTijd:

Tocht: Pauze: Plaats: Afstand:

4 0
2 1
12 0
3 2
3 6
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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.
Ruimt dus nu allen uw zolders en garages op, zodat we de
overtollige spullen bij u op kunnen komen halen. Wij
verzoeken u deze spullen niet aan de weg te zetten. De
leden van de carnavalsvereniging zullen huis-aan-huis
aanbellen.
Afgelast
Uitgesteld De vlooienmarkt op zondag 27 mei is nog een echte
ouderwetse vlooienmarkt. Je kan er nog snuffelen tussen de
spullen die staan uitgestald op de kramen of die nog in
0-7
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
6-5
daarom
supergezellig en zeker de moeite waard.
5-0
5-4
C.V. De Reigers
2-1

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 Senioren 5 mei 2018
Odiliapeel
VOW-Veteranen
VOW VR30+2
EVVC VR30+1
VOW Senioren 6 mei 2018
VOW 1
SCMH 1
Nooit Gedacht 4
VOW 2
Boskant 4
VOW 3
VOW 4
HVCH 15
Nooit Gedacht VR2 VOW VR1

9 mei 2018 – 16 mei 2018
5 6
2 5
2 5
10 9
0 8
0 4

Vlooienmarkt C.V. De Reigers

IVN vogelexcursie naar Aa-broeken Veghel

Donderdag 17 mei 19.00 uur – 21.00 uur
De Aa-broeken is een klein maar fijn natuurgebiedje even
buiten Veghel en er komen diverse soorten vogels voor. Je
Zondag 27 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers
kunt hier watervogels, bosvogels en struweelvogels
weer haar jaarlijkse vlooienmarkt.
waarnemen. Op een avond gemakkelijk meer dan 20
Deze vlooienmarkt is in de Past.
soorten. U bent welkom om mee te wandelen. Ga na het
Clercxstraat tussen Café zaal
eten in plaats van ‘een blokje om’ eens een
Kleijngeld en Autocentrum Van der
natuurwandeling maken. We verzamelen om 19.00 uur op
Heijden. De verkoop van de vele
de parkeerplaats aan het Middegaal (Vanuit Gasthuisstraat
waardevolle spullen start om 10.00 uur
P1 rechts). Na ongeveer 2 uur zijn we weer terug.
en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen
entree gevraagd, dus is er ook geen
Nadere informatie bij Wolter Brongers (0413) 34 07 64.
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 24 mei vanaf 18.00 uur:
Hoolstraat, Leinserondweg, Pater Vervoortstraat, Past.
Clercxstraat vanaf Autocentrum Van der Heijden richting
het kanaal, Doornhoek, De Hemel, Corsica, Hoge Biezen
en Lage Biezen.
Vrijdag 25 mei vanaf 18.00 uur:
Past. Clercxstraat vanaf H vd Heijden richting
Zondveldstraat, Korenmolenweg, Zondveldstraat,
Jekschotstraat t/m Heihoef. Het Gerecht, Heisteeg,
Erpsesteeg, Krijtenburg, Zijtaartseweg, Weievenseweg,
Biezendijk, Logtenburg, Laarsweg, Kempkes (ook langs
A50) .
Zaterdag 26 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, bureaustoelen, wastafels en
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Best of Seven
Met een gemiddelde van ruim 4,5 over de gehele avond,
werd er vorige week dinsdag flink gestreden in de 3e ronde
van de Best of Seven.
De 1e partij was tussen Mark Verbruggen (110 car) en
Martien Verbruggen (90 car). Mark ging snel van start en
had na 6 beurten al 52 caramboles, Martien stond toen nog
maar op 7 caramboles. Martien wist zich prima te herstellen
en na 11 beurten was de stand met 58-47 nagenoeg in
evenwicht. Mark wist daarna met een serie van 20
caramboles weer uit te lopen, maar Martien kwam, met ook
een serie van 20 caramboles, weer dichtbij. In 19 beurten
wist Mark de partij met 110-83 winnen en konden beide
spelers terugzien op een prachtige partij.
Piet v Lierop (90 car) moest het in de 2e partij opnemen
tegen Toon Verbruggen (120 car). Met een serie van 19
caramboles in de 2e beurt, 18 caramboles in de 3e beurt en
20 caramboles in de 10e beurt, was het verschil in deze
partij snel gemaakt. Het was niet Toon, maar Piet die deze
series wist te produceren. Het lukte bij Toon niet. Na 14
beurten was het dan ook gedaan, met een stand van 90-42
op het scorebord.
De laatste partij van de avond ging tussen Ruud Cissen
(120 car) en Hans v Erp (90 car). Tot de 12e beurt was het
een gelijk opgaande wedstrijd: 59-51. Vanaf dat moment
viel Hans stil; hij wist in 9 beurten slecht 1 carambole te
maken. Ruud bleef rustig punten maken en met een stand
van 93-52 na 20 beurten leek een overwinning binnen
handbereik. Hans herpakte zich, want 5 beurten later was
hij het die de laatste carambole wist te maken en de partij
met 110-90 naar zich toe wist te trekken.
De stand na 3 speelavonden:
1 Mark Verbruggen, 6 punten
2 Hans v Erp, 4 punten
3 Ruud Cissen, 4 punten
4 Martien Verbruggen, 2 punten
Leon Cissen, 2 punten
Piet v Lierop, 2 punten
7 Toon Verbruggen 0 punten
Komende dinsdag 15 mei staan er slecht 2 wedstrijden op
het programma. Deze zijn:
20.00 uur Piet v Lierop 90 car – Mark Verbruggen 110 car
21.15 uur Hans v Erp 90 car – Toon Verbruggen 120 car
Vrij: Martien Verbruggen, Ruud en Leon Cissen

BUURTBEMIDDELING MEIERIJSTAD
GAAT OFFICIEEL VAN START
In aanwezigheid van gemeentebestuur, politie,
woningbouwvereniging en hopelijk heel veel inwoners
wordt op woensdag 16 mei het startschot gegeven voor
Buurtbemiddeling Meierijstad. Een aantal vrijwillige
buurtbemiddelaars zijn al begonnen met hun training. Zij
worden in hun werk ondersteund door ONS welzijn in
Veghel en door Welzijn de Meierij in Schijndel en SintOedenrode. De verwachting is, dat de buurtbemiddelaars
nog voor de zomer daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan.
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Reden om op 16 mei om 16.00 uur in Het Gasthuis,
Lidwinahof 70 in Schijndel het officiële startsein te geven.
Ook andere organisaties en alle inwoners van Meierijstad
zijn welkom om daar bij aanwezig te zijn. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij ONS welzijn, telefoon (088)374
25 25, e-mail: buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl of
bij Welzijn de Meierij, telefoon (073) 544 14 00, e-mail:
e.vissers@welzijndemeierij.nl.
Buurtbemiddeling
Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan
de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners.
Emoties kunnen hoog oplopen en het woonplezier kan
worden aangetast. Ook in Meierijstad komen deze situaties
voor. Op een gegeven moment kunnen buren niet meer in
alle redelijkheid een gesprek met elkaar voeren. Dan is het
tijd voor Buurtbemiddeling Meierijstad.
Buurtbemiddeling is een gratis dienstverlening voor alle
inwoners van Meierijstad die in conflict zijn met de buren.
Getrainde buurtbemiddelaars worden ingezet om de buren
weer aan tafel te krijgen om met elkaar het gesprek te
voeren. De buurtbemiddelaar helpt de betrokken partijen
om samen naar oplossingen te zoeken. Het heeft een
positief effect op de sfeer in de straat of buurt. Een
telefoontje naar de politie of een klacht richting de
gemeente is zo gedaan, maar buurtbemiddeling kan een
betere oplossing zijn. Inschakelen van politie, gemeente of
woningbouwvereniging kan de spanning doen oplopen,
terwijl die gewoonlijk door het optreden van een
buurtbemiddelaar verminderen.

Gevraagd
Afwashulpen
Bedieningsmedewerkers
Keukenhulpen
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Buurtvereniging
Leinserondweg/Hoolstraat

Ruitersport Zijtaart

Zondag 6 mei jl. is de onderlinge biljartcompetitie van het
seizoen 2017-2018 weer op feestelijke wijze afgesloten.
Aan deze competitie, die gehouden wordt in de zaal bij
Toon en Maria Cissen, werd door 11 spelers deelgenomen.
Na het spelen van 55 partijen (een halve competitie)
strijden de nummers 1 t/m 4 op de finale-avond om de
bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld werden
door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1 (Toon
Cissen) is al verzekerd van een plaats in de finale en de
nummers 2, 3 en 4 (resp. Toine Cissen, Bart Vervoort en
Ben Coppens) strijden onderling in een halve competitie
om de andere finaleplaats. De partijen worden gespeeld
over 20 beurten en volgens het 10-puntenbonussysteem.
Toine (39 car.) en Bart (10 car.) speelden als eerste tegen
elkaar. Toine wist deze partij naar zich toe te trekken met
10 tegen 7 punten. Bart speelde vervolgens tegen Ben
Coppens (28 car.) en deze partij eindigde in het voordeel
van Ben met 9 tegen 3 punten. In de laatste partij speelde
Toine tegen Ben. Het werd een moeizame partij, die Toine
in zijn voordeel wist te beslissen met 7 tegen 5 punten. Met
een totaalscore van 17 punten ging hij dus door naar de
finale. De strijd om de 3e en 4e plaats wordt omwille van
tijdsbesparing niet meer gespeeld. Besloten is, dat van de
spelers die niet de finale halen, degene die in
“nacompetitie” de 2e plek heeft behaald, op de 3e plaats zal
eindigen en de andere op de 4e plaats. Dit had tot gevolg dat
Ben Coppens als 3e eindigde en Bart Vervoort als 4e.
In de strijd om het kampioenschap (Toon 55 tegen Toine 39)
ging Toon goed van start maar Toine bleef goed volgen. Na
19 beurten was de stand 33 voor Toine tegen 47 car. voor
Toon, dus de laatste beurt zou beslissend worden. Toine wist
met een sublieme eerste carambole een serie van 5 te maken.
In de nabeurt miste Toon en daarmee werd Toine op
overtuigende wijze kampioen van de onderlinge competitie
2017-2018. Hij is daarmee voor de 5e keer kampioen
geworden, waarvan 3 keer in de laatste 4 seizoenen. Toine,
van harte gefeliciteerd met dit mooie kampioenschap.
Voordat de prijzen uitgereikt werden, sprak Toon als
wedstrijdleider zijn dank uit voor de mooie opkomst op
deze finale-avond. Ook was er nog een woord van dank aan
Ben en Fien Coppens van Installatiebedrijf Coppens voor
het wederom beschikbaar stellen van de bekers, waarvoor
wij hen al jaren zeer erkentelijk zijn. Ter afsluiting werd
Toon Cissen door Gerard v. Tiel namens de deelnemers
bedankt voor zijn betoonde inzet. In het bijzijn van de
partners van de deelnemers werd de avond afgesloten onder
het genot van een hapje en drankje.

Afgelopen zondag werd de eerste selectiewedstrijd voor de
Brabantse kampioenschappen dressuur verreden in
Langenboom. Iedereen heeft weer flink zijn best gedaan en
er zijn veel ruiters in de prijzen gevallen! Sjoerd Knukkel
won in de klasse AB-B twee keer de 1e prijs met zijn pony
Shamrock Hot Water met 200.5 en 201 punten!!! Dat zijn 4
winstpunten; een goede start! In de klasse AB-L1 won
Claire Vermaes met Muffin de 1e prijs bij de 2e proef met
207 punten. Milou kemper startte met haar pony Diamond
voor de eerste keer in de klasse C-L1 en verdiende daarbij
een eerste winstpunt. In de klasse DE-L1 was er een 6e
plaats voor Ise Kemper, net buiten de prijzen, maar toch
knap met 19 ruiters in deze klasse. Claire Vermaes won in
de klasse DE-L1 in de 2e proef de 4e prijs met Sunrise. In
de klasse AB-L2 was Lisa Heesakkers de enige ruiter en
dus 2x een 1e prijs met een mooi puntenaantal van 192 en
205.5. In de klasse D-M1 won Noa Spoorenberg met haar
pony Dreamgirl in de tweede proef de 1e prijs met 194
punten. Zij mocht meedoen met de Langenboomse
kampioenschappen en veroverde daarbij de 2e plaats met
194.5 punten. In de klasse D-Z1 won Nikki van den
Hoogen knap de 1e prijs met haar pony Cocktail na lange
tijd geen wedstrijd meer te hebben gereden met deze pony.
Bij de paarden wist Anouk Blokx met haar paard Apashia
de 1e prijs te winnen in de klasse B met 203 punten. Super
gereden allemaal! Dat belooft wat voor de komende
wedstrijden!

Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de
bekersponsor Coppens Installatiebedrijf en de
bekerwinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde
succes.
Eindstand : 1 Toine Cissen, 2 Toon Cissen,
3 Ben Coppens, 4 Bart Vervoort
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen

Eerste selectiewedstrijd dressuur verreden
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Concert en Kunst

De meimaand is de maand van groei en bloei. Hoopvol,
vrijgevig, optimistisch, stralend, fascinerend en feestelijk.
Heel passend om een moment stil te staan bij alle vreugde.
Dat gebeurt door een unieke combinatie van zang- en
beeldende kunst.
Een centrale rol krijgt Maria, ideale schutsvrouwe en
Gerard Pepers met ‘buurtbuspensioen’ middelares, door ontelbare instrumentale composities
vertolkt en eindeloos gevarieerd bezongen. Voeg daarbij de
talloze uitbeeldingen door beroemde kunstenaars als Van
Eyck, Botticelli, Da Vinci, Rafael, Rembrandt, Gauguin en
zo vele anderen. De hele kunstwereld heeft zich
eeuwenlang alle moeite getroost om een hemels portret te
laten ontstaan rond haar wezen. Ton Rietbergen
(kunstgeschiedenis) zal de bijzondere kwaliteiten van die
werken belichten.
Anne-Mieke Post-Smetsers (zang) en Lisette Bol (piano)
hebben een keuze gemaakt uit “Maria” composities van
Mozart, Schubert, Caccini, Verdi en vele andere beroemde
componisten. Door deze speciale selectie van liederen en
een keur van beelden en schilderingen zal een veelzijdig,
schitterend en diepgaand vergezicht op de figuur Maria –
en daarmee op “De Vrouw” – tot stand komen.
Buurtbusvereniging Keldonk heeft 19 buurtbusvrijwilligers Wij nodigen u uit om deze unieke uitvoering bij te wonen.
en zij zorgen ervoor dat de kernen Boerdonk, Keldonk, Erp Vrijdag 11 mei 2018. Plaats: Raadszaal, Markt, Veghel.
en Veghel met een 1-uur dienst voorzien zijn van goed
Ingang via de bibliotheek.
openbaar vervoer. De buurtbus is op werkdagen rijdende
De avond begint om 20.00u. Entree: € 10,00. Kaartverkoop
van 7 tot 7 en dat met 3 chauffeurs per dag. De
via het UITpunt Veghel of aan de zaal. Info/reserveren:
dienstregeling wordt met uiterste precisie uitgevoerd en van post-smetsers@planet.nl tel. 06 23 73 39 51
de route wordt niet afgeweken. Daardoor is er een goede
aansluiting op de streeklijnen in Veghel.
Mede dankzij de vrijwilligers kan op deze manier een
buurtbusvereniging bestaan. Wie eenmaal besmet is met het
buurtbusvirus komt er nooit meer vanaf. Het komt
nauwelijks voor dat een lid eerder afscheid neemt van de
buurtbusvereniging dan dat dat volgens de statuten moet en
dat is bij het bereiken van de 79-jarige leeftijd.
Zo was dit op donderdag 3 mei jl. ook de situatie bij Gerard
Pepers uit Zijtaart. Gerard is bijna 20 jaar lid geweest en
was al die tijd actief als chauffeur. Gerard is in Zijtaart en
omgeving op meer fronten sociaal actief, maar op
donderdag kon men hem niet ‘boeken’, want dan was hij
steevast op dienst met ‘zijn’ buurtbus. Het was heel
plezierig samenwerken met Gerard en zijn plezier in het
buurtbuswerk droeg hij over aan de reizigers die graag met
‘Grardje’ hadden te doen.

Concert Vrouwe Maria Kunst

De buurtbuscoördinator van Arriva Openbaar Vervoer BV
uit Tilburg was aanwezig en sprak haar waardering uit
namens de reizigers van Arriva voor de bijdrage die Gerard
heeft geleverd aan het openbaar vervoer in Noord-Brabant
wat werd onderstreept met een flink boeket bloemen.
Daarnaast eveneens lovende woorden van de voorzitter van
de buurtbusvereniging en een bijzondere attentie voor
Gerard als dank, maar eigenlijk nog meer als waardering
voor zijn jarenlange trouwe dienst.
Buurtbusvereniging Keldonk
www.buurtbuskeldonk.nl

Anne-Mieke Post-Smetsers (zang), Lisette Bol
(piano) Ton Rietbergen (kunstgeschiedenis)
presenteren:
Vrouwe Maria: een unieke lofzang op
Maria en "De Vrouw" in beeld en muziek.
Plaats: Raadszaal, Markt, Veghel.
Vrijdag 11 mei 2018.
Aanvang 20.00u. Entree: € 10.00.
Kaartverkoop: Uitpunt Veghel
tel. 06 23733951
Info / reserveren: / post-smetsers@planet.nl
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Dagwandeling IVN Kempen-Broek
zaterdag 12 mei 9.00 uur – 18.00 uur

Uitnodiging proeflessen
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart
Dinsdag 8 mei is op een mooie en succesvolle wijze
een slotuitvoering geweest onder begeleiding van het
opleidingsorkest, de opstapslagwerkgroep en de
jeugdslagwerkgroep van onze muziekvereniging. Alle
jongens en meisjes van groep 3 en 4 hebben laten zien
wat ze leerden bij Muziek=Cool. Onder leiding van
Vera Schippers, werkzaam bij Beat It Muziekeducatie,
hebben de kinderen 12 lessen gehad waarin zij op een
leuke en leerzame wijze kennis maakten met muziek.
Ook leerlingen van groep 4/5 lieten zien wat ze leren
van de wekelijkse muzieklessen die zij nog steeds
krijgen van CHV-Academy.
Na de slotuitvoering was er een instrumentenmarkt.
Op deze markt konden de kinderen alle instrumenten
proberen en zich opgeven voor drie gratis
proeflessen. Zijn er nog kinderen die graag gebruik
maken van de gratis proeflessen, dan is er nog
mogelijkheid zich hiervoor op te geven via het
formulier hiernaast .
Met vriendelijke groet,
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

Het grenspark Kempen-Broek maakt deel uit van een
wijd omvattend gebied dat zich uitstrekt van zuidoost
Brabant (Weert) tot het zuiden van Belgisch Limburg
(Maaseik). Op zaterdag 12 mei is er een
voorjaarswandeling van ongeveer 12 km in dit
natuurgebied, georganiseerd door natuurvereniging
IVN Veghel. Iedereen is welkom om mee te wandelen:
er zijn behalve benzinekosten, geen verdere kosten aan
verbonden.
De wandeling is in de omgeving van de Sint Maartensheide
en de Luysen en gaat langs de Abeek, drie vogelkijkhutten
en de Luymolen waar gepauzeerd kan worden. Gestart
wordt in Mariahof. Stevige schoenen is aan te bevelen en
lunchpakket meenemen.
Vertrek vanaf het stadhuis Veghel 9.00 uur. Er wordt
gecarpoold en benzinekosten gedeeld. Verwacht wordt om
rond 18.00 uur weer in Veghel terug te zijn. Meer
informatie bij Rob Knechten (0413) 34 01 12 of www.ivnveghel.nl.

Parkeersituatie is gewijzigd op de Markt
Veghel
Binnenkort is de herinrichting van de Markt in Veghel
gereed. De Markt heeft een nieuw gezicht gekregen, met
een uitstraling die past bij het hart van het centrum. Het
nieuwe plein biedt veel ruimte aan diverse kleine en grote
evenementen. Met de herinrichting is ook de parkeersituatie
gewijzigd. De plekken waar geparkeerd mag worden zijn
gemarkeerd met aluminium ‘punaises’. De komende week
zullen onze handhavers extra controleren op fout
parkeren en waarschuwingen geven. Vanaf volgende week
loopt de foutparkeerder risico op een
boete.

De jaren ’60 herleven met
Afterbeat
Kunstgroep De Compagnie in Veghel
gaat komende zondagmiddag 13 mei even
terug in de tijd met een optreden van
Afterbeat. Deze Eindhovense band
specialiseert zich in het spelen van
muziek van veel verschillende Britse en
Amerikaanse groepen uit de jaren ’60. In
een levendige show wordt een
afwisselend muzikaal overzicht gegeven
van dit roemruchte tijdperk, waarbij ook
de eigen vondsten van de muzikanten een
rol spelen. Aanvang optreden 15.00 uur,
de zaal is open om 14.00 uur en de
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage
is altijd welkom.
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Meld je nu aan voor:

Drie gratis proeflessen
Vind je het leuk om een instrument te leren bespelen? Meld je dan nu aan voor drie gratis
proeflessen op een echt muziekinstrument. Je krijgt les van enthousiaste en professionele
muziekdocenten. Tijdens de les ervaar je hoe leuk het is om een muziekinstrument te spelen.
De proeflessen worden afgesloten met een leuke uitvoering zodat je kunt laten horen wat je in
drie lessen allemaal al geleerd hebt.

Ja, ik wil graag een muziekinstrument bespelen!
Voor- en achternaam: ____________________________________________________________________
Adres, postcode en plaats: _______________________________________________________________
Geboortedatum: ________________________________________________________________________
Geslacht: jongen / meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)
Telefoonnummer ouder(s): ________________________________________________________________
E-mailadres ouder(s): ____________________________________________________________________
Handtekening ouder: ____________________________________________________________________
Ik wil graag dit instrument leren bespelen:

m   Trompet		
m Bugel		
m   Slagwerk

m   Saxofoon		
m
m Hoorn		 m

Trombone
Bariton

Vul het formulier in en stop dit uiterlijk 20 mei in de brievenbus bij Pastoor Clercxstraat 79.
Je kunt het formulier ook invullen en afgeven na afloop van de slotuitvoering op 8 mei.
Voordat de proeflessen beginnen wordt er contact met je opgenomen.

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart
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Kinderen kunnen niet kiezen….
Ik had nog niet zo lang geleden een stel wat al jaren
gescheiden was en waarvan moeder zei dat de kinderen niet
meer naar hun vader wilden. “Zij hebben daarvoor
gekozen” zei moeder.
Kinderen “kiezen” vaak bij de ene partij voor de een, en bij
de andere partij voor de ander. Kinderen kunnen helemaal
niet kiezen en als je ze daartoe dwingt dan kiezen ze vaak
voor degene waar ze het meeste zijn, behalve pubers, die
kiezen vaak andersom. Helaas gebeurt het steeds weer dat
kinderen in een disloyale positie gedwongen worden, omdat
de ouders ruzie hebben. Soms “kiezen”de kinderen uit
medelijden voor de zwakste partij. Moeders huilen vaker en
zullen door kinderen vaker gezien worden als “zwakste
partij”. Maar omgekeerd gebeurt het ook hoor, dat kinderen
zich gedwongen voelen om voor hun vader te kiezen. En
natuurlijk kunnen kinderen heel gemakkelijk goede
“redenen” verzinnen om niet naar papa of mama te hoeven:
ze zijn een keer niet naar de voetballende zoon gaan kijken
bij een belangrijke wedstrijd, ze hebben een keer niet
meteen gezien dat hun dochtertje griep had. En natuurlijk is
het belangrijk om wel naar die voetballende zoon te gaan
kijken, en inderdaad is het de taak van een ouder om bij
griep maatregelen te nemen. Is hij (of zij) als dit niet perfect
loopt, direct een verfoeilijk slechte ouder? Moet hij daarom
buiten spel gezet worden? Nee. Maar er mag wél over
gesproken worden. Soms doen kinderen dat zelf omdat zij
direct zijn en zich veilig genoeg voelen. Maar het is in elk
geval de taak van de andere ouder om de “falende”ouder
aan te spreken. De falende ouder hoeft niet te verdedigen,
hij (of zij) kan gewoon zijn fout erkennen en er een les uit
trekken. Dat is alles.

Bond van Alleengaanden Kring Uden.
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ontvangen met koffie/thee met daarbij een heerlijke bonbon
uit eigen atelier. Tijdens het koffie/thee drinken wordt u
meegenomen in de wereld van de chocolade. De
geschiedenis, bereiding, kwaliteit, proeven en toepassingen
komen aan de orde. Er is een groot videoscherm opgesteld
zodat iedereen alles duidelijk kan volgen. Na de
demonstratie is er gelegenheid om in het winkeltje van die
heerlijke chocolade mee naar huis te nemen. Vanuit
Ridderkerk rijden we naar ons lunchadres Het Karrewiel in
Delft. Hier staat om 13.00 uur een heerlijke koffietafel
klaar. Na lekker te hebben gegeten gaan we om 14.30 uur
naar de Porseleyne Fles. De Porseleyne Fles is een 17eeuwse aardwerkfabriek waar Delfts Blauw aardwerk van
hoog kwaliteit wordt geproduceerd. In 2008 ontstond de
Royal Delft Group door samenvoeging van De Koninklijke
Porseleyne Fles met kristalproducent Royal Leerdam
Crystal en de BV Koninklijke Van Kempen & Begeer.
Onder leiding van een gids krijgt u een rondleiding door
deze fabriek. Na de rondleiding is hier ook even tijd om in
het winkeltje rond te kijken. Daarna rijden we naar ons
dineradres Onder de Pannen in Leerbroek, waar om 18.00
uur een 3 gangen diner zal worden geserveerd. Na het diner
gaan we terug naar Erp waar we rond de klok van 20.45 uur
zullen arriveren.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 70,00 per persoon, te
voldoen voor 18 mei 2018. Door dit bedrag over te maken
op rekeningnr. NL28 RABO 0120 193 221 van de
Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
bent u deelnemer aan deze reis.
Er kunnen 50 personen aan deze reis deelnemen, dus wacht
niet te lang met uw betaling.
Wij wensen alle deelnemers een gezellige dag en een fijne
reis,
Namens de werkgroep,
Harrie van de Meerakker, voorzitter
Toon van Berlo, Wilhelminastraat 24a, 5427 CE Boekel,
tel.(0492) 32 17 33 secr./penn.m.
Thea Donkers, lid
Josephien de Mol, lid
Henk van de Ven, Past.Kampstraat 32, 5466 RG Zijtaart, tel.
(0413)36 52 42 lid
Irene van de Ven,lid

Uitnodiging voor een dagtocht op vrijdag 25 mei 2018
Beste leden,
We gaan op vrijdag 25 mei 2018 een dagje op stap met
EMA reizen. We gaan in de voormiddag een bezoek
brengen aan van Noppen chocolade atelier in Ridderkerk en
in de namiddag brengen we een bezoek aan De Koninklijke
Porseleyne Fles Royal Delft.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 8.30 uur vanaf onze opstapplaats, het
Hertog Janplein bij de kerk in Erp, naar Ridderkerk. Om
10.00 uur worden we bij chocolatier Frits van Noppen

Uitgebreide platen en CD-beurs
Op zondag 13 mei is er weer een grote platen en cd-beurs
op de begane grond van de Cultuurfabriek op CHV
Noordkade in Veghel. Tussen 11:00 uur en 16:30 uur kan
er weer gesnuffeld worden in de vele bakken met vinyl en
cd’s. De toegang is gratis.
Er is een ruime keuze in verschillende genres; pop, blues,
funk, soul, metal, punk, etc. Voor elk wat wils en soms zelf
unieke exemplaren. Van Café de Afzakkerij tot de
Proeffabriek maar liefst meer dan 100 meter kramen.
Natuurlijk kan men tijdens de beurs ook genieten van live
muziek. Om 15:00 uur speelt de formatie Afterbeat met hits
uit de jaren ’60 in Cultuurcafé de Afzakkerij.

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

PHL±PHL

.3-YHWHUDQHQVSRUWGDJLQ=LMWDDUWQDGHUW

=RDOVHHUGHUDDQJHNRQGLJGZRUGWRS]RQGDJMXQLLQ=LMWDDUWGHMDDUOLMNVHVSRUWGDJYRRU.3-YHWHUDQHQJHKRXGHQ
2QJHYHHUVSRUWHUVQHPHQKLHUDDQGHHO=LM]LMQOLGYDQGDPHVDIGHOLQJHQHQKHUHQDIGHOLQJHQXLW1RRUG
%UDEDQW*HOGHUODQGHQ/LPEXUJ2SVSRUWLHYHZLM]HJDDQ]HPHWHONDDUGHVWULMGDDQRSWUDGLWLRQHOH.3-RQGHUGHOHQ
DOVULWPLVFKHVSRUWRHIHQLQJHQSLUDPLGHERXZYRONVGDQVWRXZWUHNNHQHQDWOHWLHN
'HYRRUEHUHLGLQJHQYDQGHVSRUWGDJ]LMQLQYROOHJDQJ'DQN]LMGHPHGHZHUNLQJYDQYRHWEDOYHUHQLJLQJ92:NXQQHQ
ZHRYHUKHWYROOHGLJHVSRUWSDUN'H9RQGHUVEHVFKLNNHQ
:LM]LMQEOLMWHPRJHQUHNHQHQRSGHVWHXQYDQGLYHUVHEHGULMYHQHQLQVWDQWLHV]RZHOILQDQFLHHODOVLQKHWYHUOHQHQYDQ
GLHQVWHQ*UDDJQRHPHQZLMRQ]H]HVKRRIGVSRQVRUHQGHRYHULJHVSRQVRUHQHQEHJXQVWLJHUV0HGHGRRUKXQILQDQFLsOH
ELMGUDJHRIGLHQVWLVKHWRQVPRJHOLMNJHPDDNWGH]HVSRUWGDJWHRUJDQLVHUHQ
:LMKRSHQGDWYHHOLQZRQHUVRSMXQLGHVSRUWGDJEH]RHNHQHQJDDQJHQLHWHQYDQGLWQRVWDOJLVFKHHYHQHPHQW
6WLFKWLQJ9HWHUDQHQVSRUWGDJ=LMWDDUW

5DEREDQN
8GHQ9HJKHO

0HWGDQN
DDQGH]H
VSRQVRUV

2Q]HGDQNDDQRQGHUVWDDQGHEHJXQVWLJHUV
%HNNHUV0RWRUHQ+RYHQLHUVEHGULMI*YDQ%R[PHHU,QVWDOODWLHEHGULMI&RSSHQV
*HHQHQ'LHUYRHGHUV+LEHU%HWRQYORHUHQ%99DQ+RXWVKHU6FKLOGHUVEHGULMI-R.HWHODDUV
.OHLMQJHOG%RXZPDWHULDOHQ/DQGWHFK=XLG%9-RV0DUWHQV =Q%9
$XWRPRELHOEHGULMIYDQGHQ2HYHU$6HQJHUV0HFKDQLVDWLH9DQ6OHXZHQ9DUNHQV%9
.DSVDORQ6SLHJHOEHHOG%RXZDGYLHV)UHQVYG=DQGHQ
=/72$IG9HJKHOFRPP=LMWDDUW-RKQYDQ=XWSKHQ'LHUYRHGHUV

=LMWDDUWV%HODQJ

-DDUJDQJQU

PHL±PHL

6WLFKWLQJ9HWHUDQHQVSRUWGDJ=LMWDDUW
EHGDQNWGH]HKRRIGVSRQVRUV

