MOOIE BUITENVIERING BIJ MARIAKAPEL
Afgelopen zondagmorgen 13 mei, een beetje regen, een redelijke temperatuur.
De buitenviering bij de Mariakapel werd toch mooi door ongeveer 160 personen
bijgewoond.
De Stichting Mariakapel Zijtaart had de dag ervoor besloten om de buitenviering te laten
doorgaan. Een overkapping voor zowel de bezoekers als voor het koor en pater Issag werd
opgebouwd. Hierdoor zat iedereen toch droog op momenten dat het een beetje regende.
Er was een fijn verloop van de viering, waarin pater Issag als voorganger zijn enthousiasme
voor het vereren van Maria (nu mooi in de buurt van de kapel) duidelijk liet blijken. Koor
Vivace had een passend boekje samengesteld en zorgde voor toepasselijke liederen tijdens
de dienst.
Na afloop maakten veel aanwezigen gebruik van het aangeboden kopje koffie of thee en
werd er dus nog even gezellig nagepraat.
Namens de stichting dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van
deze buitenviering.
Vervolg op pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 mei 1e Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering Pater Jesudass
(Gem.Koor) Wij gedenken: Overl.ouders van Rijbroek-van Boxtel, dochter Betsie en zoon
Theo; Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Cor en Bertha Oppers-van
Erp (vanw.trouwdag); Frits en Sien van Nunen-van Schaijk en overl.familieleden; Pater
Harry van de Ven (vanw.verjaardag); Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien
Vonk; Overl.ouders van Helvoort-van der Linden, dochter Joke, kleinzoon Michel en
schoondochter Nettie; Overl.familie van Zutphen-van Asseldonk. Harrie van Sleuwen
(vanw.verjaardag) Overl.familie van Sleuwen en van den Elzen hier en in Canada
Maandag: 21 mei 2e Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering Pater Jesudass
(Samenzang) Voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap H.Lambertus Zijtaart.
Mededelingen: Zondag en maandag 20 en 21 mei (1e en 2e Pinksterdag) wordt weer de
jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen gehouden. Deze actie is
bedoeld voor onze eigen missionarissen om bijv. bij te dragen aan hun ziektekosten, verlof
in Nederland, enz. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.
De MOV-werkgroep
Vrijdag 18 mei wordt onze Pater Ben van Delden 90 jaar, voor degenen die een
kaartje of berichtje willen sturen, het adres is: Welsh Devisionplein 3, 5213 JB
's-Hertogenbosch of e-mailadres: benvandelden@gmail.com

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
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In het openingswoord had de voorzitter van de stichting een
speciale tekst voorgelezen, die hij van pater Ben van
Delden had ontvangen. Per mail had hij aan pater Van
Delden de vraag voorgelegd of het voor hem mogelijk was
antwoord te geven op zijn verzoek. Prompt kwam dat
antwoord binnen en kon het worden gebruikt als een mooie
openingsgedachte van de viering. De tekst, die pater Van
Delden heeft aangeleverd, wordt hieronder volledig
vermeld.
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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
Beste Ad,
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
Heel graag neem ik je uitnodiging aan om bij de viering a.s.
06-15276074.
zondag iets te zeggen over hoe het met mij gaat. Hieronder
een korte tekst.
Voetbal verloren bij VOW
Wat een goed idee om op de buitenviering a.s. zondag een
Op vrijdagavond 11 mei ben ik mijn WK 2018 replica
kleine verbinding te maken met mij. Ik was er zelf heel
voetbal kwijtgeraakt bij VOW.
graag bij geweest, maar dat laat mijn gezondheid niet toe.
Heeft iemand deze misschien gevonden?
Ik heb een ernstige vorm van longemfyseem, dat is een
beperking van de longcapaciteit, waardoor ik heel gauw een Graag bij mij of VOW terugbezorgen.
Luuk van Asseldonk
tekort aan zuurstof heb bij de kleinste fysieke inspanning.
Het heeft dezelfde beperkingen als bij een zware bronchitis. Leinserondweg 8
0413-268551
Als dan bovendien de lucht erg onzuiver is, dan komt er
nog een beperking bij. Maar als ik gewoon op mijn kamer
blijf en fysieke inspanning vermijd, dan gaat het nog heel
Ruitersport Zijtaart
goed met mij als negentig-jarige (de volgende week).
Fijn om even bij jullie te zijn. Ik denk heel veel aan jullie,
ben heel blij met de vele hulp die jullie voor de vieringen in Tweede selectiewedstrijd dressuur:
wederom veel prijzen naar Zijtaart!
de kerk krijgen. Ben heel blij dat alles gewoon doorgaat.
Als mijn gezondheid het toelaat, dan zou ik toch heel graag Afgelopen weekend werd de tweede selectiewedstrijd voor
een keer naar een viering in Zijtaart komen. Ik merk wel of de Brabantse Kampioenschappen dressuur verreden in
dat nog een keer kan.
Herpen. En wederom waren er veel prijzen voor de ruiters
Lieve mensen, jullie hebben me bijna achttien jaar een
uit Zijtaart! Sjoerd Knukkel won in de klasse AB-B bij de
heerlijke, warme, vriendschappelijke werkplek gegeven.
tweede proef de 1e prijs met zijn pony Shamrock Hot water
Daarvoor dank en nog eens dank.
met 203 punten. Milou Kemper was de enige ruiter bij de
tweede proef in de klasse C-L1 en won daar dus een 1e
Hartelijke groet in verbondenheid met jullie.
prijs. In de klasse DE-L1 was er bij de eerste proef een 3e
pater Ben
prijs met 202.5 punten en bij de tweede proef een 1e prijs
met 202.5 punten voor Claire Vermaes met haar pony
Pater Van Delden wordt vrijdag 18 mei a.s. 90 jaar!
Sunrise. In dezelfde proef won Ise Kemper met zijn pony
Naza de 2e prijs met 200 punten. In de klasse AB-L1/L2
won Lisa Heesakkers bij zowel de
eerste als de tweede proef een 1e prijs
met een puntenaantal van 192 en 199.
In de klasse D-Z1 won Nikki van den
Hoogen de 2e prijs met haar pony
Cocktail met 228 punten. Bij de
tweede proef in de klasse D-Z1 won
Lieke Blokx met haar pony Luzette de
1e prijs met 215.5 punten. Bij de
paarden wist Anouk Blokx met haar
paard Apashia de 5e prijs te winnen in
de klasse B met 196 punten, ondanks
dat haar paard de paraplu’s op het
terrein toch wel erg spannend vond. Op
naar de derde selectiewedstrijd in
Heeswijk Dinther over twee weken,
waar ook de springruiters gaan starten.
Succes allemaal!
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Vlooienmarkt C.V. De Reigers
Zondag 27 mei organiseert carnavalsvereniging De Reigers
weer haar jaarlijkse vlooienmarkt.
Deze vlooienmarkt is in de Past.
Clercxstraat tussen Café zaal
Kleijngeld en Autocentrum Van der
Heijden. De verkoop van de vele
waardevolle spullen start om 10.00 uur
en duurt tot 14.30 uur. Er wordt geen
entree gevraagd, dus is er ook geen
controle bij de toegang.
Om de organisatie de kans te geven
om alles rustig klaar te kunnen zetten,
blijft het terrein tot 10.00 uur voor alle
publiek en kopers gesloten.
Om veel handel aan te kunnen bieden gaan we wederom
huis-aan-huis spullen ophalen en wel op de volgende dagen.
Donderdag 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
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

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

Mexicano € 1,80 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
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.
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
dozen zitten. Een bezoekje aan de Zijtaartse vlooienmarkt is
daarom supergezellig en zeker de moeite waard.
C.V. De Reigers
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KBO
AGENDA
Dinsdag
22 mei 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
22 mei 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
22 mei 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
22 mei 14.00 uur Line dansen
Woensdag 23 mei 13.30 uur Keezen
Donderdag 24 mei 09.00 uur Wandelen
Donderdag 24 mei 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 24 mei 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 24 mei 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
25 mei 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 14 mei:
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Mien Raaijmakers
Loterij:
Jo v.Boxmeer

81 pnt.
72 pnt.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: maandag 21 mei (2e Pinksterdag),
Kempenroute, pauze in Netersel ‘Driesprong’, 85 km,
vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 25 mei, Strabrechtseheide, pauze in
Heeze ‘De Zwaan’, 87 km, vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd 19 mei 2018
ELI JO19-1
VOW JO19-1
VOW JO17-1
vrij
VOW JO15-1
Avesteyn JO15-2
Erp JO15-4
VOW JO15-2
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 VOW JO13-1
VOW JO13-2M Nooit Gedacht JO13-4M
OSS'20 MO17-1 VOW MO17-1
EVVC MO15-1 VOW MO15-1
VOW Jeugd 22 mei 2018
VOW MO11-1
Volkel MO11-2
VOW Jeugd 23 mei 2018
VOW JO13-2M Boekel Sport JO13-5M
WHV JO11-2G VOW JO11-1
VOW JO11-2
Boekel Sport JO11-7
ASV'33 JO9-6
VOW JO9-1M
VOW Jeugd 24 mei 2018
VOW JO19-1
Oss '20 JO19-3

14:30u
13:00u
12:15u
11:30u
11:30u
13:15u
11:30u
19:00u
19:00u
19:00u
18:30u
18:30u
19:00u

VOW Senioren 17 mei 2018
19:00u Rhode/Van Stiphout Bouw VR2 VOW VR2
VOW Senioren 19 mei 2018
16:30u VOW-Veteranen
Pr. Irene
16:00u
VOW VR30+2
HVCH VR30+1

16 mei 2018 – 23 mei 2018
VOW Senioren 20 mei 2018
14:30u
VOW 1
11:30u
VOW 2
11:00u
VOW 3
11:00u
Ollandia 3
12:00u
Pusphaira VR1

pagina 4
FC de Rakt 1
WHV 3
Avesteyn 5
VOW 4
VOW VR1

Doe mee!
Bootcamp voor het goede doel!
Maarten van der Weijden (olympisch kampioen 10 km
2008) gaat op 18-19-20 augustus 2018 de elfstedentocht
zwemmen!! Dat is zo’n 200km! Iedereen kan met Maarten
mee zwemmen en Marjan van Asseldonk gaat dit doen. Op
18 augustus zwemt Marjan 2 km mee in Sneek.
Echter, Maarten vraagt wel om een mooi sponsorbedrag
mee te nemen, daarom wordt er op 10 juni tussen 10.30 uur
en 11.30 uur een bootcamp georganiseerd in stadion ‘De
Kuip’ van ‘de Keien atletiek’ in Uden. Voor € 10,00 kun je
een uur lang sporten onder professionele begeleiding van
Elke de Mol van ‘Elke Sport en Begeleiding’.
De € 10,00 gaan naar de actiepagina van Marjan van
Asseldonk en daarmee rechtstreeks naar de Maarten van der
Weijden Foundation! De foundation draagt er zorg voor dat
al het geld naar KWF kankerbestrijding gaat. Dus, doe
gezellig mee en geef je op door een mail te sturen naar:
marjanvanasseldonk@hotmail.com.
Voor meer informatie kun je terecht op
www.11stedenzwemtocht.nl
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SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 8 mei 2018
VOW JO17-1
Rood Wit'62 JO17-2
1 4
VOW Jeugd 9 mei 2018
NLC'03 MO17-1 VOW MO17-1
1 0
Avanti '31 MO11-1 VOW MO11-1
1 1
VOW Jeugd 12 mei 2018
VOW JO19-1
OSS'20 JO19-3
afgelast
Bavos JO17-1G VOW JO17-1
4 1
Sparta'25 JO15-3 VOW JO15-1
1 4
VOW JO15-2
Schijndel/DE WIT JO15-5
2 11
WEC JO13-3G
VOW JO13-1
3 1
VOW JO13-2M Blauw Geel'38/JUMBO JO13-9M 0 2
VOW JO11-1
Irene JO11-1
1 3
VOW JO11-2
vrij
VOW JO9-1M
ST Keldonk/Boerdonk JO9-3M 2 4
VOW JO8-1
Avesteyn JO8-2
6 3
VOW JO7-1
Blauw Geel JO7-1
9 24
Berghem Sport MO17-1 VOW MO17-1
1 0
VOW MO15-1
Berghem Sport MO15-1
2 5
VOW MO11-1
vrij
VOW Senioren 8 mei 2018
Schijndel/DE WIT VR1 VOW VR2
VOW Senioren 9mei 2018
RKVV Keldonk 4
VOW 4
FC de Rakt 1
VOW 1
VOW Senioren 10 mei 2018
VOW 2
DVG 4
VOW VR1
DBS VR2

16 mei 2018 – 23 mei 2018
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VOW Senioren 12 mei 2018
VOW-Veteranen
PSV
3-4
VOW VR30+1
ZSV VR30+1 teruggetrokken
VOW VR30+2
UDI'19/CSU VR30+1 7 - 2
VOW Senioren 13 mei 2018
NLC'03 1
VOW 1
2-1
Blauw Geel'38/JUMBO 10
VOW 2
4–3
VOW 3
WHV 2
0-3
Avesteyn 6
VOW 4
2-3
VCB VR1
VOW VR1
2-1
Nooit Gedacht VR5
VOW VR2
4-6

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.

TV Zijtaart

2-2

Uitslagen Externe Competitie Ronde 4

uitgesteld
2-2

Dames Dubbel Donderdag - VLTC Veldhoven
Park Hoeven - Gemengd Dubbel Donderdag
Dames Dubbel Zaterdag - De Korrel
Heren Dubbel 50+ - Wettenseind
't Slotje - Heren Dubbel Vrijdag
Boekel - Dames Dubbel Vrijdag

0-2
3–2

Vrijdag 25 mei
met de kermis vanaf
22:00 uur gezellige
avond met zanger.

3-1
4-0
2-2
4-0
2-2
1-3

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 33

Sponsoractie

16 mei 2018 – 23 mei 2018

pagina 6

Best of Seven

Vorige week dinsdag zijn weer 3 partijen gespeeld in de
Best of Seven.
De eerste partij ging tussen Leon Cissen (90 car.) en Toon
Verbruggen (120 car.). Leon is een speler die gewoon zijn
punten probeert te maken en als dat een beetje lukt, is het
een moeilijke tegenstander. Geen hoge serie, maar wel
constant punten maken. Bij Toon Verbruggen lukt het of
lukt het in het geheel niet en dit jaar lukt het niet. Zo ook in
deze partij. In het begin wilde het nog wel enigszins, maar
verderop in de partij maakte hij 5 poedels op rij en was het
eigenlijk gedaan. Leon ging wel door met punten maken en
wist uiteindelijk in 26 beurten met 90-85 de partij
makkelijk naar zich toe te trekken.
2 Millimeter was het verschil tussen het behalen van een
gelijkspel of de partij verliezen. Dat was het resultaat van
de wedstrijd tussen Mark Verbruggen (110 car.) en Hans
van Erp (90 car.). In het begin kon Hans een mooie
voorsprong opbouwen en was het na 10 beurten 38-51 in
het voordeel van Hans. In de daaropvolgende beurt leek
Mark met een serie van 32 caramboles de partij te kantelen
en vertrouwen te krijgen om de partij makkelijk naar zich
De shirts zijn zwart met o.a Pigs are cool, Farmers are cool, toe te trekken. Vanaf dat moment werd het voor beide
Cows are cool, boerendochters zijn cool, etc etc. Zowel
echter een moeizame partij. In de 26e beurt wist Mark zijn
kindermaten als voor volwassenen.
laatste 8 caramboles te maken. Hans moest in de
Voor de kinderen zijn er een springkussen en
gelijkmakende beurt 6 caramboles maken voor een
speelgelegenheid.
gelijkspel. 5 Caramboles wist hij netjes te maken en de 6e
Graag tot dan,
kon eigenlijk niet mis, maar het gaatje tussen de 2e bal en
Cas van Zutphen
de band was 2 millimeter te groot, waardoor Mark toch nog
de volledige winst wist te pakken.
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/casvanzutphen
Piet van Lierop moest het in de laatste partij opnemen tegen
Martien Verbruggen (beide 90 car.). Evenals vorige week
wist Piet ook deze keer met een serie van 17 caramboles in
de 1e beurt en 15 caramboles in de 2e beurt zeer sterk van
start te gaan. Martien kwam moeilijk uit de startblokken,
maar bleef wel vertrouwen houden. Na 24 beurten was de
winst voor Piet, maar Martien wist toch nog tot 83
caramboles te naderen.
Hoi, ik ben Cas van Zutphen, en dit jaar ga ik op 7 juni de
uitdaging aan en fietsen voor het goede doel KWF. Mijn
streven is om 3x de Alpe d’Huzes te beklimmen. Om
sponsorgeld op te halen voor dit goede doel organiseer ik
op zondag 20 mei een open dag van 10.30 uur tot 15.00 uur
op de Daltonhoeve.
Mijn ouders sponsoren de koffie, thee en ranja. Sponsort u
mij? Dit kan door nu € 10,00 te doneren en u ontvangt dan
gratis een shirt of pet naar keuze.

De stand na 4 speelavonden:
1 Mark Verbruggen, 8 punten
2 Hans van Erp, 4 punten
4 Ruud Cissen, 4 punten
Leon Cissen, 4 punten
Piet van Lierop, 4 punten
6 Martien Verbruggen, 2 punten
7 Toon Verbruggen 0 punten

Komende dinsdag 22 mei staan de volgende
wedstrijden op het programma.
20.00 uur Martien Verbruggen 90 car – Toon
Verbruggen 120 car
21.15 uur Hans van Erp 90 car – Leon Cissen 90 car
22.30 uur Piet van Lierop 90 car – Ruud Cissen 120
car
Vrij: Mark Verbruggen
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Dampende blues van Gravel
Road
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Het PieterBrueghelHuis is een inloopadres voor jong en
oud, waar betekenisvolle activiteiten plaatsvinden. Mensen
met en zonder beperking ontmoeten elkaar en hebben de
gelegenheid om op uiteenlopende wijzen te ontspannen.
Kunstgroep De Compagnie in Veghel gaat komende
Daarmee is de droom va de initiatiefnemers waarheid
zondagmiddag 20 mei weer helemaal los met een
geworden: een plek van geluk creëren voor alle burgers en
optreden van de formatie Gravel Road. Deze NoordHollandse band speelt dampende blues, maar schuwt ook in het bijzonder de (tijdelijk) meer kwetsbare medeburgers.
Aandacht
de doorleefde ballad niet. Onze inspiratie halen we zowel
uit de zwarte Chicago-blues als uit de muziek van de grote Onderliggende motivatie is een tendens in de samenleving:
onder meer door bezuinigingen en bureaucratie zijn we
bluesrockers uit de VS en Engeland.. Aanvang optreden
vaak de aandacht voor ‘de mens’ verloren. Voorzieningen
15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is
op gebied van zorg, welzijn en werk zijn niet langer een
gratis, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
Gravel Road is een band van bluesliefhebbers, van wie het recht of een vanzelfsprekendheid. Het PieterBrueghelHuis
focust vooral op datgene wat mensen nog kunnen en waar
merendeel al meer dan tien jaar samenspeelt. Voor die tijd
waren ze actief in andere bands, apart en soms ook samen, ze van genieten.
tot ze elkaar eind jaren negentig troffen in hun gezamenlijk Activiteiten
Na drie jaar keihard werken is het PieterBrueghelHuis anno
liefde voor de stevige bluesmuziek. Waren ze eerst vooral
2018 een levendig huis waar tal van sociale activiteiten
een gitaarband, door de recente toevoeging van een echte
voor uiteenlopende mensen plaatsvinden. Er worden
boogie-pianist en een mondharmonicaspeler heeft ons
contacten gelegd, gekookt, geschilderd, gebeeldhouwd,
repertoire zich nog verder verbreed.
gewandeld, , gedanst, gebiljart, geknutseld, gemusiceerd,
Doorleefd en enthousiast
getuinierd en er wordt vooral zorgeloosheid (geluk)
Ze speelden tot nu toe in kroegen, boerenschuren,
geboden door het buitenshuis ontmoeten van de ander.
feesttenten en op straatpodia, maar ook op een groot
Levendig centrum
bluesfestival. Meestal zijn ze te vinden in Noord-Holland,
De vele vrijwilligers vormen het hart van het
omdat daar de wortels van de meeste bandleden liggen.
PieterBrueghelHuis. Zij zetten zich in als gastvrouw of
Maar ongeacht waar ze staan proberen ze de liefhebbers
gastheer, begeleider van activiteiten, trainers voor dans en
van de stevige bluesmuziek te vermaken met doorleefd en
sportieve bezigheden of op uiteenlopende andere gebieden.
enthousiast spel. In 2012 hebben ze hun eerste CD
opgenomen, Blues Factory. Alle nummers zijn door de hele Dankzij hen is het eerste jaar van het PieterBrueghelHuis
een succes geworden. Het is een levendig centrum van
band in één take opgenomen.
enthousiaste activiteit en samenwerking: en dat mag
De band: Juno Lekkerkerker: Basgitaar, Paul Koedijk:
gevierd en gezien worden.
Lead- en slide-gitaar, Nol van Emmerik: Mondharmonica,
Open dag
Dick Tilstra: Drums, Theo Kloosterman: Zang en Peter de
Tijdens de open dag op 26 mei is iedereen van harte
Vries: Toetsenist
welkom. Er zijn rondleidingen, activiteiten (voor jong en
oud), er is een expositie van deelnemers te bewonderen
PieterBruegelHuis viert eerste
(‘Op andere gedachten’), bezoekers kunnen luisteren naar
muziek van onder andere Syrische muzikanten en ook zélf
verjaardag
musiceren in het interactieve orkest met het publiek.
Open Huis op zaterdag 26 mei
Uiteraard zorgen de vrijwilligers van het
PieterBrueghelHuis voor een hapje en een drankje.
Het PieterBrueghelHuis is binnenkort één jaar geopend!
Op 26 mei wordt dat gevierd met een open dag. Van
Het PieterBrueghelHuis is gelegen aan Middegaal 25 in
10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom aan Middegaal
Veghel. Er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten
25 in Veghel.
over het programma van de open dag? Lees verder op
www.pieterbrueghelhuis.nl.
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Mensen in scheiding verzuimen dubbel zo veel dan
anderen. Dus, burn-out of niet: scheiden geeft verzuim.
Er gebeurt veel tegelijk: voorafgaand aan de scheiding zijn
er vaak uitputtende ruzies en is er moeizame communicatie.
Zaterdag 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur houdt
Als men besluit te scheiden verandert het
natuurvereniging IVN Veghel de jaarlijkse stekjesmarkt
tijdens Kinderboerderijdag op Natuurtuin ’t Bundertje. Wie toekomstperspectief. De koopwoning moet verkocht
leuke plantjes overhoudt na het werken in de tuin neemt ze worden, soms moet men nog een hele poos bij elkaar
mee naar de natuurtuin, waar tuinliefhebbers bij elkaar gaan blijven wonen ondanks de scheiding. En ook verhuizen is
intensief, als je al een goede plek vindt. De wereld staat op
'shoppen'. Er komt geen geld aan te pas, het is een mooie
manier om nieuwe planten te ontdekken. Kenners wisselen z’n kop, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Men
vreest dat de andere ouder (of diens familie) een vervelende
planten en kennis uit, nieuwkomers ontdekken iets leuks
invloed op de kinderen heeft. Men is bang dat men de
voor in de bloementuin of moestuin. Je helpt tegelijk de
insecten – zoals bijen en vlinders – door de biodiversiteit in kinderen weinig gaat zien. De omgeving heeft allerlei
goedbedoelde adviezen, en soms stookt men de boel nog
de tuin te verhogen. De BunderBrigadiers hebben plantjes
extra op. Natuurlijk is het ouderschapsplan verplicht, maar
gezaaid, zaden voor de moestuin of kruidenplantjes. Onze
ook dit voorkomt niet dat er moeilijke echtscheidingen
tuinen gaan bloeien en zoemen!
ontstaan. Echtscheidingen waarin men elkaar kapot maakt.
Kinderboerderijdag is een landelijk initiatief. Dit jaar is het
En de terreur die dit kan geven, kan jaren duren. Maar ook
thema op de natuurtuin ‘jonge dieren’. Kom kennismaken
als dat niet zo is: het is een stressvolle tijd.
met kuikens en andere jonge dieren, help om de geit uit te
Al deze strijd veroorzaakt allemaal stress, waardoor men
laten of trek je schoenen uit voor het blotevoetenpad.
slechter slaapt en de gezondheid afneemt. Sommige mensen
Genoeg te zien en doen deze middag voor jong en oud,
vallen af, anderen komen juist aan omdat het zorgen voor
eenieder die van planten of dieren houdt!
een goede maaltijd geen prioriteit heeft. Uiteraard heeft dit
Natuurtuin ’t Bundertje is het centrum voor natuur- en
soort dingen gevolgen voor de productiviteit op het werk.
milieu-educatie van de gemeente Meierijstad. Locatie:
Men is moe, men werkt minder geconcentreerd, loopt
Patrijsdonk 53a in Veghel. Telefoon: (0413) 34 39 82 (op
mogelijk ook op het werk op zijn tenen en de werknemer
dinsdag, woensdag en vrijdagochtend);
loopt vast. Dit is hoe het níet moet. Want werken kan ook
natuurtuin@hetnet.nl. Website IVN www.ivn-veghel.nl
een prettige afleiding zijn, als er op tijd wordt ingegrepen.
Geen verzuim, maar overwegen of er aanpassingen
wenselijk zijn. Daarom kan het voor een werkgever ook
aantrekkelijk zijn om tijdige hulp in te roepen, zodat de
werknemer zijn zorgen met iemand kan delen met een
deskundige op dat gebied en bekijken hoe er desnoods
Wat maakt een werknemer die gaat scheiden
tijdelijke aanpassingen op de werkvloer kunnen worden
gedaan. Hierdoor lopen de problemen minder uit de hand,
eigenlijk mee?
Een burn-out is vaak het resultaat van drukte op het werk in en zal de negatieve spiraal minder hard naar beneden lopen
en ook weer sneller ombuigen naar een positieve spiraal.
combinatie met privé-omstandigheden. Men zit vaak te
wijzen naar wat nu eigenlijk de oorzaak is, maar het is vaak Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
juist de combinatie van werk- en privéomstandigheden.
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Red de bijen met plantjes van
Stekjesmarkt!

