Aanpassing driebandentoernooi Poedelpret
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Al jaren organiseert biljartvereniging Poedelpret in het voorjaar het driebandentoernooi,
wat eens in de vijf jaar gecombineerd wordt met het familie/vriendentoernooi. Het
driebandentoernooi is, in tegenstelling tot de Zijtaartse biljartkampioenschappen,
toegankelijk voor alle inwoners van gemeente Meierijstad.
De laatste jaren is het deelnemersaantal van het driebandentoernooi wat aan het teruglopen.
Het blijft een spel wat toch vrij moeilijk is voor de gemiddelde biljarter en daarnaast zijn
het vaak de buitendorpse die ver komen in het toernooi. Om die reden hebben we besloten
om de opzet van het toernooi aan te passen. We blijven het driebandentoernooi organiseren,
maar houden daarnaast ook een pentatlontoernooi. Deze spelsoort wordt bij zowel De
Zwijntjes, Poedelpret als ook in enkele buurtschappen al gespeeld. Hieronder vind je een
korte uitleg.
Bij pentatlon wordt gekeken naar het libre-gemiddelde. Waar iemand die 1,00 gemiddeld
speelt normaliter in 25 beurten 25 caramboles moet maken, moet diegene nu zo’n 20
caramboles maken. Bij pentatlon zijn die 20 caramboles opgedeeld in vijf type caramboles
die je moet maken. Je moet dus bijvoorbeeld 2 losbanders, 2 driebanders, 3 tweebanders, 5
eenbanders en 8 libre-ballen maken. Je moet dus goed opletten hoe je een carambole gaat
maken en kunt bewust een keuze maken om een bal via een extra hoek proberen te spelen.
Bij het spel krijg je punten per categorie die je volmaakt. Heb je dus na het maximale aantal
beurten 3 categorieën vol, dan heb je 3 punten. De volledige spelregels zullen we nog
uitgebreid aan de deelnemers doorgeven en toelichten.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 20 januari 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Overl.ouders van den
Hurk-van den Nieuwenhuizen, Jan, Mien en Bert; Karel en Anna Bekkers-Bekkers
en dochter Marianne; Leo van den Crommenacker (vanw.verjaardag); Mientje van
den Tillaart-van de Ven (nms.familie Hulsen).

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein 0900-8803
Ouderenwerk Ons Welzijn
36.73.09
Maatschappelijk werk Aanzet 36.69.86
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Kopij voor nr. 17
Inleveren uiterlijk
21 jan. voor 19.00u bij:
Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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Om kennis te maken met het pentatlon wordt op dinsdag
29 januari en 12 februari in café Kleijngeld uitleg
gegeven. Ook is er dan de mogelijkheid om het spel zelf uit
te proberen. Heb je interesse, geef dit door aan Martien
Verbruggen (tel. 06 - 543 788 32) en dan kunnen we een
plekje reserveren.
We hopen dat we met deze nieuwe opzet veel biljarters uit
ons dorp kunnen enthousiasmeren om mee te doen. We
willen nogmaals benadrukken dat het gaat om de
gezelligheid, en het uiteindelijk niets uitmaakt of je 0,5 of 4
gemiddeld biljart. Iedereen maakt een kans en het is
gewoon leuk om een keer in een andere setting te biljarten.
Het toernooi gaat dit jaar gehouden worden van woensdag
20 t/m donderdag 28 maart, waarbij op zaterdag 23 maart
niet gebiljart wordt.
Het bestuur van biljartvereniging Poedelpret

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.
Te huur
Woonhuis in Zijtaart
Voor meer informatie
bel 0637321099.

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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Potgrondactie voor de jeugdoptocht
Afgelopen jaar hebben we met de potgrondactie weer een
mooi bedrag opgehaald door het verkopen van potgrond. U
heeft de kwaliteitspotgrond aan huis geleverd gekregen
voor een keurige prijs, en de jeugd van Zijtaart krijgt een
mooi bedrag om te besteden aan hun creatie voor de
optocht van 2019.
Afgelopen jaar hadden we maar 10 inschrijvingen bij de
jeugd, die we hopelijk allemaal weer terugzien in het
komende jaar. We hopen zelfs dat dit aantal komend jaar
gaat stijgen, want met zijn allen maken we de optocht zo
mooi en dat willen we graag zo houden!!
Door de mooie opbrengst kunnen we alle jeugd- en
jongereninschrijvingen een mooie bijdrage geven voor de
komende editie van de optocht. Deze bijdrage komt er niet
in geld, maar wel in een bedrag dat besteed kan worden aan
materialen voor de creatie. De contactpersonen van de
groepen kunnen contact opnemen met Gerard Hooijmans
(gradje99@hotmail.com) en aangeven welke materialen ze
graag willen hebben voor de creatie van komend jaar. Dat
wordt dan in overleg geregeld!
De volgende bedragen zijn beschikbaar:
De Keepers
€ 20,00
De Cub Keekies
€ 15,00
Ridder Tren & z’n pleejuffrouw € 10,00
De wild west Boys
€ 25,00
Rainbow Clowns
€ 20,00
De Pipo’s
€ 20,00
Om Ye Je
€ 10,00
Lamp Zwanzen
€ 10,00
Soep mi Balle
€ 100,00
Goei Geknoei
€ 50,00
Wij hopen alle inschrijvingen komend jaar terug te zien in
de optocht van Reigerland en danken iedereen uit Zijtaart
voor het kopen van de potgrond. We hopen komend jaar op
zaterdag 9 maart 2019 wederom op jullie steun bij onze
actie!
Kneup
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Hallo Reigers en Reigerinnen,
Het is bijna zover, de pronkzittingen
staan op het programma dit weekend.
De voorbereidingen zijn al in volle
gang, de zaal wordt opgebouwd en alle
artiesten zijn na maanden oefenen de
laatste puntjes op de i aan het zetten.
Het beloven weer twee prachtige
avonden te worden.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
De zaal gaat open om 18.30 uur.
Voor beide avonden zijn er nog enkele
kaarten over. Deze zijn te verkrijgen bij
Autocentrum Van der Heijden.
Dus grijp deze kans, want Kneup ut in
oew orre, gefist zal d’r worre!!
Groeten de pronkzittingcommissie!!

KBO Zijtaart vertoont natuurfilm
De filmmiddag van 21 januari staat in
het teken van een fascinerend beeld van
de natuur.
In navolging van Planet Earth I heeft de
BBC precies 10 jaar later een nieuwe
grandioze natuurserie Planet Earth II
gemaakt. In dit epos maken we een
uitgebreide
verkenningstocht
naar de eerste delen
van deze door David
Attenbourgh prachtig
gemaakte
documentaire. Planet
Earth II legt een
ongekende
vooruitgang op het
vlak van
filmtechnologie en ons begrip van de natuur aan de dag.
Voor het eerst zal de kijker worden ondergedompeld in
ongelooflijke landschappen en de meest dramatische
momenten uit de dierenwereld. Momenten die je zullen
vervullen met verwondering voor de natuur. Een uniek
document van onschatbare waarde! Diverse dieren en
landen worden uitgelicht in de eerste twee afleveringen die
we gaan vertonen. Enkele voorbeelden zijn: de Escudoeilandluiaard in Panama, de zeeleguaan op de Galapagoseilanden, de sneeuwpanter in de Himalaya en de grizzlybeer
in de Rocky Mountains in Alberta (Canada).
Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de
leden van de KBO.
Wanneer: maandag 21 januari 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

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

Fricadel € 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

KBO
AGENDA
Maandag 21 januari 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 22januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 22 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 22 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 22 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 23 januari 14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Donderdag 24 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 24 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 24 januari 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 24 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 25 januari 13.30 uur: Bridgen
Kaarten:
Uitslagen 7 januari:
Jokeren:
Jaantje v.d.Burgt
Mien Raaijmakers
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Marjo Vissers
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Riek v.d.Tillaart
Loterij:
Riek v.d.Heijden

110 pnt.
81 pnt.
28 pnt.
97 pnt.
66 pnt.
62 pnt.
-41 pnt.
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Uitslagen 10 januari:
Rikken:
Marjo Vissers
Mieke v.Boxmeer
Bert Vissers
Poedelprijs:
Pieta v.Riel
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Tiny v.Kasteren
Poedelprijs:
Rieky v.Zutphen
Loterij:
Jo v.Boxmeer

99 pnt.
49 pnt.
45 pnt.
-35 pnt.
173 pnt.
113 pnt.
28 pnt.

Kaarten:
Uitslagen van 14 jan.
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Jaantje v.d.Burgt
Poedelprijs:
Tonny Rijkers
Rikken:
Lenie Henst
86 pnt.
Riek v.d.Tillaart
78 pnt.
Piet v.d.Hurk
66 pnt.
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
- 25 pnt.
Loterij:
Annemieke v.d.Linden
BRIDGEN
Uitslagen 8 januari:
A-lijn:
Gerard Bekkers & Hannie Habraken
Bert & Diny Kanters
Toon & Marietje v.Schaijk
Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
Jan Rijkers & Toos v.Berlo
Harrie v.d.Acker & Mien Vissers

67,19 %
60,42 %
53,13 %
51,56 %
51,04 %
50,42 %

B-lijn:
Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
Anneke Jans & Maria Pepers
Piet & Toos Reijbroek
Adriaan vdTillart & Marietje vdWijgert
Maria & Fien Rooijakkers

63,89 %
55,56 %
53,75 %
51,39 %
50,28 %
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Uitslagen 11 januari:
A-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
61,88 %
2. Cees & Riet v.Hout
57,50 %
3. Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
57,29 %
4. Toon Gevers & Tonnie Kivits
54,38 %
B-lijn:
1.Huub vd.Heuvel & Pieter v.Kaathoven 59,17%
2. Ad & Nellie Vervoort
57,92 %
3. Mari & Nellie v.d.Vleuten
57,08 %
4. Mies & Joke v.d.Burgt
54,17 %
5. Jo v.Boxtel en Adriaan v.d.Tillart
52,50 %
6.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
51,67 %

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste 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 vrijwilliger uit Zijtaart komt u dan ophalen.

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Zijtaart Wijbosch d.d. 07-01-2019
Thuisclub
Zijtaart Bezoekers Wijbosch
Toon Cissen
52 42 - Wim Gevers
43
Frans v Leuken
43 29 - Tjeu vd Westelaken 37
Toon Nelissen
34 40 - Grard van Alebeek 36
Andre Schepers 33 44 - Leo Vogels
33
Tonnie van Uden 32 41 - Harrie Heesakkers 27
Rien v Tiel
28 23 - Jos van Tartwijk
25
Toon Opsteen
27 26 - Toon Schouten
21
Cor Coppens
20 33 - Toon Schouten
21

54
39
36
24
26
25
22
23
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Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 10-01-2019
Cor Coppens
22 17 - Mies Gibbels
35 25
Tonnie van Uden
32 44 - Piet vd Hurk
34 44
Theo vd Laar
15 15 - Wim vd Sanden 41 46
Cor van Zutphen
62 79 - Toon Nelissen
32 32
Frans v Leuken
43 35 - Bert vd Heijden 28 15
Andre Schepers
36 46 - Toon Cissen
59 44
Toon vd Oever
29 39 - Jan de Wit
26 23
Martien Verbruggen 70 55 - Toon Opsteen
28 36
Frans vd Broek
20 32 - Jan vd Oever
18 5
Wim vd Sanden
41 58 - Wim Kremers
27 31
Hans van Erp
66 64 - Rien v Tiel
28 29
Willy vd Berkmortel 25 18 - Tonn Verbruggen 24 22

16 jan. 2019 – 23 jan. 2019

Mijn afvalcontainer is niet geleegd / het
plastic is niet meegenomen, wat nu?
U kunt direct contact opnemen met de afvalinzamelaar
Van Kaathoven via (0413) 48 16 20. Zij zijn voor de
gemeente verantwoordelijk voor een goede
huisvuilinzameling. Van Kaathoven kan u direct
verder helpen.

Hoe ziet de huis-aan-huis afvalinzameling
voor 2019 eruit?

SPORTAGENDA

•

V.O.W. Jeugd
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

•
•

VOW Senioren 19 jan 2019
15:30u

VOW Veteranen

Riethoven

VOW Senioren 20 jan 2019
14:30u
11.30u
11:00u

VOW 1
VOW 2
VOW 3

HVV Helmond 1
Venhorst 2
WEC 4

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 13 jan 2019
VOW 1
VOW VR1

SBV
Gassel VR1

5-1
0–2

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

Alzheimer Café
Is elke derde dinsdag van de maand met verschillende
thema’s
Het PieterBruegelhuis
vrij entree
Middegaal 25
café open 19:00 uur
5461 XB Veghel
begin programma 19:30 uur
T (0413) 395 280
einde programma 21:30 uur
Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café
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•

De restafvalcontainer wordt 1 keer in de 4 weken
geleegd
De GFT-container wordt iedere week gratis
geleegd
De GFT-container in het buitengebied wordt 1 keer
per 2 weken gratis geleegd op afroep. Inwoners
dienen zelf 2 werkdagen voor de inzameldag aan te
geven dat de GFT-container geleegd dient te
worden. Dit kan direct bij van Kaathoven via 0413481620
Plastic en Drankverpakkingen worden om de week
gratis opgehaald
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Samenwerking VOW met Intersport
verlengd

Tijdens de Nieuwjaarsbrunch van VOW is een mooie
samenwerking met Intersport Uden verlengd. De voorzitter
van VOW, Marcel Zoete, heeft samen met Patrick Koolen
van Intersport een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
getekend. Intersport en VOW hebben al ruim 35 jaar een
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partnership. Het is voor beide partijen dan ook mooi te
kunnen constateren, dat deze langlopende samenwerking
wederom verlengd kan worden. De overeenkomst wordt
aangegaan voor een periode van 5 jaar,
lopend van 1 juli 2018 t/m 31 juni 2023.
De tenues en overige materialen worden
door VOW gekocht bij Intersport Uden
en die stelt daar jaarlijks een mooi
sponsorbedrag tegenover voor de leden
van VOW. Daarnaast is men in het
verleden o.a. mee ingestapt voor
coachjassen voor het jeugdkader en heeft
men onlangs besloten mede co-sponsor
te worden van de trainingspakken voor
de Vrouwenafdeling van VOW.

Restaurant

Vacature
Voor ons nieuw te openen restaurant
zijn wij met spoed op zoek naar:
• Ober/ Serveerster
• Kok
Ervaring is wenselijk
Solliciteren?
Graag schriftelijk aan Germaine de Kroon:
Zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com
Reserveren? Vanaf 23 februari!
Houdt de media in de gaten voor meer informatie.

Grande opening
zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019
Restaurant “De Gevulde Snoeshaan” zal
gevestigd zijn aan de Pastoor Clercxstraat 50, in
het historische pand van
MFA ’t Klooster te Zijtaart.
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Vivace helpt je graag bij
je goede voornemens
Aan het begin van het
nieuwe jaar zit eenieder vol
van goede voornemens.
Misschien heb je nog geen
idee wat je goede
voornemen zou kunnen zijn
of misschien was je goede
voornemen wel wat te hoog gegrepen?
WELNU… Vivace helpt je hierbij!
Wij hebben dé ideale oplossing. Goed voor lijf, leden én
geest.
Wat heb je er voor nodig?
Eigenlijk niet zo veel…
- Ben je jonger dan 55 jaar
- Zing je graag
- Houd je van gezelligheid
Kom dan met ons meezingen!
We repeteren op donderdagavond van 20.30 uur tot 22.15
uur in het dorpshuis en nodigen jullie uit om op 10 januari
mee te komen zingen.
Aanmelden hoeft niet en deelname is tot en met de carnaval
gratis!
Hartstikke leuk wanneer jullie met velen komen.
Wij starten in het nieuwe jaar met een nieuw nummer voor
de carnavalsmis en hopen dan met een groot koor te kunnen
zingen.
Ben je onverhoopt verhinderd op 10 januari maar heb je
wel zin om te komen zingen?
Geen probleem, dan kom je gewoon een week later.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met José
van Tiel (0630059268) of Gesina van Dijken (0641241948)
Je mag ook een mailtje sturen naar vivacezijtaart@ziggo.nl
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Laatste weken om sporters te nomineren
gaan in!
De Sportraad Meierijstad en de gemeente organiseren op
maandag 29 april de eerste Sport Awards Meierijstad; één
groot sportfeest voor en door sporters!
Laatste kans
Er zijn al tientallen nominaties en aanmeldingen
binnengekomen via de website
www.sportawardsmeierijstad.nl. Inmiddels zijn de laatste
weken ingegaan en is dit de laatste kans om de sporters en
sportploegen uit Meierijstad te nomineren en de
kampioenen aan te melden. Tot en met 30 januari kan
iedereen in Meierijstad zijn sportkampioen aanmelden. Ook
kunnen sporters en sportploegen genomineerd worden voor
een Sport Award 2018 in de categorieën sporter,
sportploeg, sporter of sportploeg met een beperking en
sportvrijwilliger, zowel voor de jeugd als de senioren. Een
onafhankelijke jury bepaalt de winnaar per categorie.
Daarnaast is er een Publieksprijs 2018 te winnen. Op 31
januari worden alle genomineerden bekend gemaakt en kan
iedereen in Meierijstad zijn stem uitbrengen. Nomineren en
stemmen kan via www.sportawardsmeierijstad.nl.
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Een bijzondere voorstelling voor ouders!
Kinderen kunnen een hele
uitdaging zijn. Soms zit je
met je handen in het haar.
Veel ouders herkennen dat.
Wat doe je dan? Daarover
gaat de humoristische
voorstelling ‘Dat schiet
lekker op zo!’, die op
woensdag 23 januari 2019
in Schijndel te zien is. Meld
je nu aan, want dit mag je niet missen!
In de voorstelling zien we een vader die een andere aanpak
probeert bij zijn zoon. Thuis, rond zijn school en bij zijn
sportclub. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo
makkelijk te zijn …..…
Een voorstelling vol met herkenbare situaties voor iedereen
die kinderen heeft of kinderen begeleidt, met name ouders
van sportende kinderen en trainers/coaches bij sportclubs.
De reacties zijn zeer enthousiast!
De voorstelling op woensdag 23 januari 2019 vindt plaats
in sociaal cultureel centrum De Vink, Hoevenbraaksestraat
28 in Schijndel. De inloop is vanaf 19.30 uur, de
voorstelling duurt van 20.00 tot 21.15 uur (zonder pauze).
Een kaartje kost eigenlijk € 17,50, maar dankzij de
gemeente is de toegang dit keer gratis! We vinden het fijn
als je je van te voren aanmeldt, dan weten we op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Je kunt je aanmelden via:
www.datschietlekkeropzo.nl. Daar is ook meer informatie
te vinden over de voorstelling en een trailer te bekijken.
Tot 23 januari! En uh…. vraag aan andere ouders en
trainers/coaches of zij ook meegaan, dan maken we er een
gezellige avond van met z’n allen.
Deze theatervoorstelling is een onderdeel van Rondje
Meierijstad, een initiatief vanuit de CJG’s Schijndel, SintOedenrode en Veghel.

3e Voorronde Openveldfeest
bandwedstrijd.
BreakOut, het Erpse zondagmiddag muziekpodium,
organiseert dit najaar de 12e editie van de Openveldfeest
bandwedstrijd. In drie voorrondes strijden 12 bands om
twee plaatsen voor het Openveldfeest, het 2-daagse Erpse
dorpsfeest met spel, kunst, cultuur, zang, dans en muziek.
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De 3e voorronde is zondag 20 januari met de bands All
Points North, Minority, Sonic Whip en Sticks n Picks. In
een sfeervolle zaal met een ‘vette’ geluidsinstallatie,
grootbeeld videoscherm en een wervelende lichtshow
kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het
grote publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en
proeven aan het echte werk.
Aanvang 14.00uur in het Jeugd en Jongerencentrum JJC
aan de Ottenstraat en de entree is gratis. Beginnende bands
kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer
informatie op www.jjc-erp.nl.

Garagepunk/rock door Killed by
Martians
Zondag 20 januari is er weer livemuziek in De Afzakkerij
op CHV Noordkade in Veghel. Het is dan om 15.00 uur
de beurt aan de driemansformatie ‘Killed by Martians’.
Het is een jonge frisse garagerockband uit de parel van de
Meierij. Snelle gitaarriffs, strakke baspartijen en een
stompende drum vormen de basis van het geheel eigen
geluid van dit trio. De inspiratie komt uit bands zoals
Queens of the stone age en Triggerfinger. De nummers die
ze zullen spelen zullen vooral eigen werk zijn met een paar
covers van nummers "Keep on rockin' in the free world" en
"All along the watch tower", het eigen werk is vooral snel
en hard. De toegang tot het optreden is gratis, een vrije gift
is altijd welkom.
Killed by Martians startte om precies te zijn op 17
november 2016. Nadat de coverband waarin gitarist/zanger
Bram Kanters en bassist Koen van Zutven speelden ermee
stopte, wilde Koen een doorstart maken met een nieuwe
band, maar dan met eigen werk. Samen met drummer Jules
‘Smetsers’ Kaandorp bezochten ze de live shows van John
Coffey en de Red Hot Chili Peppers. Daarna vonden ze het
tijd om maar eens een keer met z'n drieën te gaan jammen.
Vanaf toen is het balletje verder gaan rollen tot waar ze nu
staan.

