Carnaval bij Jong Nederland Zijtaart
Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari vieren we bij Jong Nederland
carnaval!
Op dinsdag 26 februari is iedereen (dus ook niet-leden) vanaf 4 jaar t/m groep 3
welkom! We beginnen om 18.00 uur en om 19.30 uur mogen de kinderen weer
opgehaald worden bij de blokhut. Je kunt op deze avond geschminkt worden,
polonaise lopen, kleurplaten kleuren en nog veel meer!
Op donderdag 28 februari is de rest van de jeugd (dus ook niet-leden) welkom
(vanaf groep 4). Deze avond begint om 18.30 uur en is om 20.00 uur weer
afgelopen. Op deze avond zullen jullie van de leukste carnavalshitjes worden
voorzien door DJ Amish! Ook verwachten we op deze avond hoog bezoek van onze
Prins Ton en loven we een prijsje uit voor de best geklede man en vrouw!
Dit alles is natuurlijk helemaal gratis.
Kneup ut in oew orre, gefist zal d’r worre!
Tot dan bij de blokhut van Jong Nederland Zijtaart! Alaaf!

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 februari 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Adriaan en Anneke van Dommelen-Thijssen en schoonzoon André van den
Oever; Overl.ouders van der Linden-van der Asdonk; Tijn en Narda van Stiphout-van
Kemenade; Frits en Sien van Nunen-van Schaijk (vanw.verjaardag); Overl.familie van den
Acker-Vervoort; Broeder Christinus van den Acker; Overl.ouders Piet en Tonny van
Heeswijk-van den Acker. Overl.ouders Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk:
Vincent Kremers Overl.ouders Piet en Henrica van den Tillaart- van den Tillaart en
kleinzoon Paul.

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
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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.

Bij deze wil ik iedereen bedanken die
mij een kaartje heeft gestuurd voor
mijn 50-ste verjaardag !
Het waren er echt veel.
Dit heeft me een speciaal feestelijk
gevoel gegeven.
Nogmaals hartelijk dank !!!
Groetjes (Sara Hanny)

Carnavalskrant overhandigd én
rondgebracht.
Afgelopen vrijdag zijn de eerste
exemplaren van de Reigerkrant 2019
aan Prins Ton, Adjudant Gerard,
Jeugdprins Bram & Jeugdprinses
Lindy, hun adjudanten en de nar
overhandigd. Tevens is afgelopen
weekend de carnavalskrant door leden
van de vereniging in Zijtaart huis-aanhuis rondgebracht.
Mocht u geen krant ontvangen
hebben, dan kunt u er een ophalen bij
Autocentrum Van der Heijden.
Veel leesplezier!
Krantencommissie CV de Reigers.
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Successen op de Brabantse
kampioenschappen!
Inmiddels zijn de Brabantse
kampioenschappen Indoor
dressuur en springen verreden in
Schijndel. Bij de ponyruiters
waren er een aantal successen. In
de rubriek D-L1 dressuur werd
Claire Vermaes knap 2e met haar
pony Matcho en Dena Lammers met Memorie werd 3e! Dat
betekent een ticket voor de Nederlandse kampioenshappen
in Ermelo! Bij het springen wist Noa Spoorenberg met haar
pony Dreamgirl in de klasse D-L1 een foutloos
basisparcours te rijden en in de barrage helaas een balkje.
Het leverde haar een 13e plaats op van de 43 deelnemers en
daarmee mag ze starten op INDOOR BRABANT!! Dat
wordt een bijzondere ervaring voor Noa; veel succes in Den
Bosch! Ook in de dressuur is Noa goed bezig. Afgelopen
weekend won ze tweemaal een 1e prijs in Lieshout in de
categorie D-M2, een klasse waarin ze net pas rijdt. Heel
knap gedaan dus!
Op de achtergrond is de onze vereniging al druk bezig met
de organisatie van de Brabantse kampioenschappen
outdoor, die dit jaar weer in Zijtaart plaats zal vinden en
wel op 20 en 21 juli. Verdere info is te vinden op de
website: www.bkzijtaart.nl. Hier zijn ook de sponsoren te
vinden, neem alvast een kijkje! Wij hebben er in elk geval
weer veel zin in.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de
Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de
prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of
specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten
kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum
Bernhoven Voor alle openingstijden en locaties prikposten
zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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KBO Zijtaart vertoont
The King’s Speech
De komende filmmiddag 25 februari
wordt een kraker vertoond.
Nadat zijn broer aftreedt wordt George
ongewild de nieuwe Koning van
Engeland en gaat door het leven als
George VI. Helaas heeft hij een probleem met zijn trillende
stembanden en stottert hij, iets wat niet echt Koninklijk
overkomt. Hiervoor schakelt hij de hulp in van de
onorthodoxe spraaktherapeut Lionel Logue, wat resulteert
in een reeks ongewone technieken en een bijzondere
vriendschap. De muziek in de film is prachtig en draagt
echt bij aan de sfeer, net als de kostuums en de decors.
Een tweetal recensies: “Dit is absoluut
de beste, de mooiste en de ontroerendste
film die ik in tijden heb gezien. Terwijl
de aftiteling over het doek rolde, zat ik
sprakeloos voor me uit te staren. Wauw,
wat een kunstwerk!” “Deze film is van
begin tot eind formidabel. Er gebeurt op zich niet veel in de
film, maar het verhaal en de strijd die 'The King' (zeer goed
gespeeld door Colin Firth en terecht een Oscar winnaar)
meemaakt, zijn zo goed in beeld gebracht dat je steeds op
het puntje van je stoel zit.”
Al met al een film die terecht als een kraker betiteld
mag worden.
Deze filmmiddag wordt speciaal
georganiseerd voor de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 25 februari 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze
om een consumptie te kunnen kopen
Kosten: gratis

Autismecafé Meierijstad
Iedere laatste maandag van de maand is het een gezellige
boel in het Autismecafé Meierijstad in het
PieterBrueghelHuis in Veghel. Verspreid in de ruimtes
zitten er kleine groepjes mensen gezellig met elkaar te
praten of een spelletje te doen. Kopje koffie, thee of iets
anders te drinken erbij. Een ontspannen, rustige sfeer, waar
mensen met autisme vanaf 18 jaar en hun naasten elkaar
kunnen ontmoeten.
Ook op maandag 25 februari is het Autismecafé weer open;
vanaf 19.30 uur zijn de gasten welkom. De toegang is gratis
en aanmelden hoeft niet. Bezoekers die leuke ideeën
hebben voor o.a. een thema-avond, kunnen dit op de avond
zelf delen met de organisatoren of een berichtje sturen naar
de Facebookpagina @Autismecafemeierij.
Geïnteresseerden kunnen de pagina ook volgen om op de
hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!
Alvast een vooruitblik: op de laatste maandag van maart is
er naast het gewone autismecafé ook een thema-avond voor
ouders van kinderen tot 18 jaar met een
autismespectrumstoornis (ASS). Thema: Mijn kind heeft
ASS, wat nu?

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

Broodje Hamburger € 3,00 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
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KBO
AGENDA
Maandag 25 februari 13.30 uur Filmmiddag
Dinsdag 26 februari 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 26 februari 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 26 februari 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 26 februari 14.00 uur Line dansen
Woensdag 27 februari 13.30 uur Kienen
Donderdag 28 februari 09.00 uur Wandelen
Donderdag 28 februari 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 28 februari 13.00 uur Comp.biljarten
Donderdag 28 februari 13.30 uur Kaarten
KAARTEN
Uitslagen van 14 februari:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
151 pnt.
Mien Raaijmakers
118 pnt.
Poedelprijs: Ciska Coppens
10 pnt.
Rikken:
Bert Vissers
140 pnt.
Toon Opsteen
133 pnt.
Annemieke v.d.Linden 65 pnt.
Poedelprijs:
Riek v.d.Tillaart
-20 pnt.
Loterij:
Chris v.Helvoirt
Uitslagen van 18 februari:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Maja Rovers
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Toon v.Bakel
Leny Henst
Bert Vissers
Poedelprijs: Jan v.Zutphen
Loterij:
Cor v.d.Wetering
BRIDGEN
Uitslagen van 12 februari:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Chris & Christien v.Helvoirt
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
5.Ad Koevoets & Sjan Kanters

155 pnt.
139 pnt.
48 pnt.
75 pnt.
74 pnt.
53 pnt.
-34 pnt.

62,50 %
61,46 %
58,23 %
56,77 %
55,73 %

B-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
65,36 %
2.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 56,88 %
3.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
52,45 %
4. Harrie & Rina v.Berlo
51,30 %
Uitslagen van 15 februari:
A-lijn:
1.Harrie Lucius & Neleke Stolk
57,92 %
2.Bert & Anneke v.Helvoort
56,00 %
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
54,50 %
4.Mien Verhoeven & Mien Vissers
53,00 %
5.Cees & Riet v.Hout
52,92 %
Huub v.d.Heuvel & Pieter v.Kaathoven 52,92 %
7.Toon Gevers & Tonnie Kivits
50,50 %
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B-lijn:
1.Adriaan v.d.Tillart & Lida v.Houtum 62,50 %
2.Mies & Joke v.d.Burgt
57,50 %
3.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 53,33 %
4.Cor & Marietje Mollen
52,92 %
5.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven 52,0 8%

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 14-02-2019
Toon vd Oever
Jan de Wit
Cor van Zutphen
Piet vd Hurk
Frans van Leuken
Wim vd Sanden
Willy vd Berkmortel
Toon vd Oever
Jan vd Oever
Hans van Erp
Rien van Tiel
Wim Kremers

29
26
62
34
43
41
25
29
18
66
28
27

29
21
61
26
47
39
43
44
10
79
14
14

- Wim vd Sanden
- Jan vd Oever
- Willy Henst
- Bert vd Heijden
- Jan de Wit
- Toon Cissen
- Theo vd Laar
- Cor Coppens
- Toon Nelissen
- Tonn Verbruggen
- Andre Schepers
- Martien Verbruggen

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

41 40
18 39
24 24
28 16
26 9
59 53
15 14
22 22
32 38
24 31
36 38
70 92
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SPORTAGENDA

SPORTUITSLAGEN

VOW Jeugd 23 februari 2019
VOW JO19-1
WEC JO19-2
14:30u
Venhorst JO17-1
VOW JO17-1
14:30u
VOW JO15-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-3 13:00u
Schijndel/DE WIT JO13-3G VOW JO13-1
11:45u
Avanti'31 JO12-2 VOW JO12-1
11:45u
Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 VOW JO10-1G 9:00u
VOW JO9-1
Nijnsel/TVE Reclame JO9-1 10:45u
Avanti'31 JO8-3
VOW JO8-1
10:30u
VOW JO7-1M
vrij
VOW MO17-1
Hapse Boys MO17-1
13:00u
HVCH MO15-1
VOW MO15-1
12:15u
VOW MO13-1
Venhorst MO13-1
11:30u
VOW MO11-1 Vorstenbossche Boys MO11-1 9:30u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 16 februari 2019
Brabantia
VOW Veteranen
VOW Senioren 17 februari 2019
VOW 1
WHV 1
VOW 2
Rhode/Van Stiphout Bouw 4
Rhode/Van Stiphout Bouw 10 VOW 4
WEC VR1
VOW VR2

VOW Senioren 23 februari 2019
17:00u
VOW VR30+1
EVVC VR30+1
15:30u
VOW Veteranen DAW
VOW Senioren 24 februari 2019
14:30u
SPV 1
VOW 1
11:30u
Mariahout 3 VOW 2
10:00u
Avesteyn 4 VOW 3
11:00u
VOW 4
Schijndel/DE WIT 7
11:30u
VOW VR1 ST Heeswijk/Avesteyn VR1
10:30u
VOW VR2 Boerdonk VR1

4-1
1-1
3-0
7-1
2-0

23 februari 2019
10.30 – 12.00 uur
MFA ’t Klooster te Zijtaart
Kaarten à € 7,50 dienen contant
afgerekend te worden.
Koop uw kaarten in de voorverkoop
dan bent u zeker van een plekje in ons
“Restaurant”!
De Zijtaartse Toneelvereniging speelt “De Gevulde
Snoeshaan” op 23 en 24 maart in MFA Het Klooster te
Zijtaart.
Wereld Scrabble Dag in de Bibliotheek
Meierijstad – Op
zaterdagmiddag 13 april
kunnen spelliefhebbers en
woordtovenaars zichzelf van
hun beste kant laten zien. In Bibliotheek Veghel wordt
dan namelijk een scrabbletoernooi gehouden. De
winnaar gaat naar huis met een scrabblewaardige prijs.
Het scrabbletoernooi wordt georganiseerd ter ere van
Wereld Scrabble Dag. De perfecte dag om te streven naar
een geniale driemaal woordwaarde en te genieten van
elkaars inventiviteit. En waar kan dat beter dan omgeven
door het werk van grote woordtovenaars?
Informatie voor deelnemers
Het scrabbletoernooi is er voor iedereen die zichzelf óf een
ander graag uitdaagt. Deelnemers spelen een potje scrabble
in een van de drie tijdvakken die op ieder heel uur vanaf
13.00u starten. Iedereen is welkom om op de dag zelf aan te
schuiven. Wie zichzelf wil verzekeren van deelname kan
zich nu al inschrijven aan de balie van het UITpunt of per
e-mail. De winnaar wordt direct na het toernooi om 16.00u
bekendgemaakt. Meedoen is gratis.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact
opnemen met het UITpunt. Bel 0413-353540 of breng een
bezoek aan de balie aan de Markt te Veghel.
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25 jaar Seniorenorkest Dommelvolk
Om de zilveren mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan organiseert Seniorenorkest Dommelvolk dit jaar
diverse concerten. Bij elk concert wordt ook een andere
muziekgroep uitgenodigd.
De aftrap van het jubileumjaar is op zaterdag 23 februari
2019 in De Ontmoeting van Odendael. Vanaf 19.00 uur
laat het orkest u genieten van zijn nieuwe repertoire. Om
20.00 uur maakt Dommelvolk plaats voor Die Original
Maaskapelle (De Maaskapel) uit het Midden-Limburgse
Wessem.
Hun
repertoire
strekt zich uit
van
Egerländer,
Böhmische en
Moravische
muziek tot
Limburgse
liedjes,
Schlagers en
Spaanse / Mexicaanse melodieën. Dit alles met zang en
solo-optredens.
De muziekuitvoering op zaterdag begint om 19.00 uur en
duurt tot 23.00 uur.
De toegang is gratis.
Op zondag 24 februari 2019 treedt Seniorenorkest
Dommelvolk weer op in De Ontmoeting van Odendael.
Bij dit concert neemt Peter Willems afscheid als dirigent.
Als baritonspeler blijft hij zijn steentje bijdragen in het
orkest.
Na het optreden van Dommelvolk wordt het podium vrij
gemaakt voor blaaskapel De Boemelaars uit Zijtaart.
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KIENEN
K.V.B.ZIJTAART
Datum: dinsdag 12 maart
Plaats: zaal Kleijngeld, Zijtaart
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
De kosten zijn € 8,00 (alle 90 nummers)
16 Rondes en 1 hoofdprijsronde.
De volledige opbrengst gaat naar de
Stichting Matchis voor het werven van
stamceldonoren. De man van (de van
oorsprong Zijtaartse) Anke Verweijen-van
Asseldonk is in 2017 overleden aan
leukemie.
Deze avond is ook voor niet leden.

Lente in aantocht
Korte excursies op zondag 24
februari tussen 10.30 en 12.00u

Over een kleine maand is het officieel lente. IVN
natuurgidsen nemen een voorschot hierop en gaan op
zondag 24 februari speuren naar de eerste
voorjaarsverschijnselen. Iedereen is welkom om mee te
gaan. Fluitende merels, vroege voorjaarsbloeiers, knoppen
waar de prille blaadjes zich al heimelijk een beetje laten
zien … Zijn de bosmieren al actief? Vliegt het Citroentje
al? Roffelt de Zwarte specht? Allemaal signalen dat de
rustperiode in de natuur ten einde is.
Vanaf de parkeerplaats van café de Boswachter,
Gemertsedijk 10 in Erp, wordt vanaf 10.30 uur elke 15
minuten een korte excursie gemaakt van ongeveer 45
minuten in het aangrenzend bos ’t Hurkske. Om 12.00 uur
vertrekt de laatste gids.
De excursies zijn ook geschikt voor kinderen. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u in de
De Boemelaars zijn een groep enthousiaste muzikanten, die stemming blijven: in de Boswachter wordt een frisse
beschikken over een breed repertoire. Op het programma
‘bossalade’ geserveerd!
staan nummers die de pan uit swingen, maar bijvoorbeeld
Meer informatie Karin Koppen (0413) 21 02 16 of
ook meedeiners uit Nederland en Duitsland, ontroerende
www.ivn-veghel.nl.
ballads en vele bekende top 40-hits!
De muzikale avond start op zondag om 19.30 uur en duurt
tot 23.00 uur.
De toegang is gratis.
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Cecilia’s dinerconcert met
Nederlandse top-percussionist

Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart organiseert zaterdag
6 en zondag 7 april 2019 een dinerconcert in het Dorpshuis
van Zijtaart. Na het grote succes in 2016 wordt het
dinerconcert dit jaar voor de tweede keer georganiseerd.
Met het fanfarekorps, slagwerkgroep, de danseressen van
Return, het opleidingsorkest en solisten belooft het weer
een spectaculaire avond te worden. Restaurant De Reiger en
Café Zaal Kleijngeld verzorgen een heerlijke menu met
bijpassende drankjes. Voor deze gelegenheid wordt het
dorpshuis verbouwd tot een sfeervol pop-up restaurant. Er
zijn nog enkele tafels beschikbaar voor zondagavond 7
april.
Top-percussionist Vincent Houdijk komt naar Zijtaart
Vincent is een gepassioneerde musicus die met zijn
percussiekwaliteiten een grote naam heeft opgebouwd.
Vincent onderscheidt zich met zijn specialisatie als
vibrafonist in de jazz. Als musicus toert Houdijk vaak door
het (buiten)land, met zo’n 150 optredens per jaar. Vincent
werkte samen met bijvoorbeeld Kyteman, Mathilde
Santing, Guus Meeuwis, Marco Borsato, Trijntje
Oosterhuis, Eric Vloeimans en het Metropole Orkest. In
2016 werd hij bekroond tot het beste jazztalent van
Nederland. Maar het hoogtepunt voor Vincent wordt
natuurlijk zijn samenwerking met muziekvereniging Sint
Cecilia uit Zijtaart in april van dit jaar! Hij zal tijdens het
dinerconcert diverse keren optreden.

Pressphoto Vincent Houdijk - by Claudia Hansen
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Zondag 14 april

ZOEKT nog steeds VRIJWILLIGERS
VOW Zijtaart organiseert op zondag 14 april
de 4e editie van de Mudrun.
De voorbereidingen zijn in volle gang en er hebben al
meer dan 500 deelnemers ingeschreven!
Vele vrijwilligers hebben zich al aangemeld,
bedankt hiervoor.
Toch komen we er nog tekort ,
kan jij ons a.u.b. op zondag 14 april helpen?
We zouden het heel fijn vinden als er nog enkele mensen
zijn die zich willen aanmelden.
Laat het ons a.u.b. zo spoedig mogelijk weten.
We kunnen je hulp heel erg goed gebruiken!
Alvast bedankt!
Voor aanmelden of vragen kan je contact opnemen met
Petra van Gorkum per telefoon, mail of briefje in de bus.
06- 577 005 11, petravangorkum@ziggo.nl,
Keslaerstraat 59
Zang en dans
Tamara Heuveling en Tijn van Geel zijn inmiddels bekende
solisten voor onze muziekvereniging. Ook zij zullen beide
avonden optreden onder muzikale begeleiding van het
fanfarekorps. Dansgroep Return zal de muziek omlijsten
met bijpassende showdansen.
Boek nu uw tafel!
Toegangsbewijzen voor zondagavond 7 april zijn nog
verkrijgbaar, de zaterdagavond is uitverkocht. Op zondag
gaan de deuren om 17.00 uur open. Het kost € 55,- per
persoon en daarvoor krijgt u een heerlijk viergangen menu
en bijpassend wijnarrangement/drankjes. En natuurlijk
prachtige muziek van de muziekvereniging en de solisten.
Bij binnenkomst wordt u warm welkom geheten door ons
opleidingsorkest en de majoretten. Al met al een geheel
verzorgd avondje uit waarbij al uw zintuigen geprikkeld
worden!
U kunt een tafel tot 10 personen reserveren via:
fanfare@sintceciliazijtaart.nl. Voor meer informatie kunt u
dit e-mailadres ook gebruiken of bellen met Alda
Gloudemans op nummer
06-20978507
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Inschrijving Open Atelierroute Veghel
Op 28 en 29 september vindt de tweejaarlijkse Open
Atelierroute Veghel plaats. Vanaf 1 maart kunnen
kunstenaars zich inschrijven op
www.openatelierrouteveghel.nl
Het is niet eerlijk….. (over samengestelde gezinnen)
Kinderen zijn gevoelig voor achterstelling. Je hoort dus ook De inschrijving gaat geheel automatisch: expositieadres
vermelden op de kaart, € 50,00 inschrijfgeld voldoen via
vaak uit een kindermond: “dat is niet eerlijk”. Zij denken
iDeal en een foto uploaden van je werk. De organisatie
nog tamelijk rechtlijnig. Hoe ouder we worden hoe beter
nodigt vooral ook jonge mensen uit die serieus met (nieuwe
we leren dat het leven niet eerlijk is. Kinderen moeten dat
vormen van) kunst bezig zijn.
leren. Je hebt gezinnen waarin alles bijna op de millimeter
wordt afgemeten zodat het toch zo eerlijk mogelijk is.
Iedereen krijgt even veel. Inderdaad, dat is het eerlijkst.
MEGA XXL VLOOIEN- MARKT
Toch denk ik dat het streven naar een volkomen eerlijke
Waarbij maar liefst 200 marktkramen opgesteld zullen
verdeling niet altijd mogelijk is. Zo eerlijk mogelijk is
staan. Deze markt is in de Tennishal van Sportcentrum
eigenlijk een veel beter streven. Het moet ongeveer
Rusheuvel - Rusheuvelstraat 5 - 5346JH - Oss. De
kloppen. De balans mag niet doorslaan. Bij gezinnen waar
markt zal plaats vinden op zondag 24 februari a.s.
men streeft naar 100% eerlijkheid gaat men zich focussen
op de verschillen. Het gaat erom dat de ander zich niet
Dus zoekt u nog iets leuks ?? Kom dan ook op zondag 24
benadeeld voelt. Het gaat om de balans: de ene keer krijgt
februari naar Sportcentrum Rusheuvel de een meer, de andere keer wordt de ander bevoordeeld.
Rusheuvelstraat 5 - 5346JH - Oss
De kreet “het is niet eerlijk” heeft in samengestelde
De markt is geopend van 10 uur tot 17 uur. De entree
gezinnen vaak te maken met zich niet gezien en niet
bedraagt 3.50 Euro p.p.
gehoord voelen. Het idee dat jij niet meetelt. Of dat jouw
Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang. Er zijn ruim
kinderen niet meetellen. Of dat jouw overleden moeder niet voldoende gratis parkeervoorzieningen in de directe
meer belangrijk is. Het gaat dus (wéér) vooral om
nabijheid.
communicatie. In samengestelde gezinnen zie je dat de 2
gezinnen (subsystemen) soms een strijd uitvechten: jouw
kinderen versus mijn kinderen…. Natuurlijk moeten
grootouders de stiefkleinkinderen ook een kadootje geven
als ze hun eigen kleinkinderen iets geven, ook al kennen ze
hen nog nauwelijks. Het stiefkleinkind voelt zich gezien als
ook aan zijn verjaardag wordt gedacht. Toch zijn er soms
situaties waarin er verschillen zijn. Stel een vader heeft 3
kinderen en al jaren gaat een oom met deze 3 kinderen een
dag op stap. Moeder is buiten beeld. Vader krijgt een
vriendin die 2 kinderen heeft. De oom kent deze kinderen
nog nauwelijks, ze wonen nog maar kort samen. Die oom
kan moeilijk 2 vreemde kinderen meenemen, nog afgezien
of deze dat zo leuk zouden vinden. Het gaat erom dat je de
situatie bespreekt. De oom zou kunnen zeggen: “ik wil ons
jaarlijkse uitje plannen, maar ik besef dat ik rekening moet
houden met de 2 kinderen van mevrouw. Hoe gaan we dat
oplossen?” Mevrouw voelt zich gezien in haar
moederschap, merkt dat haar kinderen er toe doen en je
kunt een oplossing op maat zoeken. Dat is waarom het gaat.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

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.
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Cats on the Corner met Blues
Roots-a-Billy

VEGHEL- Op zondag 24 februari van 15.00 – 17.00
uur, is er net als vorige week, weer live bluesmuziek in
cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade.
Het podium is dan voor ‘Cats on the Corner’. De
mannen van Cats on the corner spelen blues uit het
Zuiden. Met een snuifje Red Devils, een Scheutje Little
Walter en een Grammetje Jimmie Vaughan. Mocht je
Artiesten die aan bod komen, zijn onder anderen Ria Valk, denken dat blues inmiddels oude mannen muziek is?
Anneke Grönloh, The Fouryo’s, Rob de Nijs, Johnny Lion Dacht het niet! Cats on the Corner speelt de vouwen uit
je broek met de vuigste en smerigste Blues uit het
en ZZ en de Maskers. Hun liedjes worden gespeeld door
Zuiden (want daar komt de Blues altijd vandaan). De
Rob, Ria, Ronnie & de Zippers. Een gesprek is er met
toegang is gratis.
Geertjan Wekx uit Nijmegen. Hij is kenner en liefhebber
Met Bluesharp en Contrabas vintage Drums en Stratocaster
van de beginjaren van de popmuziek in Nederland.
terug naar de essentie van muziek. Denk Soul voordat het
R&B heette denk Rhythm & Blues voordat het R&R werd. In
Luistercafé Noordkade is een initiatief van Bibliotheek
de beste traditie van oude helden als Bo en Robert en jongere
Meierijstad in samenwerking met Cultuur Haven Veghel.
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur en de locatie is goden als The Red Devils en the Hoax. Met gepokte en
gemazelde mannen met meer jaren aan podiumervaring dan
zaal de Apotheek op de CHV Noordkade. De entree is
Blues oud is; nou ja bijna dan. Uit alle hoeken en gaten zijn ze
gratis. Het volgende Luistercafé gaat over David Bowie en gekomen; Rockabilly/Ska/Metal/Roots en meer. Een optreden
is op vrijdag 5 april.
van Cats on the Corner is van diep intens en meeslepend naar
pannen van het dak feest. Reken maar dat feest vieren een
serieuze zaak is met Cats on the Corner.
VEGHEL - Vrijdag 8 maart is er weer een nieuwe editie
van Luistercafé Noordkade. Onder de noemer ‘Toen
was geluk heel gewoon’ staan deze keer
Nederlandstalige liedjes uit de jaren vijftig en zestig
centraal.

ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER AFVAL
Met elkaar naar een duurzaam Meierijstad
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe
van afvalinzameling
Geboren muzikant live in de Afzakkerij manier
gestart. Deze verandering roept
bij sommige inwoners
Op vrijdagavond 22 februari zal Nathan Kalish (usa)
nog vragen op. Om deze vragen te beantwoorden
een optreden verzorgen op CHV Noordkade in
organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten op
Cultuurcafé de Afzakkerij in Veghel. Vanaf 22:15 uur
drie locaties.
en de entree is gratis.
Wij geven antwoord op de praktische vragen en
Nathan Kalish groeide op met een vader die als een
waarom de gemeente voor deze manier van
evangelische missionaris werkte. Hoewel zijn toegang tot
afvalinzameling gekozen heeft.
muziek beperkt was door zijn ouders, bleef die footloose
Iedereen is welkom; aanmelding is niet nodig. Alle
levensstijl bij hem terwijl hij switchte tussen huizen in onder
informatieavonden beginnen om 19:30 uur en eindigen
andere Chicago, Grand Rapids, Michigan en Nashville. Na een
periode als huurling bij de Deadstring Brothers, ging Kalish – rond 21:00 uur. Vanaf 19:00 uur is de zaal geopend.
De koffi e en thee staan voor u klaar!
brak en dakloos – op eigen benen en woonde en reisde hij uit
Data en locaties
zijn busje zonder nauwelijks genoeg geld voor tol. Op het
goede spoor om in 2018 250 shows te spelen, bracht hij I
Woensdag 20 februari: Schijndel, ’t Spectrum
Want to Believe in april zelf uit, die hij opnam met Dave
Steeg 9, 5482 WN Schijndel
Beeman (Pokey LaFarge). De LP is een single-minded,
Dinsdag 26 februari: Veghel, CHV Noordkade, zaal
songwriterly verzameling van folk, Americana en country die
Apotheek Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH
zijn tenen onderdompelt in de wateren van alternatieve rock en
Veghel
psychedelia.
Woensdag 27 februari: Sint-Oedenrode, De Helden
van Kien Bremhorst 1 (navigatie: Zwembadweg)
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