Kindercarnaval & Jeugddisco
Wauw, wat een sfeer en wat een geweldige carnavalsdag voor de kinderen en de jeugd!
Om half twee begon het middagprogramma voor de kinderen. Deze middag begon met een
spetterende showdans waarbij alle dansmariekes zich weer van hun beste kant hebben laten
zien. Na de showdans is door Jeugprins Bram, Jeugdprinses Lindy, Adjudant Mats,
Adjudante Milou, Nar Lars en de Jeugdraad de middag geopend. Een officiële opening met
een woordje door de jeugdprins en jeugdprinses en toen kon het feest beginnen onder hun
motto: ‘We zen nie te houwe. Kom op! We gaon un fisje bouwe!’ En een fisje bouwen, dat
kunnen ze!
De dansmariekes hebben opgetreden met hun gardedans en ook van de jongste kinderen
hebben we genoten tijdens de Guppiedans. We hebben daarbij afscheid genomen van Petri
van Zutphen als leidster van de dansmariekes en van Tineke Vissers als verzorgster van de
kleding van de paarse dansmariekes (en dat na 11 jaar!). Super bedankt voor jullie inzet!
De kinderen hebben deze middag flink kunnen dansen en hossen (door de zaal en op het
podium), ze konden geschminkt worden, een glittertattoo laten zetten of lekker spelen in de
ballenbak (springkussen). Ook was er het ballonnenclowntje Rosanne die weer goed in de
smaak viel bij de kinderen. Die vrolijke gezichtjes en het spelen en hossen maakt dit tot een
gezellige en geslaagde middag.
Vervolg pagina 2

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart

Zondag: 17 maart 10.30 uur 2e zondag van de Vasten H.Mis
Pater Holterman (Gem.Koor)
Wij gedenken: Mientje van den Tillaart- van de Ven: Jan en Mien Dortmans- Verkuijlen en
Ria: Overl.ouders Pepers- van Lankvelt: Annie Gibbels- Pepers: Gerard Pepers: Lise van
den Donk: Cato Niestijl: Piet en Sien Janssen- van Lankvelt: Wim van der Burgt:
Overl.familie van der Burgt en Timmers
Overleden: Gerard Pepers in de leeftijd van 79 jaar

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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En dan gaan we ‘s avonds door met de jeugddisco bij
Kleijngeld. Nadat alle kinderen binnen waren heeft DJ
Edwin er een super feestavond voor de jeugd van
gemaakt met de Disco Show en blacklight. Vanaf 19.00
uur was het BAM knallen op de leuke muziek, werden er
dansspelletjes en wedstrijdjes met kleine prijzen gespeeld
en hebben ze flink gehost, gesprongen en gezongen. Het
feest kon niet op! Ook Prins Ton en Adjudant Gerard
hebben mee gehost. Dit alles samen heeft het gemaakt tot
één groot feest voor de jeugd.
Voor de eerste keer op deze manier vorm gegeven. De
leuke, positieve en enthousiaste reacties (van zowel de
jeugd als ouders) maakt dat dit voor herhaling vatbaar is.
Dus wij zeggen: op naar volgend jaar! Alaaf!
De Jeugdcommissie

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.

13 maart 2019 – 20 maart 2019
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Dankbetuiging
De vele kaarten, bloemen, donaties voor
KWF-kankerbestrijding en de
overweldigende belangstelling, die wij
mochten ontvangen na het overlijden van

Piet Vissers
hebben ons een enorme steun gegeven
om dit verlies te verwerken.
Annie, kinderen en kleinkinderen

Inloopbijeenkomst
op woensdag 20
maart 20:00.
Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau deze ligt ter
inzage bij de gemeente . U kunt het rapport ook inzien op
onze website www.dorpsraadzijtaart.nl
De dorpsraad wil zijn visie graag toetsen aan die van de
bewoners van Zijtaart, en houdt daarom vooraf aan zijn
reguliere vergadering van
20 Maart a.s. om 20:00 uur in het Dorpshuis
een inloopbijeenkomst voor iedereen die belangstelling
heeft, nog nadere vragen wil stellen over de NRD en de
aankomende M.E.R.-onderzoeken, en voor wie er zijn/haar
individuele zienswijze aan wil toevoegen.
U bent van harte welkom.
Voor de agenda:
De volgende openbare vergadering van de dorpsraad is op
woensdag 3 april 2019 aanvang 20.00 uur

Te huur:
Hoekwoning met 5 slaapkamers
en garage in Zijtaart.
Beschikbaar per 1-3-2019.
Bel voor informatie
Jochem van der Linden,
tel. 06 - 232 274 48.
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SAMEN aan TAFEL 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: 20 maart Vanaf 17.30 uur staat ervoor 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 20 maart. 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. We heten u graag welkom!

Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 20
maart kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 15 maart 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.

Laatste kans voor inschrijving
Cecilia’s dinerconcert
Graag bieden wij een ieder nog een laatste kans om zich in
te schrijven voor Cecilia’s Dinerconcert!
Wij hebben nog ruimte op zondag 7 april in ons pop-up
restaurant, dus schroom niet en meld je aan via
fanfare@sintceciliazijtaart.nl. Ons restaurant gaat op
zondag om 17.00 uur open en om 17.30 uur is aanvang van
het diner. De majoretten zullen samen met ons
opleidingsorkest het voorprogramma verzorgen, waarna het

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

Nasischijf € 1,60 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
fanfare orkest het stokje overneemt samen met onze
solisten Vincent Houdijk, Tamara Heuveling en Tijn van
Geel. Daarnaast zijn onze dames van dansgroep Return er
om een mooie show neer te zetten.
Het menu is samengesteld door Mike van Eethuis de Reiger
en er zullen bijpassende wijntjes geschonken worden die
met zorg uitgekozen zijn door Yvonne van Café-zaal
Kleijngeld.
Dit geheel verzorgde avondje uit kost € 55,00 per persoon
(inclusief drankjes) en wij beloven dat dit zeker de moeite
waard is! Twijfel niet en reserveer één van de laatste tafels
voor Cecilia’s Dinerconcert op zondag 7 april! Dit kan tot
uiterlijk vrijdag 22 maart.
Graag tot dan!
Met muzikale groet, Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 24

Rikken:

KBO
AGENDA
Maandag 18 maart 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 18 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 19 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 19 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 19 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 19 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 20 maart 13.30 uur: Keezen
Donderdag 21 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 21 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 21 maart 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 21 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 22 maart 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN:
Uitslagen van 7 maart:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ciska Coppens
Rikken:
Cor v.d.Wetering
Piet v.d.Tillaart
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Toon Opsteen
Loterij:
Leny Henst
Uitslagen van 11 maart:
Jokeren:
Rieky v.Zutphen
Mien Ketelaars
Poedelprijs: Ad v.Cuijck

13 maart 2019 – 20 maart 2019

242 pnt.
140 pnt.
6 pnt.
142 pnt.
54 pnt.
40 pnt.
-26 pnt.

108 pnt.
90 pnt.
23 pnt.

Poedelprijs:
Loterij:

Bert Vissers
Annemieke v.d.Linden
Toon v.Bakel
Piet v.d.Tillaart
Anneke v.d.Braak

pagina 4
130 pnt.
79 pnt.
72 pnt.
-40 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 8 maart:
A-lijn:
1.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
2.Ad & Nellie Vervoort
3.Mien Verhoeven & Mien Vissers
4.Cees & Riet v.Hout
5.Rien & Helma v.d.Heuvel
B-lijn:
1.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
2.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
3.Liesbeth v.Dijk & Nellie Philipsen
4. Huub vd.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
5.Harrie & Rina v.Berlo

58,75 %
56,25 %
55,42 %
54,17 %
51,25 %
65,28 %
61,67 %
58,06 %
57,65 %
52,08 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Mededeling/Oproep : ter voorbereiding op het nieuwe
seizoen, willen we als bestuur van Biljartclub KBO Zijtaart
graag alvast inventariseren of er nog mensen
(mannen/vrouwen) interesse hebben om deel te gaan nemen
aan onze onderlinge competitie. Het nieuwe seizoen zal
van start gaan miv september. Voorwaarde is wel, dat men
55 jaar of ouder is en lid van de KBO.
Aanmelden kan tot eind maart bij Toon Cissen, Hoolstraat
1a Zijtaart.

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 07-03-2019
Frans van Leuken 43 14
Toon Opsteen
28 16
Mies Gibbels
35 22
Jan vd Oever
18 22
Andre Schepers 36 36
Tonn Verbruggen 24 25
Rien van Tiel
28 55
Theo vd Laar
15 17
Chris van Helvoirt 17 33
Tonnie van Uden 32 59
Toon Nelissen
32 50
Wim Kremers
27 30

- Cor Coppens
- Toon vd Oever
- Willy vd Berkmortel
- Cor van Zutphen
- Willy Henst
- Martien Verbruggen
- Bert vd Heijden
- Hans van Erp
- Toon Cissen
- Toon Opsteen
- Wim Kremers
- Theo vd Laar

22
29
25
62
24
70
28
66
59
28
27
15

24
19
28
53
18
51
17
57
42
14
36
19

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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Woensdag 20 maart 2019

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 17 maart, De Gulbergen, pauze
in ‘Kaffee Peijnenburg’ Geldrop, 75 km, vertrek 9.00 uur.
Senioren: woensdag 20 maart, Ruïne ‘Landgoed
Seldensate’, pauze in ‘Asjemenu’ Den Bosch, 60 km,
vertrek 9.00 uur.

VOW Jeugd 16 maart 2019
Avanti'31 JO19-2 VOW JO19-1
14:30
VOW JO17-1
Vorstenbossche Boys JO17-1 14:30
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VOW JO15-1 13:00
VOW JO13-1
FC de Rakt JO13-2
11:30
UDI'19/CSU JO12-5
VOW JO12-1
12:00
VOW JO10-1G Gemert JO10-2
10:45
Gemert JO9-4
VOW JO9-1
10:00
VOW JO8-1
ST Boerdonk/Keldonk JO8-1G 10:45
VOW JO7-1M
Rhode JO7-3
10:30
Volkel MO17-1 VOW MO17-1
13:00
VOW MO15-1
Sparta'25 MO15-1
13:00
Volharding MO13-1 VOW MO13-1
10:30
VOW MO11-1
Margriet MO11-1
9:30
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http:/www./vow.nl

VOW Senioren 16 maart 2019
15:15u
16:30u

HVCH VR30+1
VOW Veteranen

VOW VR30+1
Avanti

VOW Senioren 17 maart 2019
14:30u
11:30u
11:00u
09:30u
10:30u
12:00u

VOW 1
VOW 2
VOW 3
Nijnsel/TVE Reclame 7
Constantia VR1

Rood Wit'62 1
Ollandia 2
ELI 3
VOW 4
VOW VR1
Blauw Geel'38/JUMBO VR2 VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 9 maart 2019
Boekelsport
VOW Veteranen
VOW Senioren 10 maart 2019
Odiliapeel/Braks Groep 1 VOW 1
ELI 2
VOW 2
VOW 3
Heeswijk 5
VOW VR1
Gemert VR1
VOW VR2
Rhode/Van Stiphout Bouw VR2

1-3
Afgelast
Afgelast
1-3
Afgelast
4-1

Motorclub MCV start motorseizoen
Zondag 17 maart gaat voor motorclub MCV het nieuwe
motorseizoen weer van start met de “Uit ’t Vet rit”. Deze
keer zal de rit langs de Loonse en Drunense Duinen gaan.
Na een koffie- en/of lunchstop halverwege, tikken we nog
een stukje polder aan. Na ongeveer 140 km zijn we weer
terug bij Café D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in
Mariaheide.
Wil je een keer met ons meerijden? Stuur dan een e-mail
naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast
digitaal doorsturen. Café D’n Brouwer is vanaf 9:30 uur
open voor koffie en we vertrekken om ca. 10:00 uur.

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke
(geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een
loterij!
VOW Zijtaart Sportpark
de Vonders
De Bresser 27-29 5465
PW Zijtaart
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Alzheimercafé over onbegrepen
gedrag
Op dinsdagavond 19 maart opent het Alzheimercafé om
19.00 uur weer haar deuren in het Pieter Brueghelhuis in
Veghel. Zoals gebruikelijk wordt er dan vanaf 19.30 uur
een bepaald aspect van de ziekte dementie besproken. Deze
keer gaat het over de veranderingen in het gedrag van
mensen met dementie. Die veranderingen zijn vaak niet te
begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid.
Karin van Gent, psycholoog bij de GGZ Oost Brabant komt
uitleg en advies geven over het omgaan met onbegrepen
gedrag. Bovendien komt een mantelzorger vertellen over
zijn/haar ervaringen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in dementie en de toegang is
gratis.
Wanneer iemand gaat dementeren, kan er veel veranderen,
zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn of haar
omgeving. Niet zelden treden er dan veranderingen op in
gedrag en emoties, waarmee naasten zich geen raad weten.
Hoe ga je om met boosheid of achterdocht van iemand met
dementie? Of met iemand die niets meer wil? Wat kun je
dan het beste doen? Een psycholoog geeft uitleg over en
ook praktische adviezen voor de omgang. Bij de bezoekers
aan het Alzheimercafé zullen zeker de ervaringen van een
mantelzorger veel herkenning oproepen. Het is de
bedoeling van het Alzheimercafé om mensen die iets met
dementie te maken hebben, informatie te geven en een
steuntje in de rug te bieden. Bezoekers kunnen er niet
alleen lotgenoten ontmoeten, maar ook hun vragen
voorleggen aan professionals die iedere maand aanwezig
zijn.

Van een voormalige friettent is weinig meer te zien nu
Restaurant ‘De Gevulde Snoeshaan’ steeds meer vorm
begint te krijgen. De menukaart is samengesteld en
eigenaresse Germaine de Kroon en haar personeel staan dan
ook te popelen om u te mogen ontvangen.
“De telefoon staat dagelijks roodgloeiend,” vertelt
Germaine de Kroon. “Tijdens de grande opening op
zaterdag 23 maart zit de grote eetzaal zelfs al helemaal vol,
maar vóór in het restaurant zijn nog enkele tafeltjes vrij.”
Zo laat Germaine ons met trots weten. Met een blik op het
reserveringsboek blijkt dat zondag 24 maart ook al aardig
vol begint te raken. Tijdens een rondleiding door de keuken
treffen wij Chef-kok Freek. Hij vertelt ons hoe koken zijn
passie is en laat zien hoe hij zijn hele lichaam gebruikt om
de meest unieke gerechten te bereiden. “Ik experimenteer
met ingrediënten en
combineer smaken
zoals niemand ze
ooit geproefd
heeft,” aldus de
enthousiaste Chefkok.
Wilt u genieten van
een unieke,
komische en
culinaire avond om
nooit meer te vergeten? Wees er dan als de snoeshanen bij
en reserveer snel een tafeltje! Reserveren kan via tel. 06 480 717 69 of zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com
De Zijtaartse Toneel Vereniging speelt ‘De Gevulde
Snoeshaan’ op 23 en 24 maart in MFA Het Klooster te
Zijtaart. Zaal opent om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten à € 7,50. Auteur: Mart Moors. Regie: Jeroen van
den Boom.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 28 nr. 24

13 maart 2019 – 20 maart 2019

pagina 7

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi, al w
as het jammer dat het in het finaleweekend zo hard stormde.
De toernooicommissie heeft toen besloten om op zondag
Afgelopen twee weken was het elke avond erg druk op de
tennisvelden van TV Zijtaart. Het jaarlijkse Open Toernooi extra vroeg te beginnen met de finales en daar waren veel
werd hier rondom carnaval gespeeld. Op maandag, dinsdag spelers blij mee. Tijdens de prijsuitreiking werden er veel
mensen bedankt voor hun bijdrage aan dit toernooi. Een
en woensdag avond was wel te merken dat de carnaval er
bij sommige spelers nog wel in zat. Dit jaar was Eethuis De extra woord van dank was er voor Mike Versantvoort, onze
hoofdsponsor en aan Jonneke Vissers die ontzettend veel
Reiger weer de hoofdsponsor van het toernooi. Elke dag
werk
verzet heeft met het inplannen van alle wedstrijden.
werd er door de hapjescommissie een lekker hapje uit de
We
zien
alle deelnemers graag volgend jaar weer terug op
hoge hoed getoverd en de deelnemers lieten zich dit goed
ons Open Toernooi.
smaken. De barcommissie en de vele vrijwilligers
voorzagen iedereen van de nodige drankjes. Het toernooi
(Op de foto's enkele finalisten)
groeit aan bekendheid door de gezellige sfeer en ook het
sportieve mag hierbij niet ontbreken. Vanuit de
wijde omgeving wisten tennissers de weg naar ons
sportpark te vinden. Maar liefst 224 spelers hebben
de afgelopen twee weken gestreden om de begeerde
prijzen. Hieronder een overzicht van de winnaars in
de verschillende categorieën:

Eethuis De Reiger Open Tennistoernooi

Heren Dubbel 5: John vd Rijt en Paul vd Rijt
Heren Dubbel 6: Jorn Brenninkmeijer en Alexander
Mols
Heren Dubbel 7: Marc Klein Breteler en Frank van
Leuken
Heren Dubbel 8: Bas van Bussel en Mark Timmers
Dames Dubbel 5: Manon Bax en Carmen vd Berg
Dames Dubbel 6: Wendy vd Heijden en Tessa
Steenbakkers
Dames Dubbel 7: Noor van Erp en Marloes Pijnappels
Dames Dubbel 8: Angela Donkers en Mimi vd Heijden

Heren Dubbel 5

Heren dubbel 7

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
Gemengd Dubbel 5: Jamie Kusters en Carlo Donkers
blindelings kunt vinden.
Gemengd Dubbel 6: Suzan Dortmans en Jeroen Janssen
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
Gemengd Dubbel 7: Denise Steenbergen en Marko
2
VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Steenbergen
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
Gemengd Dubbel 8: Els Migchels en Simon Donkers
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Categorie 45+
Lankvelt
Heren Dubbel 7: Paul vd Boom en Hans Doors
Dames Dubbel 6: Anouska vd Heijden en Monique vd Hurk 4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
Dames Dubbel 7: Manuela Elissen en Astrid Verbakel
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
Gemengd Dubbel 7: Ingrid Munsters en Jan Kerkhof
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)

Dames dubbel 6

Damesdubbel 7

Damesdubbel 8
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Lezing grote grazers
Donderdag 21 maart 20.00 uur – 22.00 uur
Op donderdag 21 maart verzorgt
natuurvereniging IVN Veghel een lezing
over grote grazers in de Maashorst. Tijdens de presentatie
zal Leo Linnartz van stichting ARK vertellen over het hoe
Interpunctie
en waarom van wisenten, wilde runderen en wilde paarden
Ik mis mama (of papa)
in het gebied. De lezing zal plaatsvinden in het
Gescheiden ouders maken het regelmatig mee dat hun kind verenigingslokaal van IVN Veghel aan de Langendonk 1 te
voor het slapen gaan ineens wat huilerig zegt “ik mis… (de Veghel en is gratis toegankelijk voor iedereen die interesse
andere ouder)”. In eerste instantie doen we misschien of we heeft. De avond begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer
het niet horen (er geen aandacht aan besteden, dan gaat het 22:00 uur.
wel over). Ondertussen voelen we ons gekwetst, afgewezen Na een korte inleiding over de Maashorst neemt Leo
door ons kind. Heb ik gefaald? Wat doe ik verkeerd? Als
Linnartz je mee naar de wereld van wildlevende grazers en
het kind blijft doorgaan, raken we geïrriteerd, misschien
hun rol in de natuur. Je hoort hoe in de loop van duizenden
wel echt boos en word je ongeduldig. “Niet zo flauw doen, jaren van co-evolutie landschap, begroeiing, grazers en
morgen zie je mama/papa weer”, snauw je. Je voelt je
predatoren samen gevormd en ontstaan zijn. Begrazing met
schuldig want je kind blijft huilen en je had toch niet zo
grote grazers gaat dan ook over het herstel van deze
hoeven blaffen. Dan maar vragen wat er aan de hand is?
oeroude banden en natuurlijke kringlopen. Deze boeiende
lezing zal je meer inzicht geven in de levenswijze van de
Maar een kind kan zijn gevoelens vaak niet zo duidelijk
wisenten, taurossen en Exmoor pony’s die leven in de
uiten. Wat kan je beter doen? Even rustig bij hem op bed
gaan zitten, over zijn haren strijken. Zeggen dat je snapt dat Maashorst.
het niet gemakkelijk is. Je kind huilt nog even door. Rustig Meer informatie Bjorn van Lieshout www.ivn-veghel.nl
of tel. 06 - 117 407 38
stil blijven zitten en zachtjes over zijn bolletje aaien.
Meestal vallen kinderen dan snel in slaap. Een uurtje later
ga je nog eens kijken. Hij is in diepe slaap. Door zijn
Muziekfestival Berenklauw JJC Erp.
verdriet niet weg te moffelen, serieus te nemen, écht
BreakOut, het Erpse zondagmiddag muziekpodium, heeft
aandacht te hebben, voelt hij zich gehoord. Zijn verdriet
als seizoenafsluiter haar activiteiten uitgebreid naar de
mag er zijn. En hij mag huilen. Tranen kalmeren en
zaterdagavond. Het Berenklauw festival, eigenwijs met een
ontspannen als ze echt worden toegelaten en geaccepteerd. scherp randje.
De line-up dit jaar is Cooking John uit Gemert, Milestones
Vaak zul je zien dat de volgende dag het probleem niet
From The Underground Scene uit Heeswijk-Dinther en The
meer aan de orde is. Je kind speelt en heeft plezier, er is
geen vuiltje aan de lucht. Je hoeft het duidelijk niet meer ter Ballet Bombs uit Eindhoven. Bands, elektrisch, gedreven,
heftig, mogelijk underground, maar altijd spraakmakend.
sprake te brengen. Het is over.
Wat wordt Erp weer verwend.
Zaterdagavond 16 maart in het Jeugd en Jongerencentrum
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 21.00, zaal open
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
20.00 en de entree is gratis. Meer informatie op www.jjctel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
erp.nl.
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Stand Buurtkeezen
competitie na 6e ronde.
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Naam
Keez Erger je niet
Klets en Klats
Meester vd Venstraat 2
Maan
Rudebroek 4
De Akkertjes
M&M vd Doornhoek
Bospater
PepTeam
Party Chicks
De Boschnutjes
Weievenseweg 2
Krijtenburg 1
Zijtaart biedt meer
De Keslearstraot
Kampstraat
Jeroen & Mia
BeautyKeez
Hartenvrouwen
Nunen 9
De Stroat
De Pasopperkes
Soffelt 2
Brosch
Rudebroek 2
Krijtenburg 2
SlimKeezen
Buurvrouw en ex
Buurvrouw
Boskamp
Keslaerstraat - Zuid
Grootveld 1
Burgtske
Vanderaatjes
Krijtenburg 4
Weievenseweg 1
HLV
Soffelt (1)
De Clercxjes
Vier terug
Meester vd Venstraat 1
de Koorknapen
Leinrecht
van Nunen 71
Keezpret
Keez-Moatjes
Kletskeezen
Jeugd van tegenwoordig
Keez & Co 2
Krijtenburg 3

Spellen
18
18
18
18
18
18
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
18
18
18
18

Winst
14
13
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8

Verlies
4
5
6
6
6
7
4
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
6
9
9
9
10

Punten
14
13
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8

Pionnensaldo
354-320
347-313
338-318
323-307
336-325
333-294
291-264
341-327
332-323
333-330
336-313
336-321
333-323
335-329
323-318
334-333
321-320
330-344
322-339
348-319
333-312
338-323
344-331
282-270
338-335
332-336
320-325
336-324

18
18
18
18
18
18
15
18
15
18
18
18
18
15
15
15
18
15
18
12
15

8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3

10
10
10
10
10
10
8
11
8
11
11
11
11
9
9
9
12
10
14
9
12

8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3

333-330
311-316
334-340
325-336
313-324
324-337
278-270
312-316
276-280
315-338
308-338
303-334
289-341
273-269
260-279
259-285
313-343
261-292
330-338
213-234
255-289

gesprek
gaan met

Week van Zorg en Welzijn
bij BrabantZorg
In de Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot
en met 16 maart, nemen diverse locaties van
BrabantZorg deel aan de landelijke Week
van Zorg en Welzijn. Iedereen die kennis wil
maken met het aanbod van BrabantZorg en
sfeer wil komen proeven is die dag van harte
welkom.
De programma’s op locatie lopen uiteen.
Bezoekers kunnen kennismaken met de
faciliteiten en diensten van BrabantZorg. Zo
kunnen bezoekers op diverse locaties een
rondleiding volgen, proeven uit de keuken,
deelnemen aan activiteiten en genieten van
muziek.
Ook is er volop informatie over leren, werken
en vrijwilligerswerk bij BrabantZorg. Op
diverse locaties worden speeddates
georganiseerd, waarbij geïnteresseerden in
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medewerkers van BrabantZorg over de mogelijkheden
om bij BrabantZorg te werken of leren. Deelnemers
horen direct of zij in aanmerking komen voor een
opleiding of baan binnen BrabantZorg.

Deelnemende locaties en specifieke informatie
per locatie:
•

De Watersteeg, Reigerdonk 37 in Veghel
Dinsdag 12 maart van 10.00 tot 12.00 uur, 14.00 tot
15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur

Het afgelopen jaar is De Watersteeg verbouwd,
gemoderniseerd en zijn er twee nieuwe etages met nieuwe
woon- en verblijfsvormen in gebruik genomen. Op 12 maart,
tijdens de Week van Zorg en Welzijn, opent De Watersteeg
haar deuren. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen
nemen.
Ben je geïnteresseerd in werken of leren bij BrabantZorg?
Neem dan deel aan de speeddate op bovengenoemde tijden.
Wij gaan met je in gesprek over de mogelijkheden en je hoort
direct of je in aanmerking komt voor een opleiding of baan
binnen BrabantZorg.

•

AAtrium, Trompstraat 21 in Veghel
Dinsdag 12 maart van 16.00 tot 20.00
uur

AAtrium opent op dinsdag 12 maart haar
deuren voor publiek. Bezoekers kunnen
informatie verkrijgen over de zorg en
activiteiten die AAtrium te bieden heeft.
Daarnaast is er informatie verkrijgbaar over de
thuiszorg die vanuit AAtrium verzorgd wordt.
Tijdens de open dag zullen er medewerkers
aanwezig zijn om rondleidingen te geven.
Natuurlijk gebeurt dit alles onder het genot van
een hapje en een drankje!
Ben je geïnteresseerd in werken of leren bij
BrabantZorg? Neem dan deel aan de speeddate
tussen 16.00 en 20.00 uur. Wij gaan met je in
gesprek over de mogelijkheden en je hoort
direct of je in aanmerking komt voor een
opleiding of baan binnen BrabantZorg.

•

Odendael, Odendael 1 in SintOedenrode
Zaterdag 16 maart van 10.30 tot 16.30
uur

Odendael organiseert op zaterdag 16 maart een
seniorenmarkt. Bezoekers kunnen informatie
verkrijgen over de zorg en activiteiten die
Odendael te bieden heeft en er worden
gedurende de hele dag rondleidingen gegeven.
Natuurlijk gebeurt dit alles onder het genot van
een hapje en een drankje!
Ben je geïnteresseerd in werken of leren bij
BrabantZorg? Neem dan deel aan de speeddate
op zaterdag 16 maart. Wij gaan met je in
gesprek over de mogelijkheden en je hoort
direct of je in aanmerking komt voor een
opleiding of baan binnen BrabantZorg.
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