DIT JAAR WEER EEN “DORPSKLETS-AVOND”
Nadat er vorig jaar een muzikale avond werd gepresenteerd door muziekvereniging
Sint-Cecilia in samenwerking met BZB, organiseert het bestuur van het dorpshuis
dit jaar weer een zogenaamde “Dorpsklets-avond” op zaterdag 19 oktober a.s.
Aanvang 20:00 uur.
Tijdens deze avond zullen de volgende ton-praters optreden: Rien van Genugten,
Wichard de Benis, René van Boxtel, Jasper van Gerwen, Freddy van den Elzen en
Twan van Oers. Met deze 6 tonpraters is een lachwekkende avond zeker
gegarandeerd! Tussendoor zorgt Blaaskapel De Boemelaars voor de gezellige
muzikale ondersteuning van deze avond.
Belangstellenden kunnen m.i.v. 1 mei a.s. op drie plekken kaartjes kopen: in ons
dorpshuis, bij onze dorpswinkel van Van de Rakt en bij het Uitpunt in Veghel. De
kaartjes kosten € 15,00
Deze zijn ook via onze website van het dorpshuis te bestellen:
www.dorpshuiszijtaart.nl
Wij gaan er weer vanuit, dat er een ruime belangstelling zal zijn voor deze ludieke
avond in ons dorpshuis. Graag tot ziens dus!
Bestuur Dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 5 mei 10.30 uur Woord- en Comm.viering (Vivace)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van Lankvelt-van der Linden en kinderen; Gerard Pepers
(vanw.verjaardag); Overl.ouders van de Ven- arts en dochter Zus; Annie van de Ven-van
Zutphen; Overl.ouders Harrie en Nel van der Linden- van Berkel; Overl.ouders van den
Oever-Verhoeven; Theo van den Oever; Gijs van der Linden; Overl.ouders Jan en Regina
van Boxmeer-van Nunen en zoon Antoon; Overleden familie van Nunen; Jaargetijde Jan
van de Ven.
Doop: 12.00 uur Boaz, zoon van Donny en Maaike Abbenes-van Boxmeer

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
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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.

Gezocht: betrouwbare schoonmaakster
Wij zoeken een betrouwbare schoonmaakster die wekelijks
2 uur bij ons zou willen schoonmaken. Wij wonen op de
Biezendijk. Geïnteresseerden kunnen bellen naar 0624332081.

Te koop
Woonhuis Edith Steijnplein 5.
Interesse? Tel.: (06) 520 208 24.

Oproep.
Afgelopen week hebben er in de Hoolstraat
Sweenslag al 5 mensen een of meerdere kapotte
banden gehad met de auto omdat de
grasbetonstenen wel 10 centimeter hoger liggen
als het zand ernaast. Om dit bij de gemeente extra
aandacht te geven verzoeken wij U dit met zijn
allen te melden op tel nummer 140413 of bij ons
dorpsnieuws of dorpsraad zodat dit zeer
binnenkort verholpen zal zijn. De mensen die
hiervan een foto hebben stuur die door naar de
gemeente Meierijstad.
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Dodenherdenking 2019
‘In vrijheid kiezen’
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2019 worden om
20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.
Het meer-jarenthema (2016-2020) van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je door’. In 2019 wordt
de focus gelegd op ‘In vrijheid kiezen’. Hiermee sluit het
comité onder andere aan bij 100 jaar algemeen kiesrecht,
maar ook bij het feit dat in Nederland iedereen binnen de
regels van de wet, kan doen en laten wat men zelf wil. We
leven in een vrij land en mogen overal een mening over
hebben en bepalen wat goed voor ons is. De keuze van de
een kan echter onvrijheid van de ander betekenen. Hoe
gaan we daarmee om? Nemen we verantwoordelijkheid
voor onze keuzes? Zijn we in staat verder te kijken dan
onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog
voldoende in een ander? Khadija Arib, voorzitter van de
Tweede Kamer schreef dit jaar de tekst over dit thema.
In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende
plaatsen herdenkingen.
In Veghel bent u vanaf 18.00 uur welkom in de Blauwe
Kei aan de Noordkade. Hier start rond 19.30 uur een stille
tocht naar de Veghelse monumenten aan de Kolonel
Johnsonstraat waar de herdenking en kranslegging
plaatsvindt.
In Boerdonk vanaf 19.10 uur zijn belangstellenden
welkom in den Hazenpot.
In Eerde komen belangstellenden vanaf 19.40 uur samen
op het Kerkplein.
In Erp verzamelen belangstellenden zich vanaf 19.15 uur
bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat.
In Schijndel Om 19.00 uur wordt men door leden van de
stichting Oranjecomité Schijndel ontvangen in ‘t Spectrum.
In Sint-Oedenrode vanaf 18.25 uur is iedereen van harte
welkom in het Atrium aan de Deken van Erpstraat, gebouw
B in Sint-Oedenrode,
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BEDEVAART NAAR HANDEL!
Op maandag 6 mei wordt de bedevaart naar Handel
gehouden voor KBO-leden. Een bedevaart waarbij alle
KBO-leden uit de “oude” gemeente Veghel zich kunnen
aansluiten. Er zijn mensen
die te voet gaan, met de fiets
of met de auto, we willen
namelijk als KBO massaal
aanwezig zijn in de Onze
Lieve Vrouwe kerk van
Handel voor deze jaarlijkse
herdenking. Alleen al uit het
feit, dat er jaarlijks duizenden
pelgrims naar Handel komen,
blijkt, dat er heel bijzondere
dingen gebeurd zijn,
waardoor de mensen
getroffen en geboeid werden.
Zij kwamen van heinde en ver om Maria te eren en haar
moederlijke hulp in hun noden te vragen. Zoals elke
moeder helpt als zij kan, zo ook Maria, soms zelfs op
wondere wijze. De dienst wordt geregeld door de KBO
afdeling Mariaheide. De Heilige Mis begint om 13.00 uur,
waarna het bestuur van de KBO Zijtaart haar leden koffie
of thee aanbiedt bij café het ‘t Hofke!
Mensen die graag meegaan, kunnen op eigen gelegenheid
gaan of als je wilt fietsen, spreken we af om 11.50 uur bij
de kerk in Zijtaart. Geen vervoer, laat het even weten dan
kunnen we als bestuur iets regelen.
Voor leden die deze middag niet mee op
de bedevaart gaan, bestaat de
mogelijkheid om gewoon te komen
kaarten in het dorpshuis.

U gaat toch ook mee?

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

Macho € 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
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Onderonsje over Prachtig
Krachtig Puur Natuur!
Gezondheid is een breed begrip. Het is
constant in beweging. Gezondheid
betekent ook niet voor iedereen hetzelfde.
We zijn nu eenmaal individuen, maken
eigen keuzes. Waar de ene persoon zich
prima bij voelt, voelt de ander zich ziek,
zwak en niet zichzelf bij die bepaalde
leefstijl/eetpatroon. Daarom is het zo belangrijk naar je
eigen lichaam te ‘leren’ luisteren.
Karin v.d. Linden is van mening dat er geen enkel
voedingsadvies bestaat dat werkt voor iedereen. Maatwerk
is haar devies! Op 6 mei komt ze naar het Onderonsje om
ons mee te nemen in dit onderwerp!
Waaruit bestaat gezondheid?
•
Mindset:
Hoe sta je er voor in je
gevoelsleven? Hoe ga je om met
emoties? Ervaar je het leven als
gemakkelijk? Wandel je er zo
doorheen? Of vind je bepaalde
zaken lastig? Blijf je daarin
hangen? Kun je moeilijk
loslaten?

1 mei 2019 – 8 mei 2019
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•
Voeding
Gezonde voeding. Ook dit is natuurlijk een breed begrip.
De een heeft al baat bij vooral verse maaltijden zonder
pakjes en zakjes. De ander gaat een stukje verder en
probeert zoveel mogelijk plantaardig te eten, geen vlees. De
ander eet alleen biologisch.
•
Bewegen
Wat we ook doen om die gezondheid en vitaliteit te
bereiken… als we er niet bij bewegen, zal het nooit slagen!
De wetenschap is er steeds meer over uit, bewegen is echt
nog belangrijker dan we altijd al dachten. Dagelijks
bewegen is echt wel noodzaak als je vitaal oud wilt worden.
•
Gezonde darmen
Sinds Karin zich detoxcoach mag noemen, weet ze het
zeker: je kan nog zo gezond eten, bewegen, etc.; wanneer je
niet werkt aan darmgezondheid, dan laat je een stukje van
je eigen vitaliteit liggen.
Maandag 6 mei om 10.00 uur krijgt Karin v.d. Linden het
woord. Het wordt beslist een mooi en leerzaam uurtje. Voor
bezoekers van ’t Onderonsje zal er volop gelegenheid zijn
om vragen te stellen en iets meer te weten te komen over
hoe om te gaan met gezond leven.
Kom beslist even luisteren!
Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandag 6 mei 2019 van 10.00 tot 11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening

U komt toch zeker ook?
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KBO
AGENDA
Maandag 6 mei 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 6 mei 13.00 uur: H. Mis bedevaart Handel
Dinsdag 7 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 7 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 7 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 7 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 8 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 9 mei 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 9 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 9 mei 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 9 mei 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 10 mei 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 25 april:
Jokeren:
Tonny Rijkers
Ad.v.Cuijk
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Marjo Vissers
Poedelprijs: Piet v.d.Tillaart
Loterij:
Anneke v.d.Braak
UIitslagen van 29 april:
Jokeren:
Ad v.Cuijk
Jo v.Boxmeer
Poedelprijs: Tonny Rijkers
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Marjo Vissers
Poedelprijs: Toon v.Bakel
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt

139 pnt.
87 pnt.
6 pnt.
107 pnt.
70 pnt.
-45 pnt.

71 pnt.
69 pnt.
35 pnt.
63 pnt.
50 pnt.
-38 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen 23 april:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Bert & Diny Kanters
3.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
5.Toon & Marietje v.Schaijk
6.Ad Koevoets & Sjan Kanters
7.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
7.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
B-lijn:
1.Hein & Jo de Wit
2.Piet & Toos Reijbroek
3. Ria Veldhuis & Mien Vissers
Uitslagen 26 april:
A-lijn:
1.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
2.Cees & Riet v.Hout
3.Rien & Helma v.d.Heuvel
4.Ben v.d.Steen & Jan Rietveld
5.Bert & Diny Kanters

1 mei 2019 – 8 mei 2019
B-lijn:
1.Ad & Riet Koevoets
2.Cor & Marietje Mollen
Mies & Joke v.d.Burgt
4.Harrie & Thea v.d.Hurk
5.Toos & Willemien Verhoeven
6.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
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60,42 %
59,90 %
59,90 %
58,85 %
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50,00 %

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie d.d. 24-04-2019
Beek en Donk A tegen Zijtaart
Henk vd Bergh
52 50 - Hans van Erp
66 65
Henri van Leuken 46 48 - Toon Cissen
52 35
Ad de Koning
39 44 - Wim vd Sanden- 40 39
Harrie Poulissen 26 14 - Tonnie van Uden 32 21
Harrie Bouwmans 25 10 - Toon Opsteen
27 35
Mari Vereijken
23 19 - Jan de Wit
24 20
Jan van Hout
18 13 - Cor Coppens
20 29
Theo Verheijen 11 7 - Jan vd Oever
20 9
Uitslag onderlinge competitie KBO Zijtaart d.d. 25-042019
Rien van Tiel
28 41 - Jan vd Oever
18 27
Toon Cissen
59 65 - Mies Gibbels
35 44
Cor Coppens
22 26 - Frans vd Broek
20 22
Chris van Helvoirt 17 21 - Toon Opsteen
28 34
Frans van Leuken 43 45 - Willy Henst
24 30
Willy vd Berkmortel 25 18 - Wim Kremers
27 28
Andre Schepers
36 15 - Cor van Zutphen
62 69
Hans van Erp
66 36 - Toon Cissen
59 65
Tonnie van Uden 32 32 - Martien Verbruggen 70 42
Toon Opsteen
28 40 - Theo vd Laar
15 19
Toon vd Oever
29 33 - Chris van Helvoirt 17 16

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

59,17 %
56,25 %
55,83 %
55,42 %
54,58 %
52,08 %
51,25 %
51,25 %
59,24 %
57,97 %
55,49 %

62,50 %
59,90 %
55,21 %
52,08 %
50,52 %

Zondagtocht 5-mei 2019 start 8:30u Bevrijdingstocht
pauze Museumzicht plaats Overloon 80km
Senioren woensdag 8 mei 2019 start 8:30u tocht
Boevenheuvel pauze Riethoven “De Volmolen” 99 km
VOW Jeugd 4 mei 2019
WEC JO19-2
VOW JO19-1
14:30u
VOW JO17-1
Erp JO17-2
14:30u
Ollandia JO15-1G
VOW JO15-1
13:00u
Schijndel/DE WIT JO13-4 VOW JO13-1
10:15u
VOW JO12-1
Avanti'31 JO12-2
9:30u
UDI'19/CSU JO10-4 VOW JO10-1G
10:15u
Boekel Sport JO9-3 VOW JO9-1
9:30u
VOW JO8-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-4 10:45u
VOW JO7-1M
vrij
ST Heeswijk/Avesteyn MO17-1
VOW MO17-1 13:00u
VOW MO15-1
Berghem Sport MO15-1
13:00u
Venhorst MO13-1
VOW MO13-1
13:00u
Vorstenbossche Boys MO11-1 VOW MO11-1 12:00u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
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V.O.W.
VOW Senioren 4 mei 2019
17:00u UDI'19/CSU VR30+1
17:00u Pr Irene

VOW VR30+1
VOW Veteranen

VOW Senioren 5 mei 2019
14:30u Odiliapeel/Braks Groep 1
11:30u VOW 2
11:00u VOW 3
11:30u Nulandia 7
13:00u ZSV VR1
12:00u Boekel Sport VR2

VOW 1
Sparta'25 5
Deurne 4
VOW 4
VOW VR1
VOW VR2

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 28 april 2019
VOW 1
Rood Wit'62 1
Erp 4
VOW 2
Avesteyn 4
VOW 3
Constantia VR1
VOW VR1

1–4
7–1
1–0
2–2

Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart
Zaterdag 27 april jl. heeft in Zaal Kleijngeld de afsluiting
plaatsgevonden van het 21e seizoen van de Buurtcompetitie
Biljarten Zijtaart. Aan deze competitie nemen 10
buurtschappen/buurtverenigingen deel en in de maanden
september tot en met april wordt er een dubbele competitie
gespeeld, wat in totaal 18 wedstrijden oplevert. Elk team
speelt met 6 spelers per speelavond. Afgelopen seizoen
hebben 97 spelers 1 of meer partijen gespeeld en er waren 6
spelers die alle 18 speelavonden actief zijn geweest. Na de
succesvolle jubileumeditie van vorig seizoen was besloten
om de opzet van de feestavond enigszins aan te passen.
Vanaf 19.00 uur werden de gasten ontvangen met
koffie/thee waarna men vanaf 19.30 uur kon gaan genieten
van een overheerlijk warm en koud buffet. Hiervan werd
dan ook volop gebruik gemaakt en er waren alleen maar
zeer positieve reacties over de diversiteit en kwaliteit.
Yvonne en haar kookteam hadden erg goed hun best gedaan
en bij deze nogmaals de complimenten voor de uitstekende
verzorging van het buffet. Nadat het eten goed en wel
gezakt was en iedereen voorzien van een drankje, werd het
tijd voor wat entertainment. Wie o wie zou er toch op
komen treden ? Tot veler verbazing kwam Rob
Verschuren uit Son en Breugel (of St Oedenrode?) de zaal
ingewandeld en na een korte kennismaking begon hij op
zeer ontspannen wijze aan zijn optreden. In een bijna half
uur durend betoog nam hij de toehoorders mee naar zijn tijd
als opleiding tot pastoor (wat overigens mislukte) en daarna
als misdienaar. Met de bekende “afdwalingen” wist hij het
publiek erg goed te vermaken, want er werd volop gelachen
om zijn grappen en grollen. Rob, nogmaals bedankt voor je
geweldige optreden en wie weet, tot ziens in Zijtaart.
Daarna was het de beurt aan de wedstrijdleider om de
prijzen uit te reiken en de eindstand bekend te maken.
Alvorens dit te doen, was er nog een woord van dank aan
Franc en Yvonne Kleijngeld voor het wederom beschikbaar
stellen van hun prachtige zaal. Als dank werd hen een
boeket bloemen en een kadobon overhandigd wat als teken
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van waardering door luid applaus vanuit de zaal werd
ondersteund. Franc en Yvonne, nogmaals hartelijk dank en
hopelijk weer tot volgend seizoen.
Ook werd een woord van dank uitgesproken naar onze
trouwe barhulp Maria die ons al vele jaren vanachter de bar
ondersteunt om de gasten van het bestelde drankje te
voorzien. Tot slot een woord van dank aan de
contactpersonen van de deelnemende teams die er voor
zorgen dat de geplande wedstrijden ook daadwerkelijk
conform schema gespeeld worden.
Bij een prijsuitreiking horen nu eenmaal ook bekers en deze
werden dit jaar beschikbaar gesteld door Harrie en Rina
van Berlo, die onze unieke competitie een zeer warm hart
toedragen. Onder luid applaus werd aan Rina een fraai
boeket bloemen overhandigd en werd Harrie verzocht om
de bekers uit te reiken. Harrie en Rina, vanaf deze plaats
nogmaals hartelijk dank voor de geboden ondersteuning.
De bloemen werden dit jaar beschikbaar gesteld door
Broks Bloemen, waarvoor ook hartelijk dank.
Na het uitreiken van de prijzen en de bijbehorende
verslagen werd ondergetekende door Toon Verbruggen
bedankt voor zijn inzet als wedstrijdleider, waarvoor dank.

Eindstand Buurtcompetitie Biljarten Zijtaart 20182019:
Plaats Naam deelnemer Gesp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jekschotstraat
Het Einde v.d. Straat
Rond de Kerk
Rudebroeck
Den Doornhoek
Krijtenburg
Grootveld/Corsica
Leins./Hoolstraat
Het Begin v.d. Straat
Rond de Bulte

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Punten voor - tegen

980
953
945
937
928
927
913
895
886
873

896
926
923
916
909
929
917
899
934
988

Alle spelers van Jekschotstraat nogmaals van harte
gefeliciteerd met het kampioenschap.
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen
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De shit uit het verleden….
Relatieproblemen hebben vaak te maken met de manier van
communiceren. Elkaar onvoldoende begrijpen, niet echt
luisteren of niet echt aandacht hebben voor elkaar. Helaas
komt het ook nogal eens voor dat er problemen meespelen
uit het verleden.
Fundering
Veel mensen zeggen: altijd
maar dat graven in het verleden,
we leven NU. Dat is waar, we
leven nu, maar een huis met een
slechte fundering krijgt
scheuren en kan zelfs instorten.
In je jeugd liggen je fundamenten.
Het verleden
Er zijn mensen met onevenredig veel ellende in hun jeugd
(misbruik, verslaving ouders, armoede of een combinatie
hiervan). Iedereen begrijpt dat dit je zelfgevoel aantast en je
ellende geeft.
Een goede jeugd
Veel mensen vertellen een goede jeugd gehad te hebben.
Gelukkig is dat ook in de meeste gevallen zo. Maar ook
kleine dingen vormen je. Ben je spaarzaam opgevoed, dan
kun je meestal goed met geld omgaan. Waren jullie in je
gezin harde praters, dan ben je niet gauw onder de indruk
van een harde stem.
Verwerkt?
Heel vaak zie ik de combinatie van iets uit het verleden wat
op zich wel “verwerkt” is, maar toch “aanhaakt” bij een
thema wat op dit moment speelt. Daar hoeft niet altijd een
zware therapie voor gevolgd te worden (en soms is dat al
gebeurd). Het onderzoeken waar
de “haakjes” zitten, kan
voldoende zijn om inzicht te
krijgen in je gedrag en emoties,
waardoor je er beter mee om
kunt gaan.
Voorbeelden
Je scheiding waarbij oud zeer
van de scheiding van je ouders
naar boven komt.
Je ouders (of een van hen)
waarmee je jaren geen contact
hebt gehad en die nu ineens
weer in je leven aanwezig zijn,
of waarmee je nog steeds een
moeilijke band hebt.
Schuldgevoelens uit je jeugd,
omdat je je moeder niet kon
helpen.

Oude woede over de boosheid van je vader om jouw
pubergedrag.
Verlatingsangst die regelmatig `getriggerd` wordt.

Motortoertocht MCV 5 mei a.s.
Zondag 5 mei gaat motorclub Veghel weer een mooi stukje
toeren.
De rit gaat richting Willemstad met een lengte van ca. 230
km. We rijden in kleine groepen en treffen elkaar bij de
koffiestop. We vertrekken om ca. 10.00 uur vanaf D’n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide
Heb je een motor en wil je meerijden? Stuur dan een mail
naar info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan de route
digitaal. Meer info over de club op
www.motorclubveghel.nl
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Henri Rovers (13 punten) als 3e eindigde en Toon Cissen
(12 punten) als 4e.
In de strijd om het kampioenschap (Mari 21 tegen Peter 21)
Maandag 22 april jl. is de onderlinge biljartcompetitie van
ging Peter goed van start met een serie van 6. In de 11e beurt
het seizoen 2018 - 2019 weer op feestelijke wijze
maakte Peter (met het nodige geluk) een serie van 7 car. en
afgesloten. Aan deze competitie, die gehouden wordt in de daarmee was het verzet van Mari gebroken. Na 20 beurten
zaal bij Toon en Maria Cissen, werd door 10 spelers
was de stand 29 voor Peter tegen 16 car. voor Mari, die juist
deelgenomen. Na het spelen van 45 partijen (een halve
op deze avond zijn slechtste partij van het seizoen speelde.
competitie) strijden de nummers 1 t/m 4 op de finale-avond Onder luid applaus werd Peter daarmee de kampioen van
om de bekers, die dit jaar wederom beschikbaar gesteld
onze onderlinge competitie. Peter, van harte gefeliciteerd met
werden door Installatiebedrijf Coppens. De nummer 1
dit mooie kampioenschap.
(Mari vd Linden) is al verzekerd van een plaats in de finale Voordat de prijzen uitgereikt werden, sprak Toon als
en de nummers 2, 3 en 4 (resp. Henri Rovers, Toon Cissen wedstrijdleider zijn dank uit voor de mooie opkomst op
en Peter van Asseldonk) strijden onderling in een halve
deze finale-avond. Ook was er nog een woord van dank
competitie om de andere finaleplaats. De partijen worden
voor Ben en Fien Coppens van Installatiebedrijf Coppens
gespeeld over 20 beurten en volgens het 10voor het wederom beschikbaar stellen van de bekers,
puntenbonussysteem.
waarvoor wij hen al jaren zeer erkentelijk zijn. Ter
Toon (63 car.) en Peter (21 car.) speelden als eerste tegen
afsluiting werd Toon Cissen door Gerard van Tiel namens
elkaar. Peter wist deze partij naar zich toe te trekken met 7 de deelnemers bedankt voor zijn betoonde inzet. In het
tegen 5 punten. Toon speelde vervolgens tegen Henri (13
bijzijn van de partners van de deelnemers werd de avond
car.) en deze partij eindigde in het voordeel van Toon met 7 afgesloten onder het genot van een hapje en drankje.
tegen 6 punten. In de laatste partij speelde Peter tegen
Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de
Henri. Mede door een serie van 8 caramboles wist Peter
bekersponsor Coppens Installatie-bedrijf en de
deze partij in zijn voordeel te beslissen met 11 tegen 7
bekerwinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde
punten. Met een totaalscore van 18 punten ging Peter dus
succes.
door naar de finale. De strijd om de 3e en 4e plaats wordt
omwille van tijdsbesparing niet meer gespeeld. Besloten is
Eindstand : 1 Peter van Asseldonk, 2 Mari vd Linden, 3
dat, van de spelers die niet de finale halen, degene die in
Henri Rovers, 4 Toon Cissen.
e
e
“nacompetitie” de 2 plek heeft behaald, op de 3 plaats zal
Namens de wedstrijdleider, Toon Cissen
e
eindigen en de andere op de 4 plaats. Dit had tot gevolg dat
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