Komt u ook ons vaandelteam steunen in deze nacompetitie?
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Afgelopen weekend zijn de laatste competitie wedstrijden gespeeld, het ene team
heeft meer succes gehad dan het andere.
VOW 1 is er in geslaagd door de overwinning op RKSV Keldonk de nacompetitie
te bereiken voor een mogelijke promotie naar de 4e klasse, het bereiken daarvan
zien we als de kers op de taart.
Men speelt de 1e nacompetitie wedstrijd uit tegen Eindse Boys op Sportpark Op de
Hooven, Baldessenweg 1c, 6034 RN Nederweert Eind.
Spelers, begeleiding en supporters willen gezamenlijk met een bus gaan, wil je ook
mee neem even contact op met Ronald van Eert te bereiken op 06 46141147, de
kosten voor deze uit en thuisreis bedragen 10 Euro per persoon
Uiteraard VOL = VOL!!!
Bij eventuele winst volgt er nog een alles beslissende wedstrijd om promotie tegen
Altweerterheide, wat een kerkdorp is bij Weert. Deze eventuele wedstrijd wordt
gespeeld op 2e Pinksterdag 10 juni op neutraal terrein.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Woensdag: 29 mei 19.00 uur H.Vormsel Deken Joe en Diaken van der Zanden
Wij gedenken: Tiny van der Linden, de opa van Jaap; Bert Adriaans, de opa van
Anke; Els Swinkels, de oma van Sara, Jan Bevers, de opa van Jacco en Yannick,
Jan en Harrie Hurkmans, de ooms van Jacco en Yannick
Donderdag: 30 mei Hemelvaartsdag 10.30 uur openluchtmis bij de
Mariakapel met als voorganger pater Issag Jesudass en m.m.v. het Gemengd
Koor
Wij gedenken: Mientje van den Tillaart-van de Ven (vanw.verjaardag); Harrie van
de Wijgert en overl.familieleden; Harrie van der Heijden (vanwege verjaardag);
Riek van der Heijden-Raaijmakers;Jaargetijde Evert Bosch; Martien van Zutphen
(vanw.trouwdag).
Zondag: 2 juni 10.30 uur naviering Communicanten en Vormelingen Diaken
van der Zanden m.m.v. het koor “Vivace”
Wij gedenken: Ouders van den Hurk- van den Nieuwenhuizen en
overl.familieleden; Graard en Jaantje van de Ven-van Sleuwen; Jaargetijde Hans
van Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel; Mies en Anneke van Zoggel-van der
Linden; Henk en Marietje van der Linden-van Schaijk; Cor en Marie Habraken-van
Gogh; Overl.ouders Johan en Dora van der Heijden-Pepers; Hans en Elly van der
Heijden-van Hooft.

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
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Kopij voor nr. 36
Inleveren uiterlijk
3 juni 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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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.
Gevonden: Blauw kinderjasje (merk BB ♥) op
fietspad Pastoor Clercxstraat – Zondveldstraat. Terug
te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

Beste inwoners,
De vlooienmarkt zit er weer op. Wat
was het een mooie, niet te warme dag!
Heel veel bezoekers, die allemaal wel
wat konden vinden wat ze nog wel
konden gebruiken.
Bedankt voor de gezelligheid, de
koopjes en natuurlijk bedankt dat we
jullie spullen hebben mogen verkopen.
We hebben dankzij jullie weer een
mooie opbrengst kunnen genereren.

Oud papier

Vrijdagavond 17 mei 2019 is voor 4e keer de MTB
Streetrace van Zijtaart verreden. Dit jaar voor het eerst
verdeeld over 3 dorpen: Zijtaart 17-5, Heeswijk-Dinther 255 en Odiliapeel 31-8. Zijtaart had de aftrap met een
uitdagend parkoers en veel deelnemers, niet alleen uit
Zijtaart, maar vanuit heel Nederland en België wisten
mountainbikers de weg naar Zijtaart te vinden.

Bedankt !
Vrijwilligers, EHBO en sponsoren enorm bedankt voor
jullie hulp, zonder jullie hadden we het niet voor elkaar
gekregen! We zijn erg blij met de opbrengst, een mooi
bedrag bestemd voor de spierziekte Duchenne.
Namens de organisatie nogmaals hartelijk dank en graag tot
volgend jaar bij de 5e editie.

Best of Seven 2019
Gisteren zijn de laatste competitiewedstrijden van de Best
of Seven gespeeld.
Zonder verwerking van die wedstrijden is de stand als
volgt:
1 Martien Verbruggen, 10 punten
2 Ruud Cissen, 8 punten
3 Piet v Lierop, 6 punten
4 Hans v Erp, 4 punten
5 Leon Cissen, 4 punten
6 Toon Verbruggen, 2 punten
7 Cor v Zutphen, 2 punten

Aanstaande zaterdag komen we weer langs om het
Martien Verbruggen heeft tot nu toe alle wedstrijden
oud papier op te halen. Haast je niet in de ochtend, gewonnen en kan door niemand meer worden ingehaald, hij
want we starten om 13.30 uur.
is zeker van een finaleplaats. Piet v Lierop staat nu op

Oproep
Voor de dagreis van de KBO
Zijtaart zijn nog enkele plaatsen
vrij op woensdag 19 juni 2019.
Graag snel opgeven bij:
Jan van Boxmeer tel. 20 94 87.
Een volle bus is veel gezelliger!!!

plaats 3 en zou bij winst op Martien Verbruggen ook op 8
punten kunnen komen. Echter Ruud Cissen (al uitgespeeld)
kan niet meer door Piet worden ingehaald. Komt Piet in
punten op gelijke hoogte met Ruud, dan heeft Piet in zijn
verliespartijen 2 caramboles te weinig gemaakt om voorbij
Ruud te komen.
De finale tussen Ruud en Martien wordt op dinsdag 4 juni
a.s. gespeeld. De plaats van handeling is café Kleijngeld en
aanvang van de wedstrijd is 21.00 uur.
U bent natuurlijk van harte welkom om naar deze partij
te komen kijken.

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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In mei legt iedere vogel een ei…..!!!
Dit gezegde was een aantal jaren terug een
gegeven, maar onlangs hoorden we ook: “In mei
leggen vogels hun ei,
maar als ze wil, kan
het ook in april."
Iemand die ons daar
zeker meer over kan vertellen is
onze gastspreker Rini Kerstens.
Op maandag 3 juni zal Rini
Kerstens op, voor velen van ons,
zijn bekende bevlogen wijze ons
meenemen in de wereld van vogels. Het algemene deel gaat
over wat vogels tot bijzondere, heel eigen dieren maakt, en
hun belangrijkste kenmerken komen aan bod. Zoals hij zelf
aangeeft: “Er komen een groot aantal bekende vogels in
beeld, zangvogeltjes van "om het huis", weidevogels, nogal
bedreigd in ons land, de gaai en de ijsvogel, roof- of
stootvogels en uilen. Kortom: van alles wat over vogels.”
Dit garandeert een mooi interessant verhaal te worden
waarover natuurlijk ook ieder die aanwezig is zijn vragen
mag stellen, om zo misschien antwoorden te krijgen op
vragen die al lang bij iemand leven. Op maandag 3 juni om
10.00 uur kunt u komen
luisteren en meepraten
tijdens het Onderonsje in
het Klooster te Zijtaart.
Wij hebben Rini Kerstens
uit Erp bereid gevonden
om deze maandagmorgen
ons mee te nemen in de
wereld van de vogel.
Kom gerust luisteren en
meepraten.

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

Kroket € 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

Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
Wanneer: maandagmorgen 3 juni 2019 van 10.00 tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster Zijtaart
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen rekening
U komt toch zeker ook?

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)
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)

Vlug noar Uje gegoan Mar hier in
Seiturt loate we ut nie voorbij goan
Ut is nu echt waar

Marjon is 50 jaar
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Openingsactie
Deze openingsdagen zijn gevuld met een brede reeks
interessante demonstraties van verschillende topmerken.
Onder het genot van een hapje en een drankje worden er
twee feestelijke dagen van gemaakt. Iedereen is welkom,
bovendien maakt iedereen die gezellig binnenloopt ook nog
eens kans op een prachtige Bernina 480. Officiële opening
zaterdag 15 juni 11.00 uur door de trotse moeder van Inge;
de 89-jarige mevrouw Rijkers.
Op de foto: Het interieur van Inge Naaimachines, met
v.l.n.r. Hélène Rijk, Lisa Jonkers en Inge van LiempdRijkers.

Inge van Liempd-Rijkers opent eigen
naaimachinepaleis in Eindhoven
De stad Eindhoven is binnenkort een prachtige zaak rijker.
De feestelijke opening zal plaatsvinden in het weekend van
14 en 15 juni, maar al op woensdag 5 juni opent Inge van
Liempd-Rijkers de deuren van haar naaimachinewinkel aan
de Geldropsweg 153 in Eindhoven. Daarmee komt een
grote droom van haar in vervulling. Behorende tot de derde
generatie van een gerenommeerde Brabantse familie van
naaimachinespecialisten was voor haar nu de tijd rijp om
een eigen zaak te openen. Een naaimachine winkel voor
zowel de beginnende- als de meer ervaren naaister. Van
instapmodellen tot de zeer geavanceerde naaimachines
maar ook voor service, onderhoud, demonstraties,
workshops en nog veel meer kan men terecht bij Inge
Naaimachines. Parkeren kan gratis voor de deur en achter
op de parkeerplaats. Kijk voor meer informatie op
www.ingenaaimachines.nl.
Het voelt een beetje als zwemmen tegen de stroom in.
Overal sluiten momenteel heel veel deuren van fysieke
winkels. Maar gelukkig zijn er nog steeds ondernemers pur
sang die het aandurven om anno 2019 een winkel te
openen. En dan hebben we het ook niet over zomaar een
winkel! Een naaimachinewinkel van en voor creatieve
mensen, geleid door iemand die creativiteit combineert met
kennis en technologie. Inge van Liempd-Rijkers, 53 jaar
jong en al 35 jaar werkzaam in de naaimachinewereld, start
dus haar eigen zaak. Precies honderd jaar nadat haar opa
Marinus Rijkers hiermee begon. Het bijpassende
huisnummer 153 aan de Geldropseweg is toevalligerwijs
het nummer bij het mooie winkelpand.
Wereld aan creativiteit
Een heerlijke grote ruimte van 318 m2 aan creativiteit,
waarin verkoop, reparatie en lessen op naai-, borduur-,
lock-, cover-, snijmachines en borduursoftware centraal
staat. Inge en haar team, dat bestaat uit haar zus Hélène
Rijk, costumière Lisa Jonkers en enkele vriendinnen,
kunnen niet wachten om hun klant te enthousiasmeren met
hun wereld aan creativiteit. Een compleet plaatje voor de
klant die simpelweg meer wil dan alleen goede begeleiding
en service. Ter ere van haar vaders verjaardag opent zij op
5 juni de deuren van haar zaak om zich voor te bereiden op
de grote openingsdagen op 14 en 15 juni.

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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SPORTAGENDA

AGENDA
Maandag 3 juni 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 3 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 3 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 4 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 4 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 4 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 4 juni 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 5 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 6 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 6 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 6 juni 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 6 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 7 juni 13.30 uur: Bridgen

W.T.C. Zijtaart

KAARTEN
Uitslagen van 23 mei 2019:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Rikken:
Annemieke v.d.Linden
Lenie Henst
Chris v.Helvoirt
Loterij:
Piet v.d.Tillaart
Uitslagen van 27 mei 2019:
Rikken:
Piet v.d.Hurk
Henk v.d.Ven
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
Loterij:
Willy v.d.Berkmortel

136 pnt.
105 pnt.
85 pnt.
85 pnt.
62 pnt.
56 pnt.
-79 pnt.

BRIDGEN
Uitslagen van 21 mei 2019:
A-lijn:
1.Toon & Mariet v.Schaijk
59,17 %
2.Cees & Riet v.Hout
57,50 %
3.Bert & Diny Kanters
54,58 %
4.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
53,33 %
5.Trudy Smulders & Adr. vd Tillaart 51,50 %
6.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 51,25 %
7.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
50,00 %
B-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Ria Veldhuis
65,28 %
2.Harrie & Rina v.Berlo
63,89 %
3.Hein & Jo de Wit
56,25 %
4.Anneke Jans & Maria Pepers
50,69 %
Uitslagen van 24 mei 2019:
A-lijn:
1.Piet v.Schaijk & Mien Verhoeven
62,50 %
2.Rien & Helma v.d.Heuvel
60,42 %
3.Toon Gevers & Tonnie Kivits
56,25 %
4.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 52,08 %
5.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
51,67 %
Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
51,67 %
B-lijn:
1.Jan & Jo Rijkers
61,46 %
2.Cor & Marietje Mollen
56,25 %
3.Bert & Anneke v.Helvoort
54,69 %
4.Maria Rijken & Marietje v.d.Wijgert 54,17 %
5.Harry & Thea v.d.Hurk
52,60 %
6.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven51,04 %
7.Ad & Riet Koevoets
50,52 %
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Dames en Heren: zondag 2 juni, Leenderstrijp;
pauze in Leenderstrijp ‘De Hospes’, 85 km, vertrek
8.30 uur.
Senioren: woensdag 29 mei, Heen & Weer Drs. P.pontje, pauze in Speeltuin Nederhemert (Zuid), 96 km,
vertrek 8.30 uur.
VOW Jeugd 1 juni 2019
VOW JO19-1 18:00u VOW nachttoernooi tot 02-06
14.00 u
VOW JO17-1 18:00u VOW nachttoernooi tot 02-06
14.00 u
VOW JO15-1 vrij
VOW JO13-1 vrij
VOW JO12-1 toernooi bij Den Dungen
VOW JO10-1G toernooi bij Prinses Irene
VOW JO9-1 VOW toernooi tot 14.00 u
9:30
VOW JO8-1 VOW toernooi tot 14.00 u
9:30
VOW JO7-1M VOW toernooi tot 14.00 u
9:30
VOW MO17-1 18:00u VOW nachttoernooi tot 02-06
14.00 u
VOW MO15-1 vrij
VOW MO13-1 toernooi bij Volkel
VOW MO11-1 toernooi bij Volkel
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

V.O.W. Het programma is als volgt:
VOW Senioren 30 mei 2019
10:30u VOW VR2
Nijnsel/TVE Reclame VR2
VOW Senioren 1 juni 2019
16:30u VOW Veteranen
UNA

VOW Senioren 2 juni 2019 nacompetitie
14:30u

Eindse Boys

VOW 1
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Jaargang 28 nr. 35

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 23 mei 2019
ELI 2
VOW 2
VOW Senioren 25 mei 2019
Erp VR30+1
VOW VR30+1
Volkel
VOW Veteranen
VOW Senioren 26 mei 2019
VOW 1
RKVV Keldonk 1
VOW 2
ELI 2
VOW 3
Avanti'31 4
Ollandia 3
VOW 4
VOW VR1
MVC VR1
WHV VR1
VOW VR2

4–3
0 -13
Afgelast
6–1
2–1
7–1
1-1
5-3
1-3

Uitslagen Externe Competitie
Heren:
De Raam - 50+
Vrijdagavond - Boekel

2-2
2-2 (Kampioen)

Dames:
Veldhoven – Donderdag
Vrijdagavond – Uden
Zaterdag - Genneper parken

2-2
0-4
3-1

Mix:
Helios – Vrijdagavond
Donderdagavond - Bastion
't Slotje - Donderdagavond 8/9

1-3
2-2
0-2

Heren Vrijdagavond Kampioen
Door het 2-2 gelijkspel afgelopen vrijdag tegen Boekel is
het competitieteam Heren Vrijdagavond kampioen
geworden in hun klasse. Het team onder leiding van Hans
van Zuijlen is niet meer in te halen. Het team bestaat uit de
vaste spelers: Harm Hendriks, Marc Klein Breteler, Hans
van Zuijlen, Frank van Leuken, Claus Beckers (helaas
geblesseerd) en Rien Janssen (helaas ook geblesseerd).
Natuurlijk kan een team niet zonder de nodige invallers en
voor Hans is het soms een hele puzzel, maar uiteindelijk
krijgt hij het altijd voor elkaar invallers te vinden. Voor het
team ontzettend fijn om terug te kunnen vallen, mocht er
ooit iemand niet kunnen. Het team bedankt Adri Hendriks,
Adri Schepers, Johnny vd Sanden en Mark van Bakel voor
het invallen.
Wij feliciteren dit team natuurlijk van harte.
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Aan alle vrijwilligers van
Zijtaart,
Net zoals vorig jaar willen we
ook dit jaar alle vrijwilligers uit
de Zijtaartse verenigingen
uitnodigen voor de jaarlijkse
Zijtaartse vrijwilligers barbecue.
Het doel is om er een gezellige
avond van te maken onder het mom van een gesponsorde
barbecue met daarna een feestavond voor iedereen.
Datum:
Tijd:
feestavond
Locatie:

zaterdag 15 juni 2019
vanaf 19:00 uur barbecueën en aansluitend
op het plein van Zijtaart

Opgeven voor deze avond kan via info@zijtaartonline.nl.
Geef aan van welke vereniging u bent en met hoeveel
personen (incl. naam) u komt barbecueën zodat we de juiste
hoeveelheid vleespakketten kunnen aankopen. Doe dit wel
voor 3 juni 2019.
De vleespakketten met bijbehorende sauzen en plastic
borden/bestek worden u aangeboden door de ZOV. De
barbecue zelf met toebehoren dient u zelf mee te nemen.
Het is niet toegestaan om eigen drank, etenswaren, sauzen
en dergelijke mee te nemen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd mailen naar
bovenstaand mailadres of bellen naar 06 - 527 167 65.
Met vriendelijke groet,
Zijtaartse Ondernemers Vereniging
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JEUGDFIETSCROSS WTC-ZIJTAART
groot succes!

Het was prachtig weer voor de 36e editie
van de jeugdfietscross in Zijtaart. Het
terrein van de Stichting Ruitersport lag er
ook dit jaar keurig bij en de leden van
WTC-Zijtaart hadden een mooi uitdagend parcours uitgezet
voor dit evenement. Met maar liefst 65 inschrijvingen was
het deelnemersveld mooi gevuld.
Er werd in alle categorieën flink gestreden om de begeerde
bekers. Het fanatisme van de deelnemers is daarbij enorm
groot. Natuurlijk was er voor alle deelnemers een mooie
medaille en een kaartje voor de kermis. Voor de foto’s van
dit evenement zie WWW.WTCZIJTAART.nl.
Dit alles kan natuurlijk alleen omdat wij jaarlijks een
beroep kunnen doen op de sponsoring van een groot aantal
bedrijven, waarvoor onze dank.
UITSLAGEN:
Meisjes 3-4 jaar
1
Maud van Asseldonk
2
Eline van de Burgt
3
Evi van Tiel
Jongens 3-4 jaar
1
Tygo Barten
2
Siem van der Heijden
3
Lars van de Ven
Meisjes 5-6
1
Janna van Lankvelt
2
Zoë Hoefnagel
3
Auke van Tiel
Jongens 5-6
1
Tijm Embregts
2
Jop van Laarhoven
3
Joep van Asseldonk
Meisjes 7-8
1
Iza Jagers
2
Maud Gevers
3
Loïs van de Donk
Jongens 7-8
1
Jens Egelmeers
2
Robin Coppens
3
Tren Hoefnagel
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Meisjes 9 jaar en ouder
1
Esmee van Asseldonk
2
Isis Hoefnagel
3
Elyse Pepers
Jongens 9 jaar en ouder
1
Finn van de Donk
2
Sam Bergenhuizen
3
Pim van der Linden
Na afloop van de laatste prijsuitreiking werd de loterij
gehouden. Er waren mooie prijzen te winnen. Uiteindelijk
werd de hoofdprijs, een schitterende crossfiets ter
beschikking gesteld door “De Fietsen Winkel Zijtaart”,
gewonnen door Antoon Ketelaars.
Er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald. Deze zijn op te
halen met de winnende loten bij Dirck van der Linden,
Pastoor Clercxstraat 15 te Zijtaart.
Groen 40
Groen 33
Blauw 12

Duikspel
Knutselpakket
Dartbord

Daarnaast is er nog een sleutel gevonden. De rechtmatige
eigenaar kan deze afhalen op bovenstaand adres.
Sportieve groeten en tot volgend jaar.
WTC - ZIJTAART

Twee selectiewedstrijden verder en
weer veel prijzen!
De afgelopen twee weekenden is er hard gestreden om een
startplek te veroveren voor de
Brabantse Kampioenschappen
deze zomer in Zijtaart. Vorig
weekend was de selectiewedstrijd
in Stevensbeek. Dena Lammers
werd met Anjershof Memorie 1ste
in het D-M1 met 200 en 199,5
punten. Met Goud TS won ze een 1ste prijs in het C-L1 met
212,5 punten. Levita Smits verdiende een 4e plek in het
AB-B met 186,5 punten. Lisa Heesakkers werd met Davigo
v/h Molenbosch 3e in de D-L1 met 200,5
punten in de eerste proef en in de 2e proef 1e
met 190,5 punten. Robin van de Hoogen werd
met Cocktail in de D-B 2e met 206,5 punten.
Verder waren er nog winstpunten voor Nienke
Broens, Ise Kemper, Sophie van der Vorst en
Lieke Blokx.
Afgelopen weekend was er een
selectiewedstrijd in Heeswijk-Dinther. Dena
Lammers met Memorie werd in de klasse DM1 3e en met Goud TS in de C-L1 ook 3e.
Sophie van der Vorst met Belluci werd in de
D-B 3e met 198 punten. Robin van Vugt werd
met Gaby in de D-L1 in de tweede proef 1e met
219 punten! Lisa Heesakkers werd met Davigo
van T’Molenbosch 5e in dezelfde ring.
Gefeliciteerd dames, goed op weg voor de
Brabantse Kampioenschappen!
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Vergeet niet op ons te stemmen, elke stem
brengt ons dichterbij.
Tot 7 juni kan er worden gestemd op
muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart via:
https://www.clubvanhetjaar.nl/muziekvereniging-st.cecilia-zijtaart.

Hét samengestelde gezin bestaat niet
Soms worden er cursussen of trainingen aangeboden voor
samengestelde gezinnen. Ik heb zelf ook wel eens een
training georganiseerd. Maar wat je ook aanbiedt, het is
nooit genoeg voor de een en altijd te veel voor de ander.
Want HET samengestelde gezin bestaat niet.
Natuurlijk kun je een soort basis aanbieden zoals dat vaak
ook in een boek gebeurt. Je legt algemene dingen uit en
geeft tips die in het algemeen van toepassing zijn. Dat kan
heel nuttig zijn, zeker als mensen geen enkel idee hebben.
Maar de meeste mensen zitten in een verliefdheidsstadium
en verwachten weinig moeilijkheden, dus bereiden ze zich
niet voor. Voorbereiden is eigenlijk toch wel handig. Maar
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het is NIET het halve werk…., want in ieder samengesteld
gezin doen zich allerlei verwikkelingen voor die je nooit
had kunnen denken.
Zo had ik onlangs een stel waarvan de stiefvader door de
puber regelmatig voor schut werd gezet. Hij werd
uitgescholden, uitgelachen en er werd niet naar hem
geluisterd. Hierdoor kon ook de stiefvader niet meer zien
dat de puber slechts gebruik maakte van de ruimte die hem
werd gegeven en geen slecht kind was. Ook de stiefmoeder
die verzocht om spijkerbroeken te ontdoen van de vuile
onderbroek voor ze bij de vuile was werd gegooid, kon dit
niet meer zien van de puber. Er zijn kinderen die dit
alsmaar aan hun laars lappen. Ook deze kinderen zijn niet
verschrikkelijk, hoewel het wel van weinig respect getuigt.
Maar respect ontstaat niet vanzelf.
Ik ben al jaren gespecialiseerd in samengestelde gezinnen.
Ik ervaar vaak dat reguliere hulpverleners er nog weinig
vanaf weten. Stiefouders zijn soms de wanhoop nabij als ze
bij mij komen. Vaak hebben ze al boeken gelezen, zijn ze
bij (relatie)therapeuten geweest, maar vaak zonder
afdoende resultaat. De problematiek is zo specifiek en
vraagt oplossingen die echt gericht zijn op de mensen in
kwestie. Telkens weer ben ik verbaasd over mezelf, dat er
toch een mogelijkheid is om de problemen op te lossen. Dit
vaak in zeer korte tijd.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Aftrap Het VerhAal 2019

De eerste grote namen zijn bekend
Derde editie van literair festival Het VerhAal op 17 en
18 augustus
“Zonder verhalen zijn woorden als water…”
Maandagmiddag werd bekendgemaakt dat Het VerhAal dit
jaar op 17 én 18 augustus gehouden wordt. De eerste namen
werden genoemd: Jules Deelder en Özcan (Eus) Akyol. Er
zullen binnenkort meer bekende namen volgen, de
organisatie is volop bezig met de programmering.
Wandelend of fietsend langs de Aa tussen de bibliotheek
van Veghel en de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther
zijn er weer vele verrassende acts te ontdekken: schrijvers,
vertellers, dichters, zangers, dansers, muzikanten,
kunstenaars. Op alle mogelijke manieren wordt een verhaal
verteld, alles met water (de Aa) en de natuur als verbindend
element.
Naast het thema Verhalen, wordt tijdens deze editie
speciale aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Onder
meer Sofie van den Krommenacker uit Uden en de
‘zingende professor’ Maurice de Greef met zijn band zullen
dit thema belichten.
Dit jaar is er voor het eerst ook een programma op de
zaterdagavond met de feestelijke presentatie van de
stadsdichters van Meierijstad en van Bernheze.
Het hele programma op de route van 6 kilometer is gratis
toegankelijk, dankzij diverse fondsen en sponsoren en
dankzij de medewerking van de beide gemeenten,
Meierijstad en Bernheze.
De organisatie is in handen van de Bernhezer Kunstkring,
De Compagnie Veghel, De Bibliotheken van Meierijstad en
Bernheze en De Kilsdonkse Molen.
Voor meer informatie: www.hetverhaal.nu
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