Kerstboom verbranding 2014
zaterdag 11 januari 2014
Plaats: Ponyterrein de Leinsehoefslag
Inleveren van de kerstbomen kan vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur op ponyterrein de
Leinsehoefslag.
Per ingeleverde kerstboom krijg je wederom een lotje, waarmee je kans maakt op
leuke prijzen!
Prijsuitreiking is om 17.45 uur. Vanaf 17.30 uur staat de warme chocolademelk
klaar.
Om 18.00 uur wordt de stapel kerstbomen in brand gestoken door de brandweer.
Dus jongens en meisjes doe je best en verzamel (maximaal 10) kerstbomen en
breng deze naar het ponyterrein.

KERKBERICHTEN
Zondag: 12 januari 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)
Wij gedenken:
Jrgt. Riek van Zutphen-Daniëls; Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus
Rooijakkers; Overl.oud. Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, Zoon Rob, dochter
Ellie en schoondochter Hannie; Hans van Zoggel en overl.fam.leden; Jan Timmers.
Mededeling:
Afgelopen zaterdag is Jan Timmers in de leeftijd van 66 jaar overleden, voor hem
wordt woensdag 8 januari om 19.00 u. de Avondwake in de kerk H. Lambertus te
Zijtaart gehouden en de Crematieplechtigheid vindt a.s. donderdag 9 januari om
10.00 u. in Crematorium, Belgenlaan 11 te Uden plaats.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart
Dorpshuis Zijtaart
De Vonders (VOW)
Meldpunt Thuiszorg
Vivaan, Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
(0413) 36 66 79
(0413) 35 03 77
0900-8803
(0413) 36 73 09
(0413) 36 69 86
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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.

Binnenkort start TV
Zijtaart met een nieuwe
sponsor weer
het Open Toernooi.
Namelijk het Open VAN BERLO Bedrijfsvloeren
2014 tennistoernooi.
Men kan vanaf nu inschrijven voor dit toernooi dat
wordt gehouden van 21 februari t/m 9 maart 2014 op
de kunstgrasbanen in Zijtaart.
De onderdelen zijn : HD- DD- GD 5-6-7-8/9 17+, 6-7
ook 45+
Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 3 februari
2014 via www.toernooi.nl
Graag zien wij jullie op ons tennispark.
De Toernooi Commissie TV Zijtaart

Cultuurcursus in 6 delen:
Muziek en beeldende kunst. Van Ramses tot Ramstein.
Midden januari start een interessante cursus over beeldende
kunst en muziek. Met behulp van muziekfragmenten en
werken uit de schilder-, teken- en beeldhouwkunst wordt
een reis gemaakt door 7000 jaar cultuur. De cursus gaat via
de kunst van het oude Egypte en Griekenland naar WestEuropese kunst. Daar komt behalve de kerkelijke muziekhet Gregoriaans- ook de wereldlijke muziek en de
volksmuziek aan de orde. De reactie van Jeroen Bosch
wordt verklaard.
Met de komst van de Renaissance en Barok in de
beeldende kunst, volgt ook het muzikale werk van grote
componisten als Monteverdi, Bach, Haydn en Mozart.
Later volgen de Romantici van de 19e eeuw in beide
kunstvormen met Beethoven en Caspar David Friedrich als
voorbeelden. De cultuur neemt een steeds hogere vlucht.
Kunststromingen en muziekstijlen volgen elkaar op.
Renoir, Van Gogh, Picasso bestormen de burgerlijke
opvattingen over cultuur. Wagner, Verdi, Debussy, Mahler,
Tsaykofski en zeker ook Schönberg effenen de weg naar de
moderne muziek.
De intrede van de massamedia, als eerste radio en film,
gevolgd door TV en de moderne media, dit alles heeft
gevolgen voor onze beleving van de hedendaagse cultuur.
In de cursus komen ook aspecten van volksdans, dans en
ballet (denk aan de fraaie balletstudies van Degas) aan de
orde.
Niet alleen de geschiedenis van de klassieke muziek en
kunst komt aan de orde; met regelmaat wordt een uitstapje

pagina 2

gemaakt naar de meer populaire vormen van muziek en
beeldende kunst met als hoogtepunt de eigentijdse beleving
van beeld en geluid.
De cursus wordt om de 14 dagen gegeven door Ton
Rietbergen en bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten. De
eerste bijeenkomst is op maandag 13 januari om 20.00 uur
in Sint Oedenrode (Sluitappel 17a, Kringloopwinkel), op
woensdag 15 januari om 20.00 uur in Zijtaart (Het
Klooster), op donderdag 16 januari om 09.00 uur ook in
Zijtaart en op donderdag 16 januari om 13.30 uur in
Vorstenbosch (Broekstraat 3). U bent van harte welkom om
aan te sluiten bij een van de bijeenkomsten.
Meer inlichtingen: e-mail: ton.rietbergen@hotmail.com of
tel. (0413) 36 76 27.

Lezing Rijksmuseum
Het nieuwe Rijksmuseum is geopend! Op vrijdag 10 januari
geeft bevlogen kunsthistorica en mediëviste Lonneke
Hoondert een lezing over enkele verborgen parels uit het
nieuwe Rijksmuseum.
Iedereen kent de Nachtwacht, de meisjes van Vermeer, de
schilderijen met het bekende ‘huishouden van Jan Steen’.
Het Rijksmuseum bezit niet alleen topstukken uit de
gouden eeuw, ze herbergt ook een bijzondere collectie
middeleeuwse schilderijen. In deze lezing ontdekken we
een aantal verborgen middeleeuwse parels uit de collectie
van het Rijksmuseum.
De lezing vindt plaats op vrijdag 10 januari van 20.0021.00 uur in het Zorghotel in Veghel, Stadhuisplein 3, de
entree is gratis.
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KBO
AGENDA
Maandag 13 januari 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 14 januari 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 14 januari 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 14 januari 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 14 januari 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 15 januari 14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Donderdag 16 januari 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 16 januari 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 16 januari 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 16 januari 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 17 januari 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 6 jan. 2013:
Jokeren:
1. Mientje Raaijmakers
Rikken:
1. Gerard Pepers
97 pnt.
2. Bert Vissers
71 pnt.
Poedelprijs: Harrie v.Zutphen
- 50 pnt.
Loterij:
Ciska Coppens
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BILJARTEN
Biljarten KBO Onderling 2 jan 2013
Wim Kremers
26 34 - Wim v.d.Sanden 52
Tonnie v.Uden
32 41 - Chris v.Helvoirt 19
Rien v.Tiel
28 35 - Wim Kremers
26
Tonn Verbruggen
22 25 - Willy vd Berkmortel 25
Cor Coppens
21 24 - Cor v.Zutphen
62
Grard v.Eert
18 20 - Jan de Wit
29
Willy Henst
30 34 - Jan v.Uden
18
Frans v.Leuken
39 41 - Gerard Oppers
13
Jan v.d.Oever
18 18 - Jan Rijkers
17
Willy v.d.Berkmortel 25 24 - Jos Claassen
21

SPORTAGENDA
VOW Jeugd 11 jan 2014

VOW B1
uit
WEC B1
14:30u
VOW B2
uit
EVVC B2
13:00u
VOW C1
uit
prinse Irene C212:45u
VOW D1
thuis MVC D1
11:30u
VOW E1
uit
MVC E1
9:30u
VOW E2
vrij
VOW E3
thuis MVC E2
9:30u
Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 2 januari 2014: VOW F1
vrij
Jokeren:
1.Henk v.d. Linden
117 pnt.
VOW F2
uit
Rhode F8
10:30u
Rikken:
1.Annie Vissers
122 pnt.
VOW F3
uit
Rhode F11
10:30u
2.Bert Vissers
68 pnt.
VOW MB1
vrij
Poedelprijs: Marjo Vissers
- 63 pnt.
VOW MC1
uit
EVVC MC2 11:45u
Loterij:
Diny v. Heertum
VOW MD1
thuis RHODE Md1 10:00u
VOW ME1
vrij
BRIDGEN
VOW Veteranen 11 jan 2014
Bridgeclub KBO 3 jan 2014
VOW Veteranen
thuis PSV
15.00u
Lijn
VOW Senioren 12 jan 2014
1 Bert Kanters & Diny Kanters
62,50
VOW H1 training
11.00u
2 Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk
60,07
VOW H2
thuis WHV 2
11.00u
3 Jan Langenhuijsen & Tonnie Kivits
57,64
(4) Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort
55,21
SPORTUITSLAGEN
(4) Cor v.d. Berg & Jan Rijkers
55,21
VOW Veteranen 21-12-2013
6 Cor Mollen & Marietje Mollen
53,13
VOW Veteranen Avanti’31 Veteranen
4-3
7 Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout
52,08
VOW
Senioren
22-12-2013
8 Ad Koevoets & Riet Koevoets
51,04
VOW H3
Erp 9
2–1
9 Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen
50,00
10 Cees v. Hout & Riet v. Hout
48,96
11 Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven
40,63
12 Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer
40,28
13 Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven
39,93
14 Mien Vissers & Lenie Swinkels
33,33
Lijn B
1 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo
57,50
2 Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken
56,67
3 Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst
56,00
4 Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk
55,42
5 Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen
55,00
6 Mariet van OS & Wim v. Os
53,00
7 Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen
50,00
8 Tonny Rijkers & Anny v.d. Hurk
47,08
9 Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt
46,50
10 Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert 45,83
11 Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk
45,00
12 Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt
43,75
13 Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen
39,17

63
21
16
26
58
23
14
9
6
15
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GRATIS kennismaken met JUDO in Keldonk.
Kom kennismaken met de judo, een sport voor iedereen. Bij
de judosport kennen we geen
drempels, want struikel je
over een drempel en heb je
judoles gehad, dan heb je bij
ons leren valbreken en zo
voorkom je blessures.
Judo is een fysieke
zelfverdedigingsport, die vaak word aangeraden door
huisartsen, als kinderen wat onzeker in hun schoenen staan.
Bij ons leren ze gedisciplineerd met een ander om te gaan,
wat in deze maatschappij niet altijd wordt gedaan. Judo is
ook heel goed voor de ontwikkeling van je lichaam.
Jongens en meisjes vanaf 5 jaar zijn welkom bij onze
vereniging, In de maanden januari en aug/ sept. kunnen
geïnteresseerden gratis 4 proeflessen meedraaien, daarna
kun je kiezen voor inschrijven.
Onze trainingsavond is op maandag in sport- en
ontmoetingscentrum 't Span te Keldonk.
•
17:30 - 18:30 uur: beginners
•
18:30 - 20:00 uur: gevorderde jeugd
•
20:00 - 21:30 uur: vanaf 14 jaar en ouder (geen
leeftijdgrens)
info:

www.Keldonk.nl
Frans Kuijpers, tel (06) 134 639 25
Hans Coolen, tel. (06) 235 794 68 { trainer }
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Eendaagse workshop edelsmeden
Een mooi vormgegeven sieraad maken binnen één dag?
MIK maakt het, samen met kunstenares Irene Rhemrev,
mogelijk! Binnen één dag maken deelnemers van de
workshop kennis met de basisbeginselen van het
edelsmeden. Basistechnieken als zagen, vijlen, drijven,
afwerken en polijsten komen voorbij. Een technische
vooropleiding is niet nodig, maar met veel lef, fantasie en
handigheid creëren de deelnemers in een uitstekend
geoutilleerd atelier hun eindproduct: een mooi sieraad waar
je veel plezier van zult hebben.
25 januari van 10.00 – 16.00 uur
Kosten € 79,- inclusief lunch, exclusief materiaalkosten
MIK Pieter Brueghel, Noordkade, NCB-laan 52G, tel.
(0413) 36 56 75.
info@pieterbrueghel.nl

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur
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De oliebollenverkoop op 31 december was een groot succes!
We Hebben circa 2.500 oliebollen verkocht ten gunste van
maar liefst 2.300 euro!
Graag willen wij nog de volgende mensen bedanken:
Eethuis de Reiger,
Jan en Tiny van Boxmeer,
Plus Eijkemans Schijndel/Uden,
Jopak Packaging Solutions,
Café-Zaal Kleijngeld
en natuurlijk ook alle Vrijwilligers en verenigingen welke deze actie mede zo succesvol wisten te maken
Een mooi begin voor het verplichte sponsorgeld wat ten gunste is voor het KWF.
Wilt u ons volgen of nog een donatie doen, dan kan dat via de link hieronder.
www.opgevenisgeenoptie.nl of http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/vd-heijden-zijtaart/
Iedereen heel erg bedankt voor de geweldige belangstelling,
Mari, Mark en Mimi van der Heijden, team “vd Heijden Zijtaart”

Onder een hoedje met ADHD (over stiefgezinnen) 
(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)
Leonie was gaan samenwonen met Hans na haar scheiding.
Hij had 2 volwassen kinderen die op zichzelf woonden, zij
had nog 2 kinderen thuis, een dochter van 17 en een zoon
van 20 jaar.
De zoon had ADHD, wat in de meeste gezinnen al voor de
nodige onrust zorgt, maar in samengestelde gezinnen nog
lastiger is.
Kinderen met ADHD hebben buitengewoon veel behoefte
aan structuur. Helaas zie je vaak dat juist bij kinderen met
ADHD de structuur in het gezin vaak niet zo geweldig is.
Vaak zijn ook ouders enigszins met hetzelfde euvel behept,
waardoor zij niet bij machte zijn om die structuur aan te
bieden. Er is dus vaak sprake van een kip-of-ei verhaal.
Maar bij een samengesteld gezin zijn er vaak zoveel
verschillende systemen binnen het gezinssysteem, dat
structuur aanbrengen bijna onmogelijk is. Kinderen gaan
naar de andere ouder, die mogelijk heel ander soorten
grenzen stelt.
De zoon van Leonie zag zijn vader echter nooit en haar
nieuwe man Hans was goed in het aanbrengen en
handhaven van structuur. Leonie echter vond het lastig om
haar zoon te bestraffen, ook als dat hard nodig was
(bijvoorbeeld toen hij iets uit een winkel gejat had). Ze had
medelijden met hem, vanwege de scheiding en het
ontbreken van zijn vader. Bovendien zat het niet in haar om
consequent te zijn. Ze riep vaak heel hard met een grote
dreigende straf, die ze vervolgens niet uitvoerde.
Hoe meer Hans haar daarop wees, hoe minder zij zich hield
aan de afgesproken sanctie. Soms speelde ze onder een
hoedje met haar zoon t«gen de afspraken tussen Hans en

Leonie in! Dat leidde tot problemen in de relatie. Het stel is
al een tijdje in begeleiding en hoewel het beter gaat (Leonie
valt Hans niet meer in het openbaar af), is het probleem nog
niet opgelost.
Het komt echter heel veel voor dat ouders het lastig vinden
om de stiefouder te blijven steunen als het gaat om een
eigen kind. De bloedband is en blijft sterk.
Wellicht dat ik er een keer op terugkom, als er
meer over te vertellen is.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl
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Theatervoorstelling voor
sportverenigingen in Veghel
Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd
tegen je sporters?
Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt?
En hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders? Kom
naar de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ Een
inspirerende show voor alle vrijwilligers bij sportclubs.
Dinsdag 28 januari 2014
Theater de Blauwe Kei te Veghel
20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze)
Inloop vanaf 19.30 uur
Ben jij trainer, coach, begeleider, bestuurslid of
scheidsrechter? Dan is deze voorstelling over het
versterken van de vereniging en het begeleiden van
(jeugdige) sporters echt iets voor jou. Hoe kun je met
elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren,
sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal
vrijwilligers groeit? Deze leuke show mag je zeker niet
missen!
De voorstelling loopt al sinds 2012 en maakt onderdeel uit
van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ . Dit
programma is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en
ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het
programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en
NOC*NSF. Gebleken is dat bezoekers van de voorstelling
gestimuleerd worden om binnen hun vereniging te werken
aan een cultuur van sportiviteit en respect voor de ander.
De sportbonden en NOC*NSF bieden een hoge korting aan.
Zo kost een kaartje slechts € 5 (normale prijs € 20). Kaarten
zijn te bestellen via de site www.welwinnenhe.nl .

Nieuwe website voor Udense Musical
Stichting Udense Musical heeft een nieuwe website!
Www.udensemusical.nl heeft een volledig nieuwe look
en is weer helemaal bij de tijd. Iedereen die op de
hoogte wil blijven van nieuws, informatie en
wetenswaardigheden rondom de musical, is welkom.--

De vernieuwde website is, net als de oude, ontwikkeld door
Whirlwind Internet. Deze Udense onderneming heeft de
site voorzien van een nieuwe uitstraling én van
functionaliteiten die bij deze tijd passen. Een goed
voorbeeld is de ‘Like-button’ die gekoppeld is aan de
Facebookpagina van de Udense Musical.
Natuurlijk is ook veel content behouden. Zo vinden
bezoekers nog steeds foto-reportages van eerdere edities
van de musical, informatie voor deelnemers en informatie
over de organisatie achter de Udense Musical.
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ZIJTAARTSE DECEMBERACTIE 2013

Op maandag 6 januari zijn de prijzen
uitgereikt van de decemberactie 2013.
De winnaars zijn:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

H.Hermes Lingestraat 56 Veghel
J. Bouw corridor 22 Eerde
L. v.d. Rijt Biezendijk 16 Zijtaart
E. v. Asseldonk Leinserondweg 8 Zijtaart
O vd Tillaart Pastoor Clercxstraat 5 Zijtaart
Avedo KeslaHrstraat 31 Zijtaart
A. v. Kessel Doornhoek 1 Zijtaart
J. v Boxmeer Pastoor Clercxstraat 47 Zijtaart
K. v. Daal Goudbergstraat 28 Waalre
H. v. Lankvelt Zondveldstraat 10A Zijtaart

Iedereen bedankt voor de deelname,
namens de deelnemende ondernemers.
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In 2014 bestaan de Boemelaars 50 jaar. Op zaterdag 10 mei zal dit groots gevierd gaan worden bij Café-Zaal
Kleijngeld. 50 jaar Boemelaars is ook een mooi moment om een top 50 samen te stellen van de beste nummers uit de
rijke geschiedenis van de Boemelaars.
Hieronder vindt je een muzikale selectie van de 50 beste nummers, samengesteld door de Boemelaars zelf.
Nu vragen wij jou om je favoriete top 10 te kiezen, zodat de juiste volgorde van de top 50 ontstaat.
Kies je favoriete 10 nummers en lever de lijst voor 20 februari in bij Café-Zaal Kleijngeld, Björn van der Heijden
(De Voortstraat 14) of Henri Brugmans (Pastoor van de Bultstraat 5).
Of stuur je 10 favoriete nummers per mail naar info@boemelaars.nl.

NAAM: ………………………………………………………………………………………………..
Graag zien we je op zaterdag 10 mei om de top van de lijst samen te beluisteren.
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

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Alpenklang und biergesauf

26

Baby face

27

Borsicka polka

28

Brillant polka

29
30
31

Bugler’s holiday
Choudounska
Der alte dessauer

32
33

Der fröhliche tubist (bas solo)

34

Die Burgwache

35

Dompfaff

36

Graf Waldersee (U zij de glorie)

37

Gute freunde

38
39

Danke schöne - Bert Kaempfert

Happy polka 1 (dansmarieke medley)
Pfeffer und salz

40
41

Posaunen duo (trombone solo)

42

Slavonická polka
Sportpalast polka

43
44

Südböhmische polka

45

Tiroler holzhackerbuab'n

46

Trompeten echo

47

Überall auf der welt (Seiters volkslied)

48

Wir sind kinder von der Eger

49
50

In der weinschenke polka

Zillertaler Hochzeitmarch (BZN-Yeppa)

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

99 Luftballons (Nena)
Anne (Clouseau)
Ay no digas (Mambo beach band)
Bolero zeeman
Bourbon street parade
De vrolijke koster (Johnny Romein)
Eleni (Tol & Tol)
Funky town (Lipps Inc.)
Hey Jude (The Beatles)
Hollywood nights / My life
Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
(Joost Nuissl)
Jeskes Oet (oude binnenkomer)
Jimmy (Boudewijn de Groot)
Kom mitt (opener prinsenrecepties)
Maja de bij
Marsparade nr. 2
River deep mountain high (Ike & Tina
Turner)
Russische medley
Sjeng oan de geng (De Nachroave)
Stiekem gedanst (Toontje lager)
There's a Kind of Hush (Herman's
Hermits)
Umbrella (Baseballs)
Vergeate (Rowwen Hèze)
Viva Hollandia (Wolter Kroes)
Why tell me Why (Anita Meijer)

Nr 1 t/m 25 zijn terug te vinden op de facebook pagina van de Boemelaars: https://www.facebook.com/deboemelaars.zijtaart

Inleveren bij: Café-Zaal Kleijngeld, Björn van der Heijden (De Voortstraat 14) of Henri Brugmans
(Pastoor van de Bultstraat 5). Of stuur je 10 favoriete nummers per mail naar: info@boemelaars.nl

